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يتناول ىذا الكتاب " الدولة " بمفيوميا المحدد داخل " العالم" بمفيومو العولمي ليدرس 
، حيث قّسم المؤلف كتابو إلى قسمينالمؤلف في ىذا الكتاب " المحدود داخل الالحدود" ، 

 .جغرافيا السياسية والثاني بعنوان: الدولة كظاىرة إقميمية: أسس الجاء الباب األول بعنوان



ناول الباب األول من الكتاب أسس الجغرافيا السياسية والتي تشكل في مجمميا يت     
الوعي الجغرافي بماىية الدولة التي يتحدث عنيا الكتاب وُتمِيد أيضًا لوضع الدولة في 

 إطارىا اإلقميمي. 

، وناقش ىذا الفصل نشأة يث جاء الفصل األول بعنوان: نشأة الجغرافيا السياسيةح     
ىذا الفرع كفرع جغرافي مستقل عن الجغرافيا البشرية والدور الذي قام بو الجغرافي األلماني 

والذي أّلف أول  -م ٜٗٓٔوحتى  ٗٗٛٔالذي عاش في الفترة ما بين  -فريدرش راتسل 
ل حداثة ، ومن ىنا يأخذنا الكتاب إلى الجدل حو "الجغرافيا السياسية "كتاب يحمل عنوان 

، ليدرس نشأة الجغرافيا السياسية لفكر الجغرافي السياسي من ِقَدموعمم الجغرافيا السياسية وا
، حيث تبمورت المرحمة األولى في مرحمتين ىما المعرفة الفمسفية والمعرفة العممية عبر

كتابات الفالسفة الذين طرحوا العديد من األفكار التي ُتعد في عصرنا ىذا من صميم 
طرح الكتاب أمثمة كثيرة لذلك منيا ما كتبو الفيمسوف ة، و وع الجغرافيا السياسيموض

، جم األمثل لسكان الدولة ومساحتياق.م( عن الحٕٕٖ-ٖٖٛاليوناني أرسطو )
، كما أشار المتعمقة بموقع العاصمة وتركيبياقتصادية عتبارات اإلستراتيجية واالواال

بقاء الدول كبيرة الحجم م( إلى أن ٕٗ-ق.مٖٙالجغرافي والمؤرخ اليوناني سترابو )
، كما تناول ية قوية يقف عمى رأسيا حاكم وحيد( مرىون بوجود حكومة مركز )المساحة

ك المفكر العربي عبد الرحمن بن خمدون في مقدمتو الشييرة مسألة انقسام الممال
نتقاليا من وضع ذلك في إطار أطوار نمو الدولة واو حضر الصحراوية العربية إلى بداوة و 

العالقة بين البداوة والحضرية  ، كما تَطرق لفكرةمك وصواًل إلى طور الترف والميوطور المُ 
م( ٘٘ٚٔ-ٜٛٙٔكما طرح الفيمسوف الفرنسي الشيير مونتسكيو )  ،نتماء أو الوالءاالو 

مثاًل قولو بأن المناخ  ،العديد من أفكار الجغرافيا السياسية التي تستحق الوقوف عندىا
ى ستبداد والعبودية في حين أن المناخ األكثر برودة يساعد عمالحار يساعد عمى تفشي اال
، وربط بين آرائو وبين الواقع في أوروبا التي تنعم بالحرية بفضل سيادة الديمقراطية والحرية

معظميا في  لوقوعنظرًا في حين تعاني شعوب آسيا من اإلستبداد  ،مناخيا المعتدل البارد
.ثم عرض الكتاب المرحمة الثانية لنشأة الجغرافيا السياسية وىي نطاق العروض المتطرفة



م في الجغرافيا السياسية ٜٚٛٔالمرحمة العممية والتي َتْعتبر كتاب راتسل الذي صدر عام 
تبطة ، حيث نشر راتسل أفكاره المر لحقيقية ليذا الفرع من الجغرافياىو البداية العممية ا

، كن أن يفسره تأثره بأستاذه دارونبالدولة الحيوية وتشبييو لمدولة بالكائن الحي والذي يم
، ا بقدرتيا عمى النمو والتوسعفقد رّوج راتسل تمك األفكار التي جعمت بقاء الدولة مرىون

نتقادات البالغة التي وجيت إلى راتسل بسبب فكرة وُيعقب الكاتب بأنو وعمى الرغم من اال
العضوية والمجال الحيوي إال أن ال أحد باستطاعتو إنكار الدور الذي قام بو ىذا  لدولةا

 الرجل في توجيو مسيرة ىذا العمم ووضع أساسو النظري.

بط ىنا ير فيوم الجغرافيا السياسية ومجاليا، و في الفصل الثاني يتناول الكتاب مو      
: تين أساسيتين ىماليوضح نقط ،شأة ىذا الفرع" وبين نالكتاب بين نشأة العمم األم "الجغرافيا

، وىي نفس الظروف التي  تعريف ونشأتيا أيضًا كعمم ىجيننشأة الجغرافيا السياسية بال
، حيث يذكر الكتاب أن أول كتاب في الجغرافيا ا األم ونتج عنيا تعدد تعريفاتيانشأت فيي

عمم ، كما ُيصنف ة تعريفًا محدداً جغرافيا السياسيالسياسية لراتسل جاء خاليًا من تعريف ال
ذا كانت فيو ىجين بين الجغرافيا والسياسة، فيا السياسية ضمن العموم اليجينةالجغرا ، وا 

لمجغرافيا التي جاءت من تداخل عموم المساحة والميترولوجيا  االجغرافيا السياسية نتاج
أيضًا لعمم السياسة الذي نشأ ، وىي نتاج وجيا والنبات والحيوان واالقتصادوالتاريخ والجيول

، فإن كال أبوييا ىجين القتصاد والقانون واألنثروبولوجيامن تداخل الفمسفة والتاريخ وا
يمكن الجزم بأن إشكالية شأ الجغرافيا السياسية كعمم ىجين. و وبالتالي كان طبيعيًا أن تن
نت الجغرافيا متعددة ، فإذا كاة تعود إلى إشكالية تعريف أبويياتعريف الجغرافيا السياسي

د التعريفات نظرًا لمتعقيد الذي تتسم بو الظاىرة الجغرافية فإن الظاىرة السياسية وتحدي
 . موضوعيا ال يقل تعقيدًا عن ذلك

، فيي عمم يدرس سياسة ة فمتعددة نظرًا لتعدد تعريفاتياأما مجاالت الجغرافيا السياسي     
سياسة النظام العالمي الجديد،  اسة العامة وأيضاً القوة، ويدرس المساحات السياسية والسي

، حيث يركز مجال سياسة القوة عمى ا السياسية ىذه المجاالت األربعةيعالج عمم الجغرافيو 



، بينما يدرس اتجاه المساحات السياسية واتجاه الجغرافية لصراع القوى المتنافسةاألبعاد 
. أما تي تتم داخل ىذه الوحدةالسياسية ال السياسة العامة الدولة كوحدة إقميمية والعممية

يقوم عمى الييمنة الرأسمالية.  تجاه الرابع فيو يدرس النظام العالمي الذيالمجال أو اال
تبنى الكتاب تعريف الجغرافيا السياسية بأنيا دراسة المحددات الجغرافية ألداء من ثّم و 

 النظام السياسي أوالفعل السياسي.

، وما ألحقتو لجيوبولتيكا والجغرافيا السياسيةلث ُيحمل الكتاب إشكالية افي الفصل الثاو      
ال اندالع حرب عالمية ، و خاصة مع اتياميا بأنيا سبب  ،الجيوبولتيكا بالجغرافيا من عار

، سواء لعدم صياغة سية والجيوبولتيكا مسئولية راتسلشك أن ىذا الخمط بين الجغرافيا السيا
، أفكار دارون الخاصة بعمم األحياءالسياسية أو النسياقو وراء تعريف محدد لمجغرافيا 

ويخُمص الكتاب إلى أن الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا ىو أن األولى فرع من 
بين العمم  لثانية مجرد نظرية أو اتجاه فكري، وثمة فارق كبيرعمم الجغرافيا بينما ا

 والنظرية.

ل أما الفصل الرابع والذي يختتم بو الكاتب أسس عمم الجغرافيا السياسية فيو المداخ     
ي وما يعرض من خاللو إشكالية الترجمة لممصطمح األجنبالفكرية في الجغرافيا السياسية، و 

واستخدامو كمرادف لكممة  methodالخمط بين مصطمح يقابمو في المغة العربية، و 
approach ثانية فيي المدخل الفكري إلى أن األولى ىي المنيج أما ال، حيث يشير
بذلك يحصر الكتاب مناىج البحث العممي في ثالثة ىي: المنيج الوثائقي لمدراسة، و 

إطار فكري لمعالجة موضوع المدخل الفكري فيو ، أما والمنيج الوصفي والمنيج التجريبي
راسة في الجغرافيا السياسية وىي: ، وعمى ذلك حدد الكتاب ستة مداخل فكرية لمدالدراسة

مدخل تحميل القوة والمدخل الجغرافي التاريخي والمدخل المورفولوجي والمدخل الوظيفي 
دام كل مدخل فكري من أوضح الكتاب مجاالت استخدخل السموكي والمدخل الُنُظمي. و والم

في باعتباره ، ففيما يخص مدخل تحميل القوة فيو يتعامل مع العامل الجغراىذه المداخل
، فعمى سبيل المثال مدى صالحية أراضي الدولة مصادر القوة في العالقات الدوليةأحد 



، أما المدخل الجغرافي التاريخي فيو ن العوامل الجغرافية لقوة الدولةلإلنتاج الزراعي ُيعد م
، بينما يعتمد المدخل لتحميل وفيم مشكالتيا في الحاضر يعتبر ماضي الدولة وسيمة

سواء من حيث ىيئتيا الخارجية كالحدود  ،وصف بنية وشكل الدولةورفولوجي عمى الم
وشكل الدولة الخارجي أو تركيبيا الداخمي كمنطقة النواة والعاصمة واألقسام اإلدارية 

، األداء الوظيفي لموحدات السياسيةلمدولة، أما المدخل الوظيفي فيو يعتمد عمى دراسة 
اسًا لمنظرية السموكية التي شاع استخداميا في مجال العموم نعكاويأتي المدخل السموكي 

، والتي تفسر سموك األفراد ات والسبعينيات من القرن العشرينجتماعية خالل الستينياال
نظم ن بيئات طبيعية ومجتمعات بشرية و والمجتمعات في إطار كل ما يحيط باإلنسان م

فكرة دراسة المساحة الجغرافية  يعتمد ىذا المدخل عمى، و اجتماعية وعالقات شخصية
، وأخيرًا المدخل النظمي والذي إلى اتخاذ سموك سياسي معينكعامل مؤثر يدفع اإلنسان 

، حيث من المراحل الثالثة ألي نظام وىي: المدخالت والعمميات والمخرجاتيستمد فكرتو 
والحيز الجغرافي يتناول ىذا المدخل خطوات وعناصر التفاعل القائم بين العممية السياسية 

 .النياية إلى صنع القرار السياسي لموصول في

، لينتقل إلى تتم الكتاب الباب األول الذي عرض من خاللو أسس ىذا العممبذلك يخو      
، ليبدأ الكتاب في ة اإلقميمية من خالل الباب األولالباب الثاني بعد أن مّيد لفكرة الدول

لشكل والشعب والموارد والحدود والمساحة وا المختمفة كالموقععرض عناصر الدولة 
أساسيا جغرافي ، وأن صيمية تحميمية أن أركان الدولة و ، لُيبرز بطريقة تفاالقتصادية

معطيات الجغرافيا الطبيعية والبشرية واإلقتصادية قد شّكموا معًا عوامل متضافرة إلحياء أو 
 .لة )األرض(احتضان فكرة الدو 

، ىرة إقميمية مقسمًا إلى ستة فصولمن الكتاب بعنوان الدولة كظا جاء الباب الثانيو      
ىذا الفصل من الثابت في  اتب، لينتقل بنا الكمنيا الموقع والعالقات المكانية تناول األول
: ن ىما، حيث يعرض الموقع كعامل جغرافي ثابت في الدولة من خالل محوريإلى المتغير
ة لكتل اليابس والمسطحات الموقع بالنسبالطول، و  نسبة لدوائر العرض وخطوطالموقع بال



لدولة من خالل العالقات ، ثم ينتقل إلى دراسة الموقع كعنصر متغير في جغرافية االمائية
يوضح الكتاب ىذه المفاىيم وقع المجاور والموقع االستراتيجي، و ، حيث يدرس المالمكانية

 ،ماذج لمجيوب السياسية المكتنفة، فيعرض ناعتماده عمى طريقة دراسة الحالة من خالل
واقعتان داخل أراضي جنوب الومن أبرز نماذجيا مممكة ليسوتو وجميورية سوازي الند 

، والجيوب السياسية المقتطعة ومن نماذجيا مقاطعة كابندا التابعة لجميورية أنجوال إفريقيا
، وىذه النماذج بالتأكيد تمثل عامل ضعف في موقع ي جميورية زائيروالواقعة داخل أراض

الدولة سواء في حالة الدولة المكتنفة داخل دولة أخرى وكأنيا حبيسة داخل أراضييا أو في 
يو ف. أما الموقع اإلستراتيجي من دولة ومكتنف ألراضي دولة أخرىحالة الجزء المقتطع 

، وأعطى الكتاب أمثمة عديدة لةية أو سياسية لمدو ذلك الموقع الذي ُيعطي ميزة عسكر 
لمموقع اإلستراتيجي تمثمت في القنوات المائية مثل قناة السويس التي تربط البحرين 

والمضايق ، المحيط األطمنطي بالمحيط اليادي قناة بنما التي تصل، و المتوسط واألحمر
مالي ، ويقع عند مدخل خميج العقبة والذي يمثل الذراع الشالبحرية مثل مضيق تيران

، وىو يعد أحد المواقع االستراتيجية الميمة والتي تسببت في النزاع الشرقي لمبحر األحمر
سرائيل.  حول حقوق المرور في مياه المضيق بين كل من مصر وا 

، حيث يتناول موضوع الحدود والسيادة اإلقميميةوينتقل الكتاب في الفصل الثاني إلى      
نيما من حيث أن مفيوم التخوم كان شائعًا في الماضي مفيوم التخوم والحدود والفرق بي

قد ارتبط بالمساحات تفصل بين نطاقين من المعمور، و  Zonesوىي عبارة عن مناطق 
، أما الحدود ت والصحاري غير المأىولة سكانياً الواسعة من األحراش والمستنقعات والغابا

مفيوم الحدود والتخوم إلى ، ومن تعين الحد الخارجي إلقميم الدولةLinesفيي خطوط 
معايير تعيين الحدود السياسية والتي تباينت ما بين المعيار اإلستراتيجي والذي يعتمد عمى 

تشيع ىذه ،و أن تتمشى الحدود مع الحواجز والموانع الطبيعية كالجبال واألنيار والبحيرات
وب ذات الخصائص ين الشعبالذي يستند إلى الفصل و ، والمعيار اإلثني الحدود في أوروبا

م إلى ٜٚٗٔ، وذلك كتقسيم شبو القارة اليندية عام أو الدينية أو العرقية المتباينةالمغوية 
ىناك المعيار اإلقتصادي والذي باكستان وكان أساس التقسيم دينيا. و  دولة اليند ودولة



ية بشكل ارتبط بضم مناطق عمى أطراف الدولة تكفل ليا اإلكتفاء الذاتي من الموارد الطبيع
ة المحايدة ، كالمنطقالعديد من األمثمة ليذا المعيار قتصادية لمدولة ، وىناكايحقق مزايا 

م حقوقًا متساوية لمدولتين ٕٕٜٔ، حيث منحت اتفاقية العجير عام بين الكويت والسعودية
م توصمت الدولتان إلى ٜ٘ٙٔلكن في عام ستغالل ثروات المنطقة من البترول. و في ا

بمقتضاه إنياء وضع السيادة المشتركة عمى ىذه المنطقة وتقسيميا إلى قسمين اتفاق تم 
ستغالل المشترك لمثروة المعدنية مع اإلبقاء عمى االيضم كل منيما إلى إحدى الدولتين 

. أما المعيار الرابع واألخير فيو ما لمنطقة بما في ذلك رصيفيا البحريالموجودة في ا
في تقسيم  ، وىو المعيار الذي ظير جمياً ار البطش والقير"لكتاب إسم " معيأطمق عميو ا

، والتي تبدو كأنيا حدود اعتباطية وضعتيا دول أوروبا اإلستعمارية حدود القارة األفريقية
، فيي حدود لم تقم عمى أساس جيل والضعف عمى القارة األفريقيةفي وقت سيطر فيو ال

نما ق، و استراتيجي أو إثنوجرافي أو اقتصادي  .عمى أسس التمزيق والتفريق والقيرامت ا 

إنشاء الحدود السياسية بين الدول، والتي تتم من ويتناول الكتاب بعد ذلك عممية      
، أوليا مرحمة التخصيص وتشمل تخصيص منطقة ليمر خالليا الحد خالل أربع مراحل

تحديد التحديد وتشمل ال، وثانييا مرحمة يةالسياسي وتعريفيا في الوثائق والمعاىدات السياس
قة بالوثائق والمعاىدات ، وذلك عمى خرائط تفصيمية ممحالدقيق لمسار الحد السياسي

ول حول الحدود ، وتعد ىذه المرحمة ميمة لمغاية في تقميل فرص النزاع بين الدالسياسية
مى شمل وضع خط الحدود ع، أما المرحمة الثالثة فيي مرحمة التعميم وتالسياسية فيما بعد

مدة واألسوار ، كاألسالك الشائكة واألعرض( وتعميمو بشواىد مادية ممموسةاألالطبيعة )
ييا ، وعمى الرغم من أىمية ىذه المرحمة إال أن أغمب الدول ال تمجأ إلوالخنادق والالفتات

تأتي المرحمة األخيرة من نظرًا الرتفاع تكاليف تنفيذىا، و ، إال في حاالت الضرورة القصوى
، لتشمل اإلجراءات التي تتخذىا الدول حدود السياسية وىي مرحمة اإلدارةإنشاء ال مراحل

التي أقيم من أجميا في األساس، المعنية لمسماح لمحد السياسي بالقيام بوظائفو المختمفة 
تسوية مشكالت السكان العابرين لمحدود ووضع القوات مثل صيانة عالمات الحدود و 



ىتمام بكل مايتعمق بإدارة واستغالل الثروات الطبيعية واالالمسمحة في منطقة الحدود 
 .المنشآت الواقعة في منطقة الحدودوتأمين الممتمكات  و 

، ىمية وىو وظائف الحدود السياسيةثم ينتقل الكتاب إلى موضوع غاية في األ     
تين أساسيتين وىما وظيفة الفصل ووظيفة الوصل، حيث يوضح أنو ليقسميا إلى وظيف

مى الرغم من نشأة الحدود السياسية اعتمادًا عمى فكرة الفصل والمنع والحجز إال أن عو 
فإذا كانت  ،أال وىي الوصل واالتصال والتبادلىناك وظيفة أخرى قد تبدو عكسية تمامًا 

، ألقاليم السيادية لمدول المختمفةالحدود السياسية نشأت في األصل بغرض الفصل بين ا
صورة حواجز وموانع تقوم بحماية النظام السياسي واإلقتصادي مما جعميا تظير في 

من ، من خالل الحواجز الجمركية لحماية األموال والبضائع الوطنية جتماعي لمدولةواال
لحماية الوطن من األمراض ونقاط الحجر الصحي قتصادية ستغالل أو المنافسة غير االاال

، إال أن الحدود كانت أيضًا وسيمة ن خارج البالداألفراد القادمون مواألوبئة التي قد يحمميا 
ر اليائل مع ظيور فكرة العولمة والتطو تقال األفراد والبضائع عبر الدول، و تنظيم لحركة وان

، فقدت الحدود السياسية كثيرًا من قدرتيا عمى حماية خصوصية في تكنولوجيا االتصاالت
ا إنسانية الذي يحمل معو قيمسح، و وب في مقابل الوعي الكوني الكاالوعي الوطني لمشع

 .عامة

وفقًا لثالثة معايير أساسية ىي ينتيي موضوع الحدود السياسية بتصنيف الحدود و      
يمكن تصنيف الحدود وفقًا لممعيار عيار القانوني والمعيار الجغرافي، و المعيار الزمني والم

نشأت قبل اكتمال المعالم  ، بمعنى أن الحدود التيزمني إلى حدود سابقة وحدود تاليةال
كتمك التي أقاميا اإلستعمار في مناطق  ،الحضارية لإلقميم وقبل تعميره ىي حدود سابقة

الصحاري العربية الحارة التي كانت تسكنيا أعداد قميمة من البدو ، أما الحدود التالية فيي 
التي قامت  كالحدود ،تمك الحدود التي نشأت بعد تعمير اإلقميم واكتمال مظيره الحضاري

م ، فإما أن يكون زمن نشأة الحدود تاليًا لإلقميبين اليند وباكستان وبين إريتريا وأثيوبيا
. أما المعيار القانوني فيو يصنف الحدود إلى حدود الحضاري أو أن نشأتيا سابقة لو



طرأ عمييا ولم ي، والنوع األول ىي حدود قديمة لم يحدث حوليا نزاع تقادمية وحدود تعاقدية
ىي ا تقادمية و وبالتالي أخذت مصداقيتيا القانونية بالتقادم فسميت حدود ،تغيير لفترة طويمة

، أما النوع حدود في أمريكا الشمالية وأوروبامعظم الود الفاصمة بين فرنسا وأسبانيا و كالحد
تفاق قًا الوىي عبارة عن الحدود التي تم تعيينيا وف ة،فيعرف بإسم الحدود التعاقديالثاني 

ئمة في أفريقيا ينتمي إلى ىذا النوع معظم الحدود القامتبادل بين األطراف المعنية، و 
 االستعماريةيا األطراف والقوى ، ولألسف ىي حدود اتفق أو تعاقد عميوأمريكا الجنوبية

، وثمة صنيف الحدود ىو المعيار الجغرافيليس أىل البالد أنفسيم. والمعيار الثالث لتو 
ار إلى حدود طبيعية بين الجغرافيين السياسيين عمى تصنيف الحدود وفقًا ليذا المعي اتفاق

مشى مع معالم تمك الحدود التي تتتشمل الحدود السياسية الطبيعية وحدود مصطنعة، و 
، ولعل أىم ما يميز ىذا النوع من واألنيار والبحيرات، كالجبال سطح األرض الطبيعية

، وليذا فيي تعد نموذجًا مثاليًا صل بين أقاليم السيادة المختمفةفالحدود ىو قدرتيا عمى ال
، حيث تعد مظاىرات الطبيعية من ظاىرة ألخرىلمحدود الدفاعية، وتختمف القدرة الدفاعية ل

ة تضاريسية ضخمة ال ىذه الظاىرات تمتعًا بيذه القدرة خاصة وأنيا ظاىر الجبال من أكثر 
، لذا فيي أكثر وأفضل الظاىرات التضاريسية التي ُتَتخذ كمواقع ارتكاز يمكن تجاىميا

. أما اليند والصين في جبال الييمااليالمحدود السياسية، ومن أمثمتيا الحدود الفاصمة بين 
، حيث توضع في المواقع التي بيعيةالحدود المصطنعة فيي ال تتمشى مع الظاىرات الط

ضحة المعالم أو عندما تكون خصائص الشعوب أكثر ال توجد بيا ظاىرات طبيعية وا
، ويمكن تصنيفيا إلى حدود إثنية تعتمد عمى اإلستناد إلى الظاىرات الطبيعية أىمية من

ا عمى أساس ، كما حدث عند انفصال التشيك وسموفاكيخصائص القبمية والمغوية والدينيةال
خطوط الطول ودوائر  تمشى معتشمل أيضًا الحدود اليندسية وىي عادًة تعرقي، و 
، ومن عمييا البعض اسم الحدود الورقية ، وألنيا في حقيقتيا خطوط وىمية أطمقالعرض

درجة  ٚٔى مع دائرة العرض أمثمتيا الحدود بين فيتنام الشمالية والجنوبية والتي تتمش
 أخيرًا الحدود اإلنتخابية وىي تفصل بين الدوائر اإلنتخابية بوصفيا وحداتو  .شماالً 

 ُتجرى عمى أساسيا عممية التصويت في اإلنتخابات.ساحية يتألف منيا إقميم الدولة، و م



، ليوضح بعدًا جديدًا في حت عنوان المساحة والوزن السياسيالفصل الثالث يأتي ت     
، حيث تتفاوت الدول من حيث المساحة ما ال وىو المساحةدراسة مقومات إقميم الدولة أ

مميون  ٙ، فنجد دواًل عمالقة تزيد مساحتيا عمى تى الدول القزميةدول العمالقة وحبين ال
 كبيرة ، ودوال ضخمة مثل اليند والسوداندوالروسيا والصين والواليات المتحدة، و  مثل ٕكم

يران، و  ، فرنسا واليابانمتوسطة مثل  ، ودوالثل مصر ونيجيرياكبيرة م دوالجدا مثل ليبيا وا 
قزمية  صغيرة جدًا مثل ىولندا وأذربيجان، ودوال ودوال ،صغيرة مثل بريطانيا واليونان ودوال

يمكن مناقشة تأثير عنصر المساحة عمى الوزن السياسي مثل الكويت ولبنان والفاتيكان. و 
 لمدولة من خالل العناصر اآلتية:

  ل في ، تتمثغير مباشرة بين المساحة والسكان : ىناك عالقةوالسكانالمساحة
، وىو ما يعود عمى القدرة طبيعية متنوعة كمما زادت المساحةاحتمالية وجود موارد 

، ومن ثّم قدرتيا عمى استيعاب عدد أكبر من السكان وتمبية القتصادية لمدولةا
 احتياجاتيم.

 تبر : في مجال اإلستراتيجية العسكرية التقميدية تعالمساحة واإلستراتيجية العسكرية
ىو مايساعد و ، حيث توفر ليا العمق الجغرافي األكبر الكبيرة ميزة لمدولةالمساحة 

من  الدولة في حاالت الحروب عمى التراجع التكتيكي لمقوات المدافعة لكسب المزيد
نياك العدو يرة بإمكانية الدفاع في ، وبالتالي تسمح المساحة الكبالوقت في الحرب وا 

مثل ، وىناك أمثمة لدول لم تصمد في الحروب بسبب صغر مساحتيا العمق
، وعمى صعيد آخر نجحت روسيا بفضل مساحتيا الكويت في حربيا أمام العراق

. كما أن اتساع المساحة لو ميزة مٖٜٗٔدحر القوات األلمانية عام  الكبيرة في
ى العدو عب عمكبيرة في توزيع المراكز الحيوية عمى مناطق متفرقة مما يص

 .السيطرة عمى الدولة
اسكيا ، حيث يؤثر شكل الدولة في تمالشكل والتماسك السياسييتناول الفصل الرابع و       

تماسكيا واتصال مركزىا  ، وكمما زاد اندماج شكل الدولة زادواتصال أجزائيا بعضيا ببعض
، وأداء يطرتيا عميوكمو وبسط سيادتيا وس من ثّم بسط نفوذ الدولة عمى إقميميابأطرافيا، و 



الذي يوفر يعد الشكل المثالي لمدولة ىو الشكل الدائري ظائفيا السياسية بكفاءة عالية. و و 
، ويضمن وقوع األطراف عمى مسافة متساوية من مركز إقميم ندماجصفة التماسك واال

 الدولة ، وىو ماُيسيل عممية اإلتصال واإلندماج. 
ثم ينتقل الكتاب بعد أن أوضح الالندسكيب السياسي لمدولة وأىميتو إلى ما فوق      

اول موضوع ، ليتنق عمييم في الجغرافيا السياسية "الشعب"أو ما يطم ،وىو السكان ،األرض
روا في سيادتيا ، حيث يوضح أىمية سكان الدولة وكيف ليم أن يؤثالشعب والقدرة البشرية

اإلقميم  -حيث أن السكان أو الشعب ىم أحد أىم األركان الثالثة  ،وقدرتيا السياسية
، وتعتمد أىمية ىذا العنصر تظم بيا كيان الجغرافيا السياسيةالتي ين -والشعب والسمطة

ى توافر قوى بشرية لمعمل والدفاع. مدن، و مدى توافر عنصر اإلنسجام بين السكاعمى 
، وذلك من شرة في الثقل السياسي لمدولةمبا يؤثر عنصر السكان بصورة مباشرة وغيرو 

، ومن أىم العناصر في حجم السكان وتوزيعيم وتركيبيمالمتغيرات المتمثمة خالل مجموعة 
الرغبة في  التي تتعمق بالسكان ىي تركيبيم الذي يرتبط عادة بتماسك الدولة وقوتيا أو

ورة واضحة في ني بص، حيث يؤثر التركيب العرقي والمغوي والدياالنفصال وضعف الدولة
، كما ي عمى ترابط الشعب وتماسك الدولة، بينما يساعد التجانس اإلثنالنزعات االنفصالية

، وذلك من خالل صورة مباشرة في زيادة قدرة الشعبأن تركيب السكان وخصائصيم يسيم ب
 .الميالد وارتفاع مستويات الدخول ارتفاع مستويات التعميم وزيادة العمر المتوقع عند

الشك موارد والقدرة اإلقتصادية لمدولة، و الفصل السادس واألخير من الكتاب يعرض ال     
ائز ، والتي تعد أحد الركاألساسي لمقدرة اإلقتصادية لمدولأن الموارد ىي المحدد األولي و 

مصطمح ظل العولمة وتراجع الدور العسكري، و ، خصوصًا في األساسية لمقوة السياسية
في إنتاج عتماد عمى مواردىا الذاتية دية يعبر عن مدى قدرة الدولة عمى االالقدرة اإلقتصا

 .كتفاء الذاتيقق ليا ما يسمى باالالسمع والخدمات بصورة تح
، عي واإلنتاج الصناعي وشبكة النقلتتنوع الموارد اإلقتصادية ما بين اإلنتاج الزراو      

بيرة بمعطيات البيئة الطبيعية المتمثمة في فيما يتعمق باإلنتاج الزراعي فيو مرتبط بصورة كو 
، واإلنتاج الزراعي ىو مطمب حيوي لمشعوب حيث المناخية وطبيعة التربة والمياه الظروف



. أما فيما يخص اإلنتاج الصناعي فيو مرتبط اً أنو يمثل غذاء اإلنسان والحيوان أيض
توزيع الموارد المعدنية عمى ، وُيالحظ أن عدنية التي تتباين من دولة ألخرىبالموارد الم

لتي تعد سطح األرض يتميز بالتركز الشديد واإلنتشار المحدود مقارنة بالموارد الزراعية ا
حيث يعتمد  ،ىو ما يؤثر بالطبع في القدرة اإلقتصادية لمدولأكثر انتظامًا وانتشارًا، و 

المعدنية بين خامات  .وتتنوع المواردالمعدنيةاإلنتاج الصناعي بصورة أساسية عمى الموارد 
، والخامات الفمزية مثل الحديد والمنجنيز بترول والغاز والفحم واليورانيومالطاقة مثل ال
، والخامات الالفمزية مثل الفوسفات لومنيوم والذىب والفضة والبالتينوالنيكل واأل

 حيثواالسبستوس والكوارتز والجرانيت والرخام. وىذه الخامات المعدنية تتفاوت من 
، حيث تكتسب دواًل قيمتيا ووزنيا السياسي اعتمادًا عمى خام قتصاديةانتشارىا وقيمتيا اال

% من إنتاج العالم من ٖ٘مثل الذىب الذي أكسب دولة جنوب أفريقيا ثقاًل سياسيًا لتركز 
صة ، فضاًل عن خامات مثل الحديد الذي يعد الدعامة الساسية لمصناعة خاالذىب بيا

% من خام الحديد ٓ٘، وتمتمك الواليات المتحدة وحدىا ما يقرب من ة الصناعات الثقيم
. قتصادي ومن ثّم السياسيلعالم االعظمى في ا ة، وىو أحد األسباب الذي جعمياقو العالمي

، ويتنوع النقل ما بين النقل البري قتصاديفيي أحد عناصر اإلنتاج االأما شبكة النقل 
، والنقل البحري الذي يمعب دورًا كبيرًا في التجارة لسكك الحديدية واألنابيببالطرق وا

التي يبمغ طول ، و مثل الواليات المتحدة األمريكية قتصادية الكبرىالخارجية لمدول اال
، وىو ما جعل النقل البحري لو دور كبير في مساندة نشاطيا كم ٕٜٗ.ٜٔسواحميا 

 .رجيةدعم تجارتيا الخاقتصادي و اال
ا الكتاب أسس الجغرافيا السياسية بدًء من إشكالية تعريفيا ومفيوميا بذلك قّدم لنا ىذو     

ي ، وانتقااًل إلى مقومات اإلقميم السياسعمم ىجين بين الجغرافيا والسياسةومجاليا ونشأتيا ك
ات الحدود . ىذا كمو في إطار اعتراف الكتاب بأن الدولة ذالطبيعية والبشرية واالقتصادية

 باألساس جزء ال يتجزأ من عالم بال حدود.، ىي الصارمة الواضحة


