
.استاذ العالقات الدولٌة فً جامعة بٌل فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة »  سبٌكماننٌكوالس   

:الفكرة التً انطلق منها فً بناء افتراضاته تدور حول مسألة  

 

 

ان امن الدولة وسالمتها  ٌرتبط بالعوامل الجغرافٌة* وٌرى   

وبالتالً ال ٌمكن تفهم . ان العامل الجغرافً ٌسهم فً صٌاغة السلوك السٌاسً الخارجً للدولة**         
السٌاسة الخارجٌة ألٌة دولة اال من خالل دراسة موقعها الجغرافً  

 

 

 المدخل الى دراسة االستراتٌجٌة

المبحث الثانً/ الفصل الثانً   

ونظرٌة االطار سبٌكمان  

 

 

 أمن الدولة وأمن المجتمع الدولً



 . الثابت الجغرافً موقعها على ٌتوقف ال الدولة مركز » الدولٌة السٌاسة اطار فً•

 .الدولٌة السٌاسة فً المؤثرة القوى بمراكز الموقع هذا عالقة على اٌضا ٌعتمد وانما

  .كذلك ٌتغٌر للدولة الجغرافً الموقع قٌمة فأن تغٌر من حالة فً القوى مراكز ولما•

 القوى مراكز وتغٌر السٌاسٌة التفاعالت حٌث من وانما الجغرافٌة الناحٌة من لٌس

   .الجغرافً للموقع السٌاسٌة القٌمة على تؤثر الدولٌة

 للتحقٌق؟ قابلة غٌر االطروحة هذه ان وٌرى سبٌكمان تفكٌر شغلت السالم اطروحة•

 فوقٌة ارادٌة طبٌعة ذات عالمٌة سلطة وفقدان غٌاب من ٌعانً الدولً المجتمع الن•

 فالمجتمع .منها ٌتشكل التً للوحدات السٌاسً االداء وتقوٌم ضبط وظٌفة تمارس

 رأٌه حسب والدلٌل امن وغٌر مسقر وغٌر فوضوي بانه ٌوصف ان الى ٌمٌل الدولً

   .والصراعات الحروب كثرة هو

 خلق على تساعد التً االحالف سٌاسة خالل االمن تحقٌقه ٌمكن ال المنشود السالم ان•

 اندفاعات من تحد متبادلة قٌود خلق من تتمكن .بٌنها فٌما التوازن من حالة

 .الدولً الصعٌد على االستقرار من حالة فً تسهم التً والطموحات

 
 اذن سٌاسة االحالف هً الحل االمثل لمعضلة االمن الدولً والسالم العالمً



:ومصداقٌة قٌمتها االستراتٌجٌة وتوصل الى قناعة مفادها( قلب العالم) حول  ماكندرجادل كثٌر اطروحة   

 

 

 

 

:كونه من الناحٌة الواقعٌة ٌمثل اقلٌما مٌتا ال ٌنبض بالحٌاة    

.ٌطل من الشمال على مٌاه متجمدة*   

.لقسم االكبر من قلب االرض ٌقع فً منطقة متجمدةا**   

.غٌر مالئمة لالستٌطان البشري بسب برودتها الشدٌدة***  

ال ٌمكن استثمارها زراعٌا بسبب كثرة عوائقها الجغرافٌة وظروفها المناخٌة القاسٌة وتضارٌسها **** 

.االرضٌة كالجبال و الصحراء  

وكذلك تعٌق الحركة والدفاع اذا ما تعرض القلب . كل هذه الصعوبات تواجه تطوٌر وسائل النقل بأنواعها

  .للغزو

 

 ان قلب العالم ٌحتل اقلٌما جغرافٌا ال ٌتمتع باي صفة تؤهله لهذه القٌادة



• كذلك هذه المنطقة تفتقر الى معظم موارد الطاقة والموارد المعدنٌة التً تمثل ركٌزة لبناء قوة صناعٌة **** 

متمركزة فً القسم االوربً من منطقة ( موارد الطاقة والموارد المعدنٌة ) اذ ان معظم الموارد الضرورٌة . حدٌثة

.القلب   

 

 

 

 تشمل الحافة االرضٌة

 

 

 

 

 

 

 

  

• ماكندرفً نظرٌة ( الهالل الداخلً)وهذه تمثل منطقة   

( الرمالند) منطقة الثقل الرئٌسٌة تتمركز فً منطقة االطار او حافة االرض   

انها اهم من منطقة القلب سبٌكمانوٌرى   

  اورباقارة 

 عدا روسٌا
 العالم العربً اسٌا الصغرى

 اٌران

جنوب شرق 

سٌبرٌاشرق  كورٌا الصٌن اسٌا  



• ) تعتبر منطقة التقاء او تصادم بٌن القوى البرٌة والبحرٌة فً وقت الحرب وهً مناطق عازلة (  الرمالند) هذه المنطقة 
.فً وقت السلم( بٌن هذه القوى   

 

 

 

 

• /ج   

• .منطقة معتدلة المناخ. 1  

• .تحتوي على كثافة سكانٌة عالٌة وضخمة. 2.  

• .كثافة وتنوع مواردها الزراعٌة والرعوٌة والمعدنٌة. 3  

• .انتشار الطرق البرٌة والبحرٌة الداخلٌة وسكك الحدٌد. 4  

•  هذه العوامل مجتمعة تزٌد من 

• مرونة الحركة *  

• والقدرة على السٌطرة علٌها **  

• .توفر القواعد الجوٌة الثابتة على االرض والقواعد الجوٌة المتحركة فً البحار الداخلٌة***   

.كل هذه توفر مٌزة دفاعٌة وقدرة هجومٌة عند محاولة غزوها  

  الجٌوستراتٌجٌةالمالحظة 

منفتحة على منطقة القلب ومحٌطة بها وٌمكن السٌطرة على ( الهالل الداخلً ) ان منطقة االطار االرضً او حافة االرض 
.منطقة القلب من قبل قوى االطار  

؟( حافة االرض ) ما هً القٌمة االستراتٌجٌة لمنطقة االطار االرضً / س   



• (بسبب المزاٌا والخصائص االستراتٌجٌة لالطار )  سبٌكمانفرضٌة   

• .اوراسٌاٌتحكم فً (  الرمالند) من ٌتحكم فً حافة االرض . 1  

• .ٌتحكم بمصٌر العالم اوراسٌامن ٌتحكم فً . 2  

• : هما الرمالنداهم مركزٌن للقوة خارج   

• الٌابان.......... برٌطانٌا   

• استرالٌا............ افرٌقٌا   

•  الوالٌات المتحدة 

• علٌه ان تسعى الى منع أي تحالف ٌوجه ضدها بٌن مراكز القوى الرئٌسٌة فً العالم او بٌنها وبٌن القوى 

.الرئٌسٌة فً منطقة االطار االرضً  

• :ان  سبٌكمانوٌرى   

•   الرمالندالسالم العالمً ال ٌتحقق اال عن طرٌق اقامة التحالفات التعاونٌة بٌن القوى االساسٌة فً منطقة 

وهو بدوره ٌؤدي (االتحاد السوفٌتً والوالٌات المتحدة ) وبٌنها وبٌن القوى التً تقع خارج هذه المنطقة 

.الى عالم اكثر استقرارا  

 ستاتٌكٌةوعلٌه ان السٌاسة وثٌقة الصلة بالعوامل الجغرافٌة اال انه من الخطأ اعتبار السٌاسة هً اسٌرة عوامل 

بمراكز  ان الموقع الجغرافً للدولة رغم ثباته فانه تعتمد على عالقته  سبٌكمانوٌرى . ثابتة غٌر قابلة للتغٌٌر

.السٌاسة الدولٌةالمؤثرة فً القوى   


