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ونظرية قلب العالمماكندرهالفرد

احد مؤسسي المدرسة الجغرافية في بريطانيا

سلط الضوء على المنظور السياسي للتوزيع الجغرافي لكتل اليابس والماء

ويعتبر التاريخ ما هو اال صراع بين قوى البر والبحر

(  القلب األرضي)تضمنت نظريته 1904القى محاضرة بعنوان االرتكاز الجغرافي للتاريخ 

لجزيرة وهي تمثل ا.... تمثل كتلة أرضية ضخمة ومتصلة اتصاال بريا وافريقاواسيا اورباويرى ان 
العالمية

قسم العالم في نظريته العالم الى ثالثة اقسام

منطقة القلب*•

منطقة الهالل الداخلي** •

منطقة الهالل الخارجي*** •



الجزيرة العالمية

تكون ثلثي مساحة اليابسة. 1

الثلث الباقي يحيط بالجزيرة العالمية. 2

اليابسة تحتل ربع العالم والباقي بحار ومحيطات اسماها المحيط العالمي. 3

منطقة االرتكاز تكون وسط الجزيرة العالمية ثم اسماها قلب العالم. 4.

القلب األرضي 

وحدودها( روسيا) اوراسيايشمل 

الصين ومنشوريا  شرقا. 1

المحيط المنجمد     شماال. 2

هضاب اسيا والهماليا    جنوبا. 3

نهر . من الغربالفولكا4

خصائص منطقة القلب

منطقة سهلية وواسعة .1

تحيط بالمنطقة تضاريس ومناخ يعتبر خطوط دفاعية طبيعية ضد القوات البحرية. 2

األقسام الشرقية والجنوبية توفر لها مناعة دفاعية ضد القوات البرية. 3





:منطقة القلب األرضي محاطة بهاللين 

كلها وجزء من األراضي االسيويةاوربايشمل قارة :الداخلي

ا حتى وألمانيا والنمسا وفرنسا مرورا بتركيوفلنداتمتد من السويد والنروج ) 

(شبه القارة الهندية

اليا يشمل كندا واالمريكيتين وبريطانيا وجنوب افريقيا وأستر: الخارجي

.واليابان

وضع فرضيته التي تقول

من يتحكم  بمنطقة القلب يتحكم بالجزيرة العالمية. 1

.من يتحكم بالجزيرة العالمية يتحكم بالعالم. 2



في كتابه المثل الديمقراطية والحقيقية 1904عدل افتراضاته التي قدمها عام 
1919

:أصبحت فرضيته تقوم على 

الشرقية يحكم منطقة القلب األرضياوربامن يحكم •

ومن يحكم منطقة القلب األرضي يسيطر على الجزيرة العالمية •

.ومن يسطر على الجزيرة العالمية يحكم العالم•

1943كما اجرى تعديال اخر على نظريته 

التهديد الحقيقي لمنطقة القلب مصدره االتحاد السوفيتي وليس المانيا

كان ان الموقف السياسي ال يعتمد على الموقع الجغرافي وانما على السادرك***
.والعمران والموارد والخطوط الخلفية للحركة

والتطور والتقدم الصناعي والتكنولوجي



االنتقادات التي وجهت الى النظرية

ميننج....فريرجريف 

الموقع الجغرافي ال يمثل المعيار في تحديد قلب العا. لم1

اغفل المعيار الحضاري المرتبط بدرجة التطور الصناعي 2.
والتكنولوجي 

اغفل التطور النوعي الذي طرا على سالح الجو. 3

التطورات التكنولوجية لألسلحة النووية والصواريخ الع. ابرة 4
للقارات



سبيكماننيكوالس ........نظرية االطار 
:الفكرة التي ينطلق منها في بناء افتراضاته تدور حول

:ويرى 

امن الدولة وسالمتها يرتبط بالعوامل الجغرافية•

العامل الجغرافي يسهم في صياغة السلوك الخارجي للدولة•

ي على موقعها الجغرافي الثابت وانما يعتمد على عالقته بمراكز القوى المؤثرة فاليتوقفمركز الدولة •
السياسة الدولية

ارس ان أطروحة السالم غير قابلة للتحقيق الن المجتمع الدولي يعاني من فقدان سلطة عالمية تمىير

وظيفة ضبط األداء السياسي للوحدات التي يتشكل منها

مكن السالم المنشود ال يمكن تحقيقه اال من خالل سياسة االحالف التي تساعد على خلق حالة التوازن وتت
.من خلق قيود متقابلة  وهي الحل األمثل لمعضلة االمن الدولي والسالم العالمي 

مسألة أمن الدولة وأمن المجتمع الدولي



:حول قلب العالم وتوصل الى قناعة مفادها ماكندرجادل أطروحة 

إقليم ميت ال ينبض بالحياة: من الناحية الواقعية

من الشمال تطل على المنطقة القطبية

القسم األكبر من القلب يقع في منطقة متجمدة

غير مالئمة لالستيطان البشري

ال يمكن استثمارها زراعيا 

كثرة العوائق الجغرافية

تفتقر الى معظم موارد الطاقة والموارد المعدنية

معظم الموارد الضرورية متمركزة في القسم األوربي 

باي صفة تؤهله لهذه القيادةاليتمتعقلب العالم يحتل اقليما جغرافيا 



اهم من منطقة القلب Rimlandولهذا يرى ان منطقة االطار او حافة األرض 

"ماكندرمنطقة الهالل الداخلي في نظرية :"وتشمل الحافة األرضية 

اوربا

افغانستان

اسيبريشرق 

كوريا الصين

ايران  العالم العربي اسيا الصغرى

جنوب شرق 
اسيا



هذه المنطقة تعتبر منطقة التقاء او تصادم بين القوى البرية والبحرية وقت الحرب

.ومنطقة عازلة بين هذه القوى في زمن السلم

اعتدال المناخ. 1

كثافة سكانية عالية وضخمة. 2

تنوع مواردها الزراعية والمعدنية. 3

انتشار الطرق البرية والبحرية الداخلية وسكك الحديد. 4

هذه العوامل تزيد من مرونة الحركة والقدرة على السيطرة عليها وتوفر قواعد جوية ثابتة ومتحركة

.تضفي عليه ميزة دفاعية وهجومية عند محاولة غزوها

ا ويمكن السيطرة عليه. والمالحظة المهمة ان منطقة االطار منفتحة على منطقة القلب ومحيطة بها
.من قبل قوى االطار

األهمية االستراتيجية لمنطقة االطار



سبيكمانفرضية 

من يتحكم في . .اوراسيايتحكم في الرمالند1

من يتحكم في . .يتحكم بمصير العالماوراسيا2

: الرمالندخارج 

اهم مركزين للقوة.......... اليابان...... بريطانيا

مناطق عازلة....... استراليا....... افريقيا 

.من الغرب والشرقاوراسيامحصورة بين اطراف .....الواليات المتحدة 



إقامةطريقعنااليتحققالالعالميالسالمويرى
وبيندالرمالنفياألساسيةالقوىبينتعاونيةتحالفات

تيالسوفياالتحاد)المنطقةهذهخارجتقعالتيالقوى
(المتحدةوالواليات

استقرارااكثرعالمالىيؤديوبدوره

الجغرافيةبالعواملالصلةوثيقةالسياسة

هعالقتعلىيعتمدانهاالثباتهرغمالجغرافيالموقع
الدوليةالسياسةفيالمؤثرةالقوىبمراكز



ونظرية القوة الجويةوسفرسكيدوهيه

:تستمد نظرية القوة الجوية من افتراض مفاده

تتميز نظرية القوة الجوية بالحداثة مقارنة بالتجربة الطويلة للقوة البرية والبحرية

ت أداة حسم القوة الجوية كان ينظر اليها حتى الحرب العالمية الثانية  كقوة تكميلية او قوة اسناد تكتيكية وليس
.استراتيجي

:الجدوى الفعلية من استخدام القوة الجوية يتمثل ب

من الناحية اقتصادية . .الكلفة االقتصادية الهائلة لبناء القوة البرية والبحرية: 1

من الناحية العسكرية. .ة والبحريةالنتائج التي تحققها القوة الجوية تفوق ما يمكن تحقيقه القوات البري: 2

السيطرة على الجو تتيح إمكانية عالية للسيطرة على االرض



:القوة الجوية يمكن ان تنجز مهام عديدة

اضعاف القدرات الدفاعية والهجومية للعدو. 1.

التمهيد لتقدم القوات البرية بصنوفها القتالية. 2.

توفير غطاء جوي للقطعات البرية المقاتلة قبل اشتباكها مع العدو. 3.

:على افتراضدوهيهارتكزت أطروحة 

القوة الجوية تتيح إمكانية السيطرة على الجو

.بعد ثالث غير تقليدي وهو البعد الجويدوهيهوبهذا طرح 

.السيطرة على الجو تتيح السيطرة على األرض



فكريةسابقةتعدطروحاتهاناالالوحيديكنلمدوهيه
بعدهجاءوااللذينالمفكرينمنللعديدبالنسبة

:يأتيماتضمنالجوقيادةكتابفيأراءهعرض

مبدأ النيل من العمق االستراتيجي للعدو . 1.

مبدأ الضربة االستباقية. 2.

مبدأ . الحرمان3

مبدأ امتالك السيطرة وانتزاعها من العدو. 4.

مبدأ الكفاية الدفاعية. 5.



سيفرسكيالكسندر دي 
((القوة الجوية مفتاح البقاء)) 

:قسم العالم الى منطقتي نفوذ تكون على شكل دائرتين 





راتيجيةوالجيوستالجيوبوليتيكيةتقييم النظرية 
النقدمنتسلملمانهااالالجيوبوليتيكيةللنظريةالفكريالبناءمتانةرغم

لىعاألخرىالدولمنالعديدضمطريقعنااليتمالالتوسعوهذا.وتتوسعتنموحيكائنباعتبارهاالدولة
.الدوليةواألعرافالقوانينتقرهوالترفضهماوهوواالحتاللالعدوانأساس

االستعماريالتوسعوعملياتاألوربيالصناعيالتفوقعصرمعبالتزامنجاءتالنظرياتهذه

والحاجةويالحيالمجالبتبريراالستعماريةللقوىالتوسعيةالسياسةتبررمسوغاتبانهاافكارهاوصفتولهذا
الذاتيلالكتفاء

الجغرافيةالحتميةعلىتركزالجيوبوليتيكيةالنظرية

.ةضيقحدودفيكانتوانانصارلهاوتجدالبريقمنشيئاتحملتزالالفانهااالنتقاداتهذهمنوبالرغم

لالنتقاداتاألخرىهيتعرضتفانهاوسيفرسكيلدوهيهالجويةالقوةنظريةاما

الجويةاألسلحةأهميةتؤكدمازالتدوهيهوضعهاالتيالفروضاننجدذلكومع

:خاللمنتطويرهاعلىعملتاالمريكيةالمتحدةالواليات

منظومة. والصاروخيةالجويةاألسلحة1

منظومة. الصناعيةاألقمار2

منظومة. والسيطرةالقيادة3


