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 مدخل في الجغرافية السياسية
ان اإلنسان في الماضي يستطيع أن يتجاهل ما حوله من أحداث، إما لعدم تأثيرها عليه أو ك    

لعدم علمه بها أصاًل، فالعالم كان كوناً متسعاً ال نهائيًا، وبعد الثورة الصناعية والمعلوماتية الهائلة 
 اختزل العالم في مساحة ضيقة، وأصبح ما يحدث في أقصى الغرب يؤثر في أقصى الشرق،

 وفي ظل التطور التقني والمعلوماتي اصبح العالم قرية صغيرة.

هذا التأثير والتأثر بين مكونات العالم يتطلب أن يكون لدى من يقود عملية التأثير والتأثر        
 وعي بالجغرافيا السياسية للدولة.

تأتى أهمية الجغرافيا السياسية في كونها استطاعت أن تفسر بدقة أغلب كليات وجزئيات     
وفي هذه  د وحتى القرن العشرين بعد الميالد.حركة التاريخ. ابتداًء من القرن العشرين قبل الميال

المحاضرات سنتناول مجموعة من األطر والنماذج األولية والضرورية التي البد أن يعرفها الطالب 
 المختص بالجغرافية، ومن هذه األطر.

 الجغرافيا السياسية ومناهج البحث فيها وعالقتها بالعلوم االخرى وفروعها   -1
 نظريات الجيوستراتيجية.علم الجيوبولتيك وال  -2
 علم السياسة ومناهج البحث فيها  -3
باالضافة الى بعض النظريات المهمة ذات العالقة المباشرة بالجغرافيا السياسية وعلم   -4

الجيوبولتيك وكذلك بعض البحوث والدراسات في هذا المجال التي نأمل ان يستفاد منها طالب 
 العلم
تجمع كل ما يحتاجه الطالب المختص في الجغرافية سواء  من مميزات هذه المحاضرات أنها     

كان في المراحل األولى أو المتقدمة أي بعبارة اخرى إنها مرجع ومصدر مهم لكل متخصص في 
 الجغرافيا السياسية.

 



 مفهوم الجغرافية السياسية مفهومها ومراحل تطورها:الفصل االول: 

 السياسية.اوال: نشأة وتطور الجغرافية 
( إلى أن له جذور قديمة تنقسأأأأم خالل أكثر من 20ترجع نشأأأأأة الجغرافيا السأأأأياسأأأأية لبداية القرن الماضأأأأي  ق 

  -عام لثالث مراحل: 2000
 مرحلة الحتم الجغرافي وأثره على العالقات السياسية. •
 مرحلة الدولة ككائن حي و الجيوبولتيكا  •
 مرحلة دراسة الوحدات  المناطق( السياسية  •

تعد كل مرحلة من المراحل السابقة على فترة محددة في تاريخ الجغرافيا السياسية ، فنجد أرسطا طاليس ، وابن 
الحتم الجغرافي ، وتأتي الفترة المعاصرة »خلدون عند العرب يمثالن الفترة األولى، بينما يمثل الفترة الثانية راتزل 

 وتلس وجونز ، وهارتز هورن ، وهي الفترة األخيرة.  ، نجد
ومما ال شأأك فيه أن اإلنسأأان القديم في إدراكه للتفاعل بين اإلنسأأان والبيحة المحيطة به لم يكن إدراكًا علميًا له 

ق.م( ،  322 – 383إطاره ومنهجه ، بل كانت إرهاصأأأأأأأأأأأأات تحدث عنها العالم اإلغريقي أرسأأأأأأأأأأأأطا طاليس  
لدولة المثالية ، وحدد عناصأأأأرها في حجم السأأأأكان ، وكم الموارد االقتصأأأأادية ، حيث ذكر أن حيث تكلم عن ا

حجم السأأكان يجب أن يكون متوسأأطًا بحيث يسأأهل حكمه ، فال هو بالحجم  الكبير الذي يصأأعب حكمه ، وال 
ي تحديد هو بالحجم الصأأأغير الضأأأعيا ، وكانت رنيته تنصأأأب على أن االعتبار السأأأياسأأأي له األثر القوي ف

الحجم المثالي لسأأأأأأكان هذه الدولة من أجل تحقيق االسأأأأأأتقرار والطمأنينة والرفاهية لكل أفراد هذه الدولة ، وفي 
نظرة أن الحجم األمثل للسأأأأكان يتحقق بمعرفة كل الناخبين لمنتجهم وألنفسأأأأهم شأأأأخصأأأأيًا ولكن يعيب على هذا 

أجهزة الدش والراديو ، فيستطيع أي مرشح أن يظهر الرأي اآلن ذلك التطور في وسائل االتصال واإلعالم من 
على شأأاشأأات الدش والتلفزيون أمام عدد كبير وضأأخم من الناخبين ، دون وجود عالقة شأأخصأأية بين الناخب 
والناخبين له ، كما أن نجاح الدولة المثالية في رأي أرسأأأأأأأأأأطا طاليس يتحقق باسأأأأأأأأأأتغالل الموارد االقتصأأأأأأأأأأادية 

فاء الذاتي لشأأأأأأعوبها ، وهي دعوة ال تتحقق في عالمنا المعاصأأأأأأر ، حيث االختالفات المختلفة مما يحقق االكت
في الظروف الطبيعية والبشأأأأأأأأرية لكل دول العالم ، والتطلعات الكبيرة لحكومات اليوم ال تقا عند حدود الدولة 

تحقق الرخاء السأأأأأياسأأأأأية ، مما خلق المشأأأأأكالت السأأأأأياسأأأأأية ، وبالتالي الحروب والمجاعات واأل مات التي ال 
 والرفاهية لشعب من الشعوب. 

أما عن رأيه في العاصأأأمة المثالية للدولة التي تجمع بين الموقع الحصأأأين ، وبين األداء الجيد لظروفها ، كما 
أنه عالج الصأأأفات التي يجب أن ينصأأأب بها الجيي البري ، واألسأأأطول الحربي الذي يضأأأم عناصأأأر مرتزقة 

اقي وظائا الدولة ، والحدود السأأأأياسأأأأية المحصأأأأنة ، وبالتالي فقد تطرق لكثير من غير المواطنين، كما أنه ن
 1382من موضوعات الجغرافيا السياسية التي تعالج في الوقت الحاضر ، أما عن العالم العربي ابن خلدون  

ع عشأأأر ( فقد ألقى الضأأأوء في مقدمته على فكر الجغرافيا السأأأياسأأأية عند العرب في نهاية القرن الراب1405 -



الميالدي وناقي موضأأأأأأأأوعات هامة مثل القبيلة والدولة ، والصأأأأأأأأراد القائم بين البدو والزراد ، وعر  رأيه في 
 ظل الحتم البيتي. 

-1844وقد جاءت المرحلة الثانية في تطور فكر الجغرافية السياسية على يد العالم الجغرافي األلماني راتزل  
و الحتم « البقاء لألقوى »يا السياسية، حيث تأثر في أفكاره بمبدأ دارون الحقيقي للجغراف غ( لتشهد البزو 1904

الجغرافي، وظهرت آراءه في عدة نقاط منها: الدولة كائن حي ، يتوقا نجاحه على إمكانية الحصأأأأأأأأأأأأأأول على 
مسأأأأأأاحات إضأأأأأأافية ، باإلضأأأأأأافة إلى التالحم التام بين أرضأأأأأأها وسأأأأأأكانها ، ونشأأأأأأرت هذه األفكار في كتابه   

، وقد كان ذلك بمثابة االنطالقة األولى لكل من الجغرافيا السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأية  1897رافية السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأية   عام الجغ
 والجيوبولوتيكا.

،  وظهرت كتابات في الجغرافيا السأأأأأياسأأأأأية منها كتاب بومان لك بطيحاوجاء تطور الجغرافيا السأأأأأياسأأأأأية بعد ذ
عن سأأأأياسأأأأة وجغرافية عالم ما بعد الحرب العالمية  باسأأأأم   العالم الجديد  وهو أسأأأأتاذ أمريكي، ركز في كتاباته

( وقدم لنا دراسأأأأأأة موضأأأأأأوعية لما بقي من حطام الحرب لعالم يسأأأأأأوده التفانل ، أما 1918 - 1914األولى  
فهو كتاب منهجي ويعد من الكتب المهمة خاصأأأأته في الموضأأأأوعات  The Earth and stateكتاب وتلس 

 اإلقليمية التي درسها.
العشأأرين ليشأأهد الثلث األول منه ظهور بعد األبحاث والكتب في مجال الجغرافيا السأأياسأأية، ولكن وجاء القرن 

بشأأأكل متقطع وغير مفهوم، حيث كانت معظم الكتابات تتميز بالوصأأأا اإلقليمي مع عجالة تاريخية سأأأياسأأأية 
 وإحصائية غير دقيقة، وغياب المنهج التحليلي.

بتة في ألمانيا في الوقت الذي تتغير فيه الجغرافيا السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية، ودارت وظهرت الجيوبولوتيكا بخطى كبيرة وثا
فكرة الجيوبولوتيكا حول كارل هوس هوفر ومدرسأأأأأأأأأأأأأأته، حيث عرفها بأنها علم دراسأأأأأأأأأأأأأأة عالقات األر  ذات 
المغزى السأأأياسأأأي، وترسأأأم المظاهر الطبيعية لسأأأطح األر ، اإلطار للجيوبولوتيكا الذي يجب أن تتحر  فيه 

السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية التي تحدث إذا أريد لها النجاح المسأأأأأأأأأتمر، وهي بذلك تهتم بدراسأأأأأأأأأة الدولة من الناحية األحداث 
وقد كانت الجيوبولوتيكا  ،، وليس في إطار جامد اسأأأأأتاتيكيإطار ديناميكي على أنها كائن حي السأأأأأياسأأأأأية في

ن، حيث ظهرت فكرة التي نادي بها كارس هوس األلماني وكلن السأأأأأأأأأأأأويدي بمثابة نظر شأأأأأأأأأأأأؤم وكراهية لأللما
المجال الحيوي األلماني ونظرية ماكنيدر عن الجزيرة العالمية، ومحاوالت تقسأأأأأأيم العالم إلى مناطق سأأأأأأياسأأأأأأية 

في مجلة الجيوبولوتيكا األلمانية كضأأأأأأأمير جغرافي للدولة، إال أنه كان فكرا  1924ونشأأأأأأأرت هذه األفكار عام 
لى خدمة النا ية األلمانية لما تضأأأأأأأأأمنه من مخالفات وأفكار مجردا من القيم العلمية واإلنسأأأأأأأأأانية حيث  ركز ع

 مزيفة غير موضوعية.
ألمانيا إلى تأخرها  أدى تقدم الجيوبولوتيكا على هذا النحو المزيف والمجرد من األخالق اإلنسأأأأانية في        

كا األلمانية باإلضأافة ، وفقدت روحها العلمية ، وجاء تأخر الجغرافيا السأياسأية بسأبب الجيوبولوتيوبطء تطورها
إلى نظرية الحسأأأأأأم الجغرافي، والدراسأأأأأأات الوصأأأأأأفية، عالوة على ادعاءات هتلر بخصأأأأأأو  المجال الحيوي، 

، حيث صأأأأأأأور السأأأأأأأكان ألغر  السأأأأأأأياسأأأأأأأة العدوانية واسأأأأأأأتغالل بعض المفاهيم الجغرافية المحرفة مثل كثافة



ن على أراضأأأأأأأأأأأي الغير، مما جعل الجغرافيون الجغرافيا السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأية في ذهن الناس بأنه فكرة للحرب والعدوا
والسأأأأياسأأأأيون ينفضأأأأون هذا المولود والكريه عن أكتافهم متنكرين منه وينسأأأأبونه إلى بعضأأأأهم البعض، وبالتالي 

( لتفسأأأأأأأأأح المجال أمام الجغرافيا  1945 – 1939ماتت جيوبولوتيكا هوس هوفر بعد الحرب العالمية الثانية  
من جديد خالل العقد الخمسأأأين من القرن الماضأأأي، حيث ظهر لها منهما وفكرا السأأأياسأأأية لكي تنتعي وتتقدم 

، ومنهج النظرية الموحدة لجونز، ولكن كان تقدما بطيحا ، لما مثل المنهج الوظيفي لها رتز هورن واضأأأأأأأأأأأأأحا ، 
 القته من نفور كثير من الجامعات في حذف هذا العلم من مناهجها بسبب الجيوبولوتيكا .

، حيث حرصأأأأت كل دول العالم هائل في علم الجغرافيا السأأأأياسأأأأية ليشأأأأهد بداية تطور 1967عام وجاء       
ا الحاضأأأأأر بطابع ، ولما تتميز به الجغرافيا السأأأأأياسأأأأأية في وقتن1990الجغرافيا السأأأأأياسأأأأأية منذ عام في ميدان 

، مع تعقد العالقات د مجالها لكثرة الوحدات السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية، وتعدد العالقات الخارجية واتسأأأأأأأأاالعالمية والشأأأأأأأأمول
 الخارجية والداخلية لها حتى أصبح العالم يشكل وحدة جغرافية سياسية واحدة.

في ثالث مراحل تطورية  وبناء على ما سأأأأأأأبق ف ن تطور الجغرافيا السأأأأأأأياسأأأأأأأية جاء كما ذكر فتحي مصأأأأأأألحي
  -فاصلة بينها: متباينة، لكل منها خصائصها المميزة على الرغم من تداخلها، وعدم وجود حدود  منية 

 المرحلة األولى : الجغرافية السياسية في ظل الحتم الجغرافي : 
من أعالم المرحلة أرسأأطو وأفالطون واسأأترابون في العصأأور الوسأأطى والحديثة ، فقد تناول أرسأأطو في       

السأأأأكان وموارد كتابه عن السأأأأياسأأأأة فكرة الدولة المثالية ، حيث أوضأأأأح أن أهم عنصأأأأرين في هذه الدولة هما 
الثروة ، وأن العالقة بين االثنتين هي التي تحدد قوة الدولة كما تحدث عن عاصأأأمة الدولة وضأأأرورة أن تجمع 
بين الحصأأأأأأأأانة والدفاد من ناحية ، وخدمة إقليمها من ناحية أخرى ، وعالج أرسأأأأأأأأطو قوة الدولة العسأأأأأأأأكرية ، 

 وكافة وظائا الدولة ، كما اهتم بالحدود السياسية.
قد سأأأأأأأيطر الحتم الجغرافي على أفكار الجغرافية السأأأأأأأياسأأأأأأأية خالل تلك المرحلة، حيث كان يتم تفسأأأأأأأير ل     

الظاهرات الجغرافية السأأأأأأأياسأأأأأأأية بظاهرات طبيعية ، فقد كانت كتابات أرسأأأأأأأطو حتمية ، ركز فيها على حتمية 
لسأأأأأأأألو  السأأأأأأأأياسأأأأأأأأي ل نسأأأأأأأأان ، تأثير الموقع الجغرافي والفلكي وما يرتبط بهما من ظروف مناخية تؤثر في ا

وتشأأأأابهت أفكار أفالطون مع أرسأأأأطو ، أما إسأأأأترابون فقد حدد بقاء الدولة اإلمبراطورية بوجود حكومة مركزية 
 قوية وحاكم قوي.

أما عبد الرحمن بن خلدون الذي قال عنه األوربيون أنه أول مكتشأأأأأأأأأأأأا بطبيعة البحث الجغرافي وميدانه      
افيا السأأياسأأية بالحتم الصأأارم ، وقد أضأأاف الكثير إلى الفكر الجغرافي السأأياسأأي في فلم يتسأأم نهجه في الجغر 

مقدمته الشأأأأأهيرة، ويعتبر هو واضأأأأأع اإلطار العام الذي عرف من بعده بدورة حياة الدولة ، وتحدث بن خلدون 
 عن عوامل قيام الدولة وهرمها وسقوطها.

رافي السأأياسأأية في أوربا ، ويمكن أن نلمح ذلك في في أعقاب عصأأر النهضأأة انتعشأأت الدراسأأات الجغ       
كتابات بودين ومونتسأأأأأأيكيه ، وقد اتسأأأأأأمت كتاباتهما بالحتمية البيحية ، حيث ذكر بودين أن الظروف المناخية 
والطبوغرافية للدولة هي التي تحدد مالمح شأأأأأأأأخصأأأأأأأأيتها القومية ، والتي تؤثر بدورها في التركيب السأأأأأأأأياسأأأأأأأأي 



يه فقد اعتقد وجود عالقة سأأأأأأأببية وثيقة بين المناي والحرية السأأأأأأأياسأأأأأأأية والعبودية ، واقترح للدولة، أما مونتسأأأأأأأك
نموذجا جغرافيا سأأياسأأيا حتميا مؤداه أن الديموقراطية و الحرية تتزايد بالبعد عن خط  االسأأتواء كنتيجة طبيعية 

لحكم االسأأأأأأأأأأأأأأتبدادي والمناخات النخفا  درجة الحرارة بالبعد عنه، وعليه ف ن المناخات الدفيحة هي قرينة ا
الباردة هي قرينة الحرية والعدل ، ولم يختلا رايتر عن سابقيه، حيث أشار إلى العالقة بين الحضارة وظروف 

 البيحة الطبيعية.
 المرحلة الثانية : هيمنة الفكر الجيوبولوتيكي :

لحقيقي للجغرافية السياسية الحديثة ال يعتبر فردريك راتزل هو رائد هذه المرحلة فحسب ، بل إنه المؤسس ا    
وهو أول من أطلق عليها هذا االسأأأم ، وقد شأأأبه راتزل الدولة بالكائن الحي ، وأوضأأأح أن الدولة إما أنت تنمو 
أو تضأأأأأأأأمحل وتموت ألنها ال تسأأأأأأأأتطيع أن تبقى سأأأأأأأأاكنة ، وقد تأثر راتزل في ذلك بمبدأ دارون في االنتخاب 

التي أكأدت على  Social Darwinismمأدرسأأأأأأأأأأأأأأأة الأداروينيأة االجتمأاعيأة  الطبيعي والبقأاء لألقوى ، وظهور
التشأأأأأأأأأابه بين المجتمعات البشأأأأأأأأأرية والكائنات الحيوانية ، كما تأثر كذلك بالحتم الذي سأأأأأأأأأيطر على المدرسأأأأأأأأة 

، وتنو الدولة من وجهة نظر راتزل باالسأأأأأأتيالء على مسأأأأأأاحات جديدة من أراضأأأأأأي  19األلمانية خالل القرن 
وهو ما يعرف بمبدأ التوسأأأأأأأع اإلقليمي ، وعلى الدولة أن تقوم في أعقاب االسأأأأأأأتيالء على المسأأأأأأأاحات الغير ، 

المضأأأأأأافة من أراضأأأأأأي الدول المجاورة ، بدفع سأأأأأأكانها إلى هذه المناطق إلحكام سأأأأأأيطرتها عليها ودمجها في 
 نسيج الدولة تمهيدا لبدء دورة توسعية جديدة.

قابلة للزحزحة والحركة من مكانها، فهي كجلد الكائن الحي ، الذي يتمدد  وبناء على ما سأأبق ف ن حدود الدولة
بنموه ، وينكمي باضأمحالله ، وتظل الدولة تتوسأع حتى تصأل إلى حدودها الطبيعية ، وأن الدولة تظل تتمدد 

 طالما ال تواجه مقاومة خارجية.
التبشأيري والتجاري والسأياسأي والعسأكري ورأى راتزل أن توسأع الدولة يأتي عن طريق التوسأع الديني والنشأاط  

، وهو يرى أن للتوسأأأع التجاري األثر األعظم في توسأأأع الدولة ، وأنه يسأأأبق التوسأأأع السأأأياسأأأي ، أي أن العلم 
 يرفرف سياسيا بعد التوسع التجاري ، وكل طريق تجاري يمهد لنفوذ سياسي الحق.

ا ، فقد آمن راتزل بحتمية الصأأأراد من ناحية ، كما ويالحظ أن الجغرافية السأأأياسأأأية على يد راتزل حتمية أيضأأأ
جزم بأن موقع الدولة ومساحتها ومناخها والتضاريس والغطاء النباتي والتربة لها جميعا تأثيرا كبيرا على الحياة 
السأأأأياسأأأأية للدولة ، هذا على الرغم من أنه عاصأأأأر الثورة الصأأأأناعية التي غيرت نظرت اإلنسأأأأان إلى عالقته 

 بيعية تغييرا جوهريا.ببيحته الط
لقد أرسأأأأأأأأأأأأأأى راتزل المفهوم الجيوبولوتيكي األلماني المعروف باسأأأأأأأأأأأأأأم المجال الحيوي ، والذي عرفه بأنه      

 المنطقة الجغرافية التي تنمو فيها بوصفها كائنا حيا.
 المرحلة الثالثة : دراسة الوحدات السياسية :



تعرف على أنها علم يدرس العالقة  20ثة األولى من القرن ظلت الجغرافية السأأأياسأأأية خالل العقود الثال      
بين األنشأأأأأأطة السأأأأأأياسأأأأأأية ل نسأأأأأأان وتنظيماته من ناحية والبيحة الطبيعية من ناحية أخرى ، تلك العالقة التي 

 تتمتع فيها البيحة الطبيعية بالغلبة والسيادة في ظل الحتم الجغرافي السائد بين المفكرين آنذا .
 بعة ) المعاصرة (:المرحلة الرا

لقد ركزت على دراسأأأأأأأأأأأأأأة الوحدات السأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأية وفي مقدمتها الدولة ، ومن أعالم هذه المرحلة وتلي       
وهارتشأأأأأهورن وجوتمان ، فقد أسأأأأأهم وتلي  في وضأأأأأع إطار نظري للجغرافيا السأأأأأياسأأأأأية ، حيث رأى أنها تهتم 

األر  ، وتأتي الدولة في مقدمة هذه بدراسأأأأأة اختالف الظاهرات السأأأأأياسأأأأأية من مكان إلى آخر على سأأأأأطح 
 الظاهرات.

ورأى هارتشهورن في كتاباته األولى أن الجغرافية السياسية هي دراسة الوحدات السياسية ويتضمن هذا المنهج 
وصأأأأأأفا تحليليا لعناصأأأأأأر الدولة ، وبدأ بعد ذلك يركز على وظائا الدولة حيث ذكر أن كل دولة تحتوي على 

 التنافر معا.عوامل الوحدة وعوامل 
أما جوتمان فقد أضاف فكرتين هما الحركة واالكنوجرافيا ، فالحركة تتضمن وسائل النقل والمواصالت وانتقال 
األشأأأأأأخا  والسأأأأأألع واألفكار ، أما االكنوجرافيا   الثبات   فهي القوة المضأأأأأأادة للحركة وتشأأأأأأمل قيم الماضأأأأأأي 

 ووجهات النظر االجتماعية.
 –الشأأأأأأأأأكل  –المسأأأأأأأأأاحة  –ة في بادئ األمر تدرس أثر البيحة الطبيعية   الموقع وكانت الجغرافية السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأي

األفعال ( للدول ،  –القرارات  –الغطاء الحيوي ( على السأأأأألو  السأأأأأياسأأأأأي   األقوال  –المناي  –التضأأأأأاريس 
 وبذلك اتسمت هذه النظرة بالحتم الجغرافي . 

، رأت أن الجغرافية السياسية هي عبارة عن دراسة تأثير وكرد فعل لهذا االتجاه ظهرت مدرسة مناوئة للحتمية 
السلو  السياسي على الالندسكيب الطبيعي والبشري ، ثم سرعان ما تغلب االتجاه االحتمالي ، الذي يرى أن 
الجغرافيا السأأياسأأية هي دراسأأة التأثير المتبادل بين الظواهر الجغرافية من ناحية والظاهرة السأأياسأأية من ناحية 

 .أخرى 
ويرى فريق آخر أن الجغرافية السياسية هي التحليل المكاني للظاهرة السياسية ، أو بعبارة أخرى دراسة األبعاد 
المكانية للسياسة ، بحيث تصبح أي ظاهرة في المكن موضوعا من موضوعات الجغرافيا السياسية طالما كان 

موضأأأأأأأأوعات الجغرافيا السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية طالما كان لها بعدا لها بعدا مكانيا . أي ظاهرة في المكن موضأأأأأأأأوعا من 
 مكانيا.

 ثانيا: تعريف الجغرافية السياسية
إّن مفهوم الجغرافيا السياسّية يشير إلى دراسة الظواهر الموجودة فوق سطح األر  من وحدات وأقاليم     

ث الخصائص جغرافّية سياسّية وما تمتلكه من مقومات الستمرار وجودها، وما يؤّثر على تطّورها من حي
وسياسّية في آن واحد. باإلضافة إلى ما تقّدم، فقد قدم بعض رّواد الجغرافيا تعريفات مختلفة للجغرافيا السياسّية؛ 
فال يقتصّر التعريف على مدى تأثير الجغرافيا على السياسة فقط، بل يتعدى ذلك لُيبر  األثر المترتب لكّل 



احد فقط؛ فهنا  قرارات سياسّية كثيرة تمكنت من إحداث تغييرات جغرافية منهما على اآلخر وليس من جانب و 
في الطبيعة الجغرافّية لعدد كبير من المناطق، كما هو الحال في إقامة قناة السويس وشّقها الذي جاء بناًء على 

 قرار سياسّي بحت.
ياسة أي الطريقة التي تؤثر بها فالجغرافية السياسية هي العلم الذي يبحث في تأثير الجغرافيا على الس   

المساحة والتضاريس والمناي على أحوال الدول والناس .فبسبب الجغرافيا تمتعت الجزيرة البريطانية في القرن 
 الثامن عشر بحرية المالحة في البحار ,واصبحت قوة بحرية مكنتها من أستعمار العديد من المناطق.

لم الذي يهتم بتأثير السياسة على الجغرافيا، فقرار إنشاء قناة السويس والجغرافيا السياسية أيضا هو الع     
 مثال كان قرارا سياسيا ترتب عليه تغير في المكان وهو الجغرافيا.

 هنا  عدة تعاريف للجغرافيا السياسية منها    
مظاهر سطحها سواء تعريف الكساندر : هي دراسة األقاليم السياسية التي تنقسم اليها األر  كظاهرة من  -1

 كانت األقاليم صغيرة أو كبيرة
 يومان عرفها بأنها تساعد في السلو  السياسي لألنسان  -2
 كوهين قال بأنها المناهج الجغرافية لدراسة العالقات الدولية   -3
 هارتشورن اكد بأنها دراسة األختالف والتشابه المكاني للظاهرة السياسية ,ويتضمن تفسير التباين والتشابه  -4

في المظاهر السياسية ودراسة عالقتها مع كل مظاهر البيحة المرتبطة بذلك سواء السطح والمناي والعالم 
 العضوي والظروف الحضارية

تعد الجغرافيا السياسية علمًا أكاديميًا حديثًا بالرغم من وجود مبادئها منذ أرسطو    الحجم السكاني         
دولة ((. واسترابو وابن خلدون    دورة حياة الدولة (( لكن يعتبر األلمان هم األمثل للدولة والمساحة األفضل لل

من بدءوا هذا العلم وذلك بعد أن نشر الجغرافي األلماني فريدريك راتزل كتابه    الجغرافيا السياسية (( وذلك 
المفاهيم السياسية م. ويعد األلمان أكثر من كتب في الجغرافيا السياسية وهي تضم مجموعة من  1897في سنة 

الرئيسية منها: جغرافية المستعمرات، الدولة واألقاليم، األمة والقومية، جغرافية االنتخابات، فضال عن الخطط 
اإلسترتيجية الجيوبولتيك التي حكمت العالقات السياسية الحربية القديمة بل والحديثة على أساس خصائص 

 البيحة الجغرافية.
 

 الجغرافية السياسية ثالثا: مناهج البحث في
لقد تعددت منهاج البحث في الجغرافية السياسية وهذا التعدد هو نتيجة لتنود المواضيع التي تتناولها، فهي      

تدرس الدولة او مشكلة سياسية دولية او محلية، كذلك تدرس الحدود السياسية ومقومات قوة الدولة ومكوناتها 
 الكثير من الموضوعات التي تعد ميادين للبحث في الجغرافية السياسية.في أي دولة من دول العالم، وغيرها 

  -ومن هذه المناهج ماياتي:
  The Historical Approach -المنهج التاريخي : -1



يدرس المنهج التاريخي نمو الدولة وتطورها حتى بلغت مرحلة النضج السياسي الحالي لها، وتطور رسم        
حدودها السياسية، والجذور التاريخية إلحدى المشكالت التي تواجهها مثل مشكلة دارفور في السودان، ومشكلة 

ضعا الدولة، فالتحليل التفصيلي لدولة مثل كشمير، وأثر االستعمار في كثير من دول العالم الثالث في قوة و 
إسرائيل البد له من تفسير لتطور هذه الدولة، وأثر هذا النمو على شكلها ووضعها السياسي الحالي، ولكن هذا 
المنهج يجب أن يتناوله باحث الجغرافية السياسية بشكل يخدم موضود دراسته، وال ينزلق وراء حجم ضخم من 

عده عن موضوعه ويصبح في هذه الحالة كباحث في التاريخ السياسي، هذا فضال على األحداث التاريخية تب
 أن الجغرافي يجب أال يخرج ب حكام عامة أو مبادئ نتيجة دراسة حاالت خاصة.

  The Regional Approach -المنهج اإلقليمي : -2
تكون منها أو التي تكونها مثل يقوم هذا المنهج بتحليل الوحدة السياسية من حيث العناصر التي ت        

الظاهرات الطبيعية واالقتصادية والبشرية، وشكل وحجم ومناي الدولة، والسكان وغيرها، وتحليل التاريخ السياسي 
للدولة، وحدودها، وعالقاتها السياسية بالعالم الخارجي ويعيب هذا المنهج كم المعلومات الكبير الذي يخشى 

ه األمر إلى وصا مجموعة من الدول وصفا إقليميا، والجغرافيا السياسية بهذا معه على الباحث أن ينتهي ب
الشكل لن تكون لها شخصيتها المميزة، فعلى الباحث الجغرافي في هذا المجال أن يستفيد من هذا المنهج في 

  الذي يختار ما إبرا  المشكلة موضود دراسته بتحليل المعلومات والبيانات المختلفة بطريقة  الجغرافي اإلقليمي
 يريده من الدراسة اإلقليمية التي تفيد في فهم طبيعة المشكلة وأسبابها الجغرافية.

   The world systems Analysis  Approach منهج النظم العالمية في التحليل - 3
لقد درج الباحثون يتعلق هذا التحليل بالكيفية التي نتصور بها التحوالت االجتماعية على المستوى العالمي       

على الخلط بين مصطلح  المجتمع  ومصطلح  البلدان  وبذلك خرجوا بنتائج عن بعض المجتمعات ثم طبقوها 
على بعض البلدان، ومن ثم نتحدث عن بعض المجتمعات مثل المجتمع الفرنسي، والمجتمع األمريكي، والمجتمع 

ن مائتي دولة في عالم اليوم، ف ن هذا يعني أن الصيني، والمجتمع المصري.. الخ ولما كان هنا  أكثر م
يتوجب على دارسي التغير االجتماعي أن يتعاملوا مع ما يقارب على األقل مائتي مجتمع، وهذا أثر مقبول في 
العلوم االجتماعية التقليدية، ويمكن أن نسميه فرضية   تعددية المجتمعات  إال أن  منهج النظم العالمية  

 تماما هذه النظرة بوصفها نقطة انطالق تقودنا إلى تفهم حقيقي لعلمنا المعاصر.والتحليلي يرفض 
يقوم منهج النظم بتحليل أبعاد المنظومة التاريخية، ودينمايات االقتصاد العالمي، والموجات اللوجسقية،      

القتصاد العالمي، وطبيعة والبنية المكانية لالقتصاد العالمي، والنطاق الجغرافي للنظام، والقوة السياسية في ا
 الشعوب(. –الطبقيات  –المؤسسات  –القوة  األفراد 

 
 
  The Functiona Approachالمنهج الوظيفي  -4



يهدف إلى دراسة الدولة من حيث عالقاتها الخارجية والداخلية، وكيا يمكن للدولة أن تحافظ على كيانها       
وأثر العوامل الجغرافية كالمناي، والتضاريس، والقوميات  الداخلي في ظل منظومة مجتمع دولي متكامل،

المتعددة، أو جماعات الشعوب على األنشطة السياسية للدولة، وكذلك أثر المظاهر السياسية بدورها على 
العوامل غير السياسية كأنماط االستقرار واستخدام الموارد وتطور شبكات النقل واالتصال، ونمو الخدمات 

رها، كما يدرس قدرة الدولة على التكيا والبقاء والنمو في ظل الظروف األوضاد الخارجية حولها، والمرافق وغي
 ومشكالته اإلقليمية مع الدولة المجاورة.

من هنا يمكن القول ان المنهج الوظيفي يهدف إلى التحليل السياسي للوحدة السياسية من خالل الوظائا      
 .الداخلية والخارجية التي تؤديها

  The unified Theory منهج جونز ونظرية المجال الوحيد " -5
تتألا من خمسة حلقات هي الفكرة السياسية   إنشاء الدولة( والقرار السياسي، والحركة السياسية والمنطقة       

السياسية، وهي حركات متصلة، وضرب لنا مثال بالصهيونية  الفكرة السياسية( وعد بلفور ب نشاء وطن قومي 
لشرعية لليهود من الخارج  الحركة ، وإنشاء لليهود في فلسطين  القرار السياسي( والهجرة الشرعية وغير ا

المستعمرات العسكرية اإلسرائيلية وفرق الهاجا من اإلرهابيين  المجال(، وقيام مايسمى بدولة إسرائيل في عام 
   المنطقة السياسية(. 1948

 The Morphological Approachالمنهج المورفولوجي  -6
الظاهرات السياسية للدولة وتراكيبها، حيث يوجد نمط التنظيم السياسي يقوم هذا المنهج على تحليل أنماط       

اإلداري داخل الدولة أو نمط التنظيم اإلقليمي  كتل إقليمية( أو تنظيمات عالمية  اتحادات دولية(، أما تركيب 
والمشكالت  الظاهرات السياسية فتمثيل عواصم الدول وشعوبها، ومواردها االقتصادية، وشكل الحدود السياسية،

 التي تواجه المناطق المختلفة.
 The landscape Approachالمنهج الوصفي :  -7

يهتم هذا المنهج بدراسة المسرح السياسي للدولة، من حيث الموقع الجغرافي، والمساحة، الشكل، ونواة       
الدين، األجناس، واألحزاب الدولة وقلبها، واألقسام السياسية بها، والشكل الداخلي وصا السالالت واللغة، و 

السياسية وميولها والتمثيل النيابي، والحقوق المدنية، كما تدريس العناصر الخارجية  وصا الحدود السياسية 
وتطورها وتركيبها ومشكالتها وشكلها العام(، وكذلك شكل الدولة ووصا عالقاتها الدولية األخرى وكذلك وصا 

 ، واألسلوب االقتصادي الذي تتبعه الدولة وأثره في قوتها وضعفها.للمجتمع البشري بتركيباته المتعددة
 The analysis Approachمنهج تحليل القوة:   -8

ينظر هذا المنهج في تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في قوة الدولة وضعفها وتكتالتها مثل جوانب       
ووسائل النقل والمواصالت من حيث حجم الشبكة وكفاءتها  الطبيعية، وموارد الثروة االقتصادية، والثروة البشرية،

وربطها جميع أجزاء الدولة  وكذلك عدد السكان وخصائصهم، والنظام السياسي، والموقع الجغرافي النسبي 



والفلكي وأثره على تنود الموارد االقتصادية، وشكل الدولة وحدودها، وأثر البيحة الجغرافية على عالقاتها السياسية 
 داخلية والخارجية.ال
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يقترن منهج التحليل الجيوبولتيكي بأبحاث الجغرافي العراقي الدكتور محمد ا هر السما  الذي استند          
 -في دراسته على مجموعة من مؤشرات القياس الكمي لقوة الدولة:

 مؤشر االنكشاف االقتصادي. -1
 مؤشر الحرمان والفقر. -2

 مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات. -3

 في للواردات.مؤشر التركيز الجغرا -4

 مؤشرات الدين الخارجي. -5

 درجة اهمية الصادرات  -6

 

 رابعا: عالقة الجغرافية السياسية بالعلوم االخرى 
يهتم علم الجغرافيا السياسّية بمعالجة الوجه السياسّي والجغرافّي للعالم أجمع، إذ يعتبر هذا المجال هو     

ضحة المعالم فوق سطح األر  وتقسيمها إلى عدد من الوحدات الجزء األكثر تعقيداً في العالم نظراً للتجزئة الوا
السياسّية، ويكمن التفاوت فيما بينها من حيث الحجم المساحي والسكاني، وتتفرد عنها عدة فرود من العلوم 

 ومن أهمها الجيوبولتيكس، إال أن هنا  فرق في مباحث كل منهما.
تسجيل األسس الجغرافية للعالقات البشرية التي بغيرها ال بما أن هدف الجغرافية السياسية هو تحليل و      

يمكن للمجتمعات أن تعيي، وأن البيحة الجغرافية السياسية تعنى باعتبارين أساسيين هما: تحليل العالقات بين 
 المجتمع والبيحة الطبيعية.

التحليل منها: علم السياسة  علم الجغرافية السياسية يحتاج إلى استخدام نتائج علوم أخرى يستعين بها على    
والتاريخ والعالقات الدولية واالجتماد والديموغرافيا والجيولوجيا والموارد الطبيعية فضال عن فرود الجغرافية 

 االخرى.
 العلوم السياسية   -1

ترتبط الجغرافية السياسية وعلم السياسية بعالقات وثيقة، حيث ان كل منهما يدرس الدولة لكن من         
وجهة نظره الخاصة، وبالرغم من ذلك فالعالقة بينهما ليست قدرية، فعلم السياسة يهتم بسيادة وسياسة الدولة 

 كانية للدولة.بينما تركز الجغرافية السياسية على دراسة القوة والعالقات الم
 
 
 



 التاريخ  -2
التاريخ كدراسة تتابعية لجميع العصور يجب أن يدخل بقوة في أي سياق تتابعي في الجغرافية بشكل عام      

والجغرافية السياسية بشكل خا  وذلك ألنه يتعين على الجغرافيين السياسيين أن يستشهدوا بصفحات التاريخ 
 يلها.وأمثلته في صياغة المبادئ ووضع األسس لتفسير المشكالت الجارية وتحل

 لعالقات الدوليةا -3
إن ميدان العالقات الدولية ونتائجها ال بد أن تستخدم من قبل الجغرافي السياسي ألنه يستحيل على المرء     

أن يبحث في العالقات التي تربط بين دولتين أو أن يناقي سياسة الدولة دون أن يجد نفسه غارقا في خضم 
ريات المستعملة التي تنطوي عليها العالقات الدولية تكون هي األخرى هذا العلم الواسع، بل إن كثيرا من النظ

 جزءا هاما من الجغرافية السياسية.
 الديموغرافيا -4

بما أن الديموغرافيا تهتم بدراسة السكان دراسة علمية من حيث العوامل المؤثرة عليهم وحركتهم ونموهم       
افيا بمعلومات هامة عن عنصر مهم من عناصر الدولة   وتركيبهم وأن جغرافية السكان تشتر  مع الديموغر 

السكان ( إذ ال بد ألي تفهم صحيح للدولة ومشكالتها أن يضع في االعتبار االحصاءات الحيوية وتركيب 
 السكان ونموهم لكي تكون الفكرة وافية عنهم ولكي تكون التحليالت العلمية والنتائج مستندة إلى حقائق دقيقة.

 ية األخرى فروع الجغراف -5
تمتد الجغرافية بجميع تخصصاتها الطبيعية والبشرية والجغرافية السياسية بالمعلومات الال مة عن          

المقومات الطبيعية واالقتصادية والبشرية للدولة وكذلك توضح لها العالقة بين االر  والسكان، ويدخل في هذا 
لجغرافية السياسية تدرس الدولة من حيث إنها تحديد عالقتها بغيرها وهذا يعود إلى سبب بسيط متمثل في أن ا

 وحدة سياسية تنتمي إلى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي خا  بها ولها عالقات معينة داخلية وخارجية.
 العلوم األخرى  -6

ترتبط الجغرافية السياسية بدرجات أقل بميادين علمية أخرى ومنها االنثروبولوجيا وعلم االقتصاد وعلم       
 . والجيولوجيا   طبقات األر  ( والقانون الدولي النبات

 


