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المقدمة
يعد البحث من السي اق ذات االوراق والثمار المختلفة الذذ يحمذع عذدل علذوم ومعذارس ب بسذب
الشمولية التي يتميز بها عن باقي العلوم األخرى من حيث دراسته للحقائق والعالقذات مجتمعذة فذي إطذار
المكان سواء كانت تلك الحقذائق طبيعيذة أم بشذرية ب فالذالع عذن كونذه تكذاملي أ دراسذته للمكذان دراسذة
تكاملية وما يحتو ذلك الحيز المكاني من بيئة طبيعية أو بشرية حية أو غير حية ب فالالع عذن العالقذات
التي تربط تلك المكونات مع بعالها وبالتالي يمثع سلسلة من حلقات متصلة معذا ع ب أمذا فلسذفة المكذان مذع
إحدى فروع الجغرافية البشرية وهي الجغرافية السياسية ذلك الغصن المتميز من غصون الجغرافية الذ
يتميز بالتطورات والتحوالت السريعة الن كع المشكالت القائمة في الخريطة السياسية المن المسذتويات
المختلفة المحلية واإلقليمية والعالمية وطبيعة السلوك السياسي لإلنسان تقع المن إطار مكاني سذواء كذان
ذلك على مستوى دولة أو اتحاد أو منظمة أو قارل بقوانين خاصة تفرالها طبيعة المكان نفسه .
 .1مشكلة البحث :
تتمثع مشكلة البحث بعدل أسئلة هي :
 ما هو اإلطار الفلسفي والتعريفي لعلم المكان والجغرافية السياسية ؟ ما هي عالقة المكان بالجغرافية ودورل في الجغرافية السياسية ؟ هع للمبحث :في طبيعة المنهج المتبع في الجغرافية السياسية ؟ .2فرضية البحث :
تتمثع باإلجابة على األسئلة المطروحة أعاله وكما يأتي :
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 جاءت عدل تعاريس لعلم المكان تتماشذى مذع طبيعذة العصذور التذي مذرت بهذا البشذرية بذدءا مذناإلغريق والرومان مروراع بالعر

وانتها عء بالتطور الذ جاء على يد كع من الكسندر هبمولذدت

وكارع ريتر ب أما تعريس الجغرافية السياسية ابتداء بأفالطون وأغسطس وستربو عنذد اإلغريذق
والرومان ثم ابن خلدون وتعاريس عديدل في عصر التطور الحالي من فالكنبرج إلى دوكالس .
 عالقذذة المكذذان بالجغرافيذذة عالقذذة متينذذة مذذن حيذذث التشذذابه واالهتمذذام بالبعذذد المكذذانيب أمذذا طبيعذذةالعالقة بين المكان والجغرافية السياسية أيالا عالقة قوية جداع الن الجغرافية السياسذية هذي جذزء
من الجغرافية العامة وبالتالي هي تدرس طبيعة العالقات المن اإلطار المكاني.
 البحث :كبيرل في طبيعة المناهج المتبعة في الجغرافية السياسية الن أساسذها المكذان سذواء كانذتدراسذذة العوامذذع طبيعيذذة أم بشذذرية أم اقتصذذادية أو تحليذذع القذذوى أو وظيفيذذة أو تتبذذع تذذأريخي أو
تسليط الالوء على طبيعة نظام ما أو سلوك الناس أو قياس الوزن الجيوبولتيكي .
 .3منهج البحث :
اعتمد البحث على المنهج التحليلذي فذي تنذاوع محذاور البحذث مذن خذالع بيذان عذدل تعذاريس لعلذم
المكان والجغرافية السياسية وإبراز العالقة بين المكان والجغرافية ب وبيان دور المكان في طبيعة المذنهج
المتبع في الجغرافية السياسية .
 .4أهمية البحث:
جاءت أهمية البحث من خالع :
 بيذذان اإلطذذار الفلسذذفي والتعريفذذي لعلذذم المكذذان ذلذذك العلذذم الذذذ يمثذذع طريذذق ثالذذث للمعرفذذة لذذهشخصيته المتميزل التي يتفرد بها عن باقي العلوم األخرى ب إذ إن العلذوم تأخذذ جانذ طبيعذي أو
بشر ثم يتم التركيز عليها ب بينما علم المكان يجمع بين العلوم الطبيعية والبشرية دون تمييز في
حيز مكاني .
 إظهذذار عذذدل تعذذاريس للجغرافيذذة السياسذذية تعبذذر عذذن آراء وأفكذذار عذذدل شخصذذيات بسذذب طبيعذذةالجغرافية السياسية التذي تتميذز بالشذموع بحيذث أصذب باإلمكذان القذوع بوجذود جغرافيذة سياسذية
للعالم اجمع كما تتميز باتساع مجاالتها لكثرل دوع العالم وتعقد العالقات الداخلية والخارجية لها ب
وهي بالتالي تقتر من علم المكان الذ هو اآلخر يتميز بالشمولية والتكاملية .
 إبراز العالقة بين المكان والجغرافية على الرغم من اتساع مساحة علم المكان ب إال إن الجغرافيةتدخع المن العلوم المكانية إحدى السمات األساسيةالخارجي.يز بهذا علذم المكذان وبالتذالي هنالذك
عالقة مشتركة بين علم المكان التكاملي الواسع والجغرافية .
(
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 معرفة دور المكان في الجغرافية السياسذية المتمثذع بذالموقع والمسذاحة والشذكع ودور كذع واحذدلمنهما على طبيعة قول الدولة وعالقاتها مع دوع العالم الخارجي .
 تسليط الالوء على أهمية المكذان علذى طبيعذة المذنهج المتبذع فذي الجغرافيذة السياسذية ب وهذذا لذهدور واال ذ الن دراسذذة كذذع العوامذذع الطبيعيذذة والبشذذرية واالقتصذذادية الذذمن اإلطذذار المكذذاني
وبالتالي طبيعة الوظائس التي تؤد إلى قول الدولة في الماالي والمستقبع أساسها المكان .
 .1اإلطار الفلسفي والتعريفي لعلم المكان
إن ايراتوشينس اليوناني هو أوع من استخدم لفظة الجغرافية ( )Geographyوهي مركبة مذن
مقطعين ( )Goبمعنى األرض و( )Graphsبمعنى وصس وهي مركبذة ( وصذس األرض )  .واسذتمر
هذا المفهوم مدل طويلة إذ إن علم المكان عند اإلغريق لم يخذرج عنذدهم مذن كونذه وصذس األرض وظذع
التعريس كذلك عند الرومان واالحا ع في كتابات بطليموس وستربو.

()9

إما العر فقد سموا علم المكان في كتبهم على نحذو مذا نجذده فذي سلسذلة مصذنفاتهم التذي أطلقذوا
عليها ( المسالك والممالك ) أو كتبهم المسمال ( تقويم البلدان) وكت الرحالة أمثاع ابن جبير وابن بطوطة
وغيرهم من الجغرافيين الرحالة الذين كانوا يصفون كع ما كانوا يشذاهدونه فذي أسذفارهم وتجذوالهم مذن
شعو األرض وأجناسها وطبيعة البالد من انهار وجباع وسهوع ووديان .

()2

وعرفت القواميس علم المكان الجغرافية فالقاموس االنكليز الحديث عام  9191ينص على إن
علذذم المكذذان هذذو علذذم سذذط األرض مذذن حيذذث المظذذاهر الطبيعيذذة واإلنتذذاج والسذذكان واألقسذذام السياسذذية
والتجارل  ...الذ ب بينمذا يعذرس قذاموس أكسذفورد بأنذه علذم سذط األرض وشذكلها ومظاهرهذا الطبيعيذة
وأقسامها السياسذية ومناخهذا ومنتجاتهذا وسذكانها  .بينمذا يتجذه قذاموس الكليذة العسذكرية إلذى تعريذس بأنذه
دراسة االختالفات اإلقليمية على سط األرض بصورها الناشئة عن العالقات بين مختلس العناصر مذن
مناخ وتالاريس وتربة ونبات وسذكان واسذتخدامات لذررض وصذناعات ووحذدات سياسذية كذع ذلذك فذي
تنظيم معقد التركي

بأفراد تلك العناصر  .ويتحدد المفهذوم عنذد األلمذان عنذد كذع مذن الكسذندر هبمولذدت

(9591 -9611م) وكذذارع ريتذذر (9591 -9661م) فهمبولذذدت هذذو أوع مذذن حذذاوع تغييذذر مفهذذوم علذذم
المكان إذ هو يظهر إن أقسام المعرفة في العالم الطبيعي تتحدد في ثالث مجموعات  :األولى تشذمع علذى
الظ واهر التي تصذنس بحسذ مزاياهذا وخصائصذها المتشذابه كالنباتذات والحيوانذات والثانيذة تشذمع علذى
الظذذواهر مذذن الوجهذذة التاريخيذذة فذذي مجذذاع تطذذور الظذذاهرات كتطذذور النبذذات والحيوانذذات والصذذخور ب
والثالثة التي ترتبط بعلم األرض أو علم المكان الطبيعي ويج توزيعها المكاني وعالقاتها المكانية ومدى
اعتماد بعالها على اآلخر ب أمذا كذارع ريتذر فلمذي يبتعذد عذن فكذرل همبولذدت ولكنذه ركذز علذى اإلنسذان
وعالقته بالظواهر البيئية ب وعلم المكان عنده كع الظواهر كوحدل مستقلة .
(

) 55

مجلة البحوث الجرافية

العدد ()91
ـــــــ
الجغرافية السياسية

ـــــــ

فلسفة علم المكان في

وأعطى فيداع د ال بالش المؤسذس الحقيقذي لعلذم المكذان ( الجغرافيذا) العلمذي فذي فرنسذا دفعذا ع
جديذذداع حيذذث عذذرس الجغرافيذذا بأنهذذا علذذم المكذذان وليسذذت علذذم اإلنسذذان باعتبارهذذا العلذذم المخذذتص بدراسذذة
صفات اإلقليم وإمكانياتها على أساس إن علذم المكذان يبذرز فذي األقذاليم اخذص صذفاته ومميزاتذه بدراسذة
كافة مظاهره وخصائصها الطبيعية حيث أن اختالس المجتمعات وثيق الصلة باختالس األمكنة

)3(.

ويصر فريدريك راتزع  Fredrick Ratzelبحق على هذا مثع المفهوم ويجعله حجر الزاوية
في كتابه جغرافية اإلنسان ب إن ظواهر الجغرافية البشرية مرتبطة بالوحذدل األرالذية ( المكذان ) والتذي
ال يمكن تفسيرها إال بواسطتها وحدها ب وهي ترتبط في كع مكان بالبيئة وهي التي ترتبط فذي كذع مكذان
بالبيئة والتي هي بحد ذاتها ثمرل اتحاد أحواع الطبيعة (. )4
كما يؤكد هذومير  Hommeyerعلذى االنطبذاع الذذ يتركذه منظذر المكذان علذى رور النذاظر
واعتبر دراسة السمة الجغرافية الجماليذة للمظهذر الطبيعذي كجذزء مذن الجغرافيذة ( . )9كمذا يذذكر فريمذان
 Freemanفي علم المكان فيبدوا انه لم يخلس سوى انطباعا ع الئيالع في حينه وفيما عدى االستثناء كان
علذم المكذذان يعتبذذر علذذم العالقذذات بذذين البيئذذة الطبيعيذة والنشذذاطات البشذذرية  .بينمذذا العذذالم المكذذاني بذذاروز
 Barrowsإن علم المكان هو البيئة البشرية  Human ecologyوهي دراسة تكيس اإلنسذان للبيئذة
الطبيعية .

()1

إن هارتشون يرى إن علم المكان علما وصفيا يهتم بوصس الظواهر بينما يرى ييتس علم المكان
علما ع ناموسيا ع ب أ انه ينتج قوانين ويطور نظريات أو أنموذجان تحتاج إلى االختبار عن طريق المنذاهج
االفتراالية – االستداللية .
أما يتفي فيرى بان علم المكان في السبعينات تحوع من علذم وصذس إلذى علذم ناموسذي )6( .ومذن
أهم العلماء الذ اهتموا بعلم المكذان الفيلسذوس كانذت  Emmanuel Kantفمالذت منذاهج المكذان نحذو
أسلو

جديد منذ أوائع القرن التاسع عشر تمثع هذا األسذلو فذي تنسذيق المعلومذات وترتيبهذا وتصذنيفها

ومن أهم االتجاهات التي ظهذرت فذي علذم المكذان ومناهجهذا المذنهج الكمذي فذي التحليذع بذدالع مذن المذنهج
الوصفي والمنهج التطبيقي العلمي بدالع عن الجان النظر .

()5

وبناء على مذا تقدالسياسذية:دايذة األولذى لعلذم المكذان تتمثذع بوصذس األرض وظذع هذذا التعريذس
يدور في أفكذار اإلغريذق والرومذان والعذر إلذى أن جذاء كذع مذن همبولذدت وكذارع الذذين ركذزوا علذى
اإلنسان وعالقته بال ظواهر البيئية ثم جاء فيداع د ال بالش الذ أشار إلى إن اختالس المجتمعات وثيقة
الصلة باألمكنة مروراع بالتأكيذد علذى منظذر المكذان علذى رور النذاظر وأخيذرا التحذوع مذن الوصذس إلذى
التحليع ومن الجان النظر إلى المنهج التطبيقي العلمي .
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 .2تعريف الجغرافية السياسية :
لقد ظع العلماء قرونا ع طويلة يدرسون ويحللذون العالقذات بذين السذلوك السياسذي للجماعذة والبيئذة
الطبيعية التي يعيشون فيهذا ب ورغذم ذلذك فذان الجغرافيذة السياسذية كعلذم مسذتقع لذه ميذدان خذاص ومذنهج
متميز لم يظهر بشكع واال إال في نهاية القرن التاسع عشذر ب ولذذلك فذان إطذار هذذا العلذم لذم يتحذدد إال
بالخطوط العريالة  .فقد تعرض المهتمذون بالجغرافيذة السياسذية لتحديذد المفهذوم العذام لهذا مذن خذالع مذا
طذرا علذذى علذذم الجغرافيذذة عمومذا ع مذذن تغيذذر ب كمذذا ارتذذبط تعريفهذذا بذذبعض العلذذوم األخذذرى المرتبطذذة بهذذا
كالتاري والسياسية والعالقات الدولية ب ولذا جاء التعريس معبراع عن وجهة نظر العالقة بينها وبين هذذه
العلوم وعن وجهة نظر ومفهوم دراسة كع مهتم بهذذا الموالذوع  .والجغرافيذة السياسذية ليسذت الوحيذدل
التي تعاني من مشكلة عدم وجذود تعريذس محذدد لمفهومهذا وميذدان دراسذتها ب بذع تشذترك معهذا فذي ذلذك
مجموعة العلوم اإلنسانية بما فيها فروع الجغرافية البشرية فجميع هذه العلوم تتعامع مع ظواهر تتذداخع
مع بعالها تداخالع عالويا ع وديناميكيا بحيث يصب من الصع فصع بعالها عن بعذض ب ولذذلك يالحذظ
التداخع بين موالوعات هذه العلوم ب وهذا ما يجعلها أحيانا تتخذذ أسذالي وطذرق مشذتركة رغذم إن لكذع
علم في النهاية نتائجه وأهدافه المستقلة .

()1

والجغرافية السياسية فرع من فذروع الجغرافيذة البشذرية حديثذة العهذد نسذبيا ع إذ ترجذع نشذأت هذذا
الفرع لبداية القذرن العشذرين ويعتبذر الجغرافذي األلمذاني راتذزع (9191-9544م) المؤسذس الحقيقذي لذه
وظهذذرت آراؤه فذذي كتابذذه الجغرافيذذة السياسذذة سذذنة  9516وتتميذذز الجغرافيذذة السياسذذية بطذذابع العالميذذة
والشموع بحيث أصب باإلمكان القوع بوجود جغرافيذة سياسذية للعذالم اجمذع كمذا تتميذز باتسذاع مجاالتهذا
لكثرل دوع العالم وتعقد العالقات الداخلية والخارجية لها.

()99

ولكن القوع بحداثة هذا الفرع من الدراسذة ال ينفذي حقيقذة إن الجغرافيذة السياسذية قذد تعذاملوا مذع
فكرل لها جذورها القديمة ب الن دراسذة الدولذة فذي بيئتهذا الطبيعيذة كانذت تعذد احذد الموالذوعات الفلسذفية
التذذي اهذذتم بهذذا الطذذال فذذي السياسذذية والتذذاري والجغرافيذذة ب حيذذث يعذذد أرسذذطو مذذن أقذذدم الجغذذرافيين
السياسيين ب فقد طرر العديد مذن األفكذار حذوع التفاعذع بذين سذكان الدولذة وإقليمهذا كالعالقذة بذين السذكان
والمساحة ومدى تأثير ذلك على حيوية الدولة وقوتها واالعتبارات التي تراعى عند اختيار العواصم

)99(.

كمذذا تنذذاوع أفالطذذون ( 346-425ق م ) فذذي كتابذذه عذذن الجمهوريذذة بعذذض الموالذذوعات التذذي
ترتبط بالجغرافية السياسية حيث كان يرى إن المدينة الدولة ب هذي الشذكع المناسذ

للسذكان ب كمذا أشذار

إلى نشأت الدولة وان وحدتها تتحقق من خالع ترابط سكانها وتجمعهذم كمذا كانذت الجغرافيذة مذن بذين مذا
اهتم بها أغسطس ( 13ق م – 94م)وكذلك سترابو (14ق م 23-م) الذ أشار في كتابذه الجغرافيذة إلذى
(
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إن الحكومة المركزية القوية من خالع حاكم قوية يمكن إن تقيم إمبراطورية قوية مزدهرل ومن أرائذه إن
ايطاليذذا بسذذب موقعهذذا المتميذذز ومناخهذذا المالئذذم ومواردهذذا المتعذذددل تعذذد مكانذا ع طبيعيذا ع مالئمذا ع لقيذذام دولذذة
قوية.

()92

ومن ابرز العذر

هذو ابذن خلذدون ( عبذد الذرحمن بذن محمذد ) (632هذـ 595 -هذـ) ( 9332م-

9491م) الرائد األوع في مجاع الكتابة بموالوعات الجغرافية السياسية .ويشهد بذذلك مقدمتذه مذن كتذا
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العذر

والعجذم والبربذر ومذن عاصذرهم مذن ذو السذلطان األكبذر.

ويقوع ابن خلدون إن األوطان الكثيرل القبائع والعصذائ اقذع مذن إن تسذتحكم فيهذا الدولذة  .والسذب فذي
ذلك اختالس اآلراء واألهواء وان وراء كع رأ وهوى عصبية تمانع دونها فيكثر االنتفاض على الدولة
والخروج عليها في كع وقت.

()93

ورغم عدم قيام راتزع الذ يعد أبا الجغرافية السياسية الحديثذة ومؤسسذها بوالذع تعريذس محذدد
لمفهوم الجغرافية السياسية فقد أص بحت المفاهيم العامة التي طرحها تحت اسذم هذذا الموالذوع الجغرافذي
عرالة لتفسيرات متباينة انعكذس أثرهذا علذى مسذيرل هذذا العلذم وتقدمذه وكثذرل التعذارس للجغرافيذة تزيذد
الموالوع تعقيذد ب إذ ينبغذي إن يتفذق الجميذع علذى تعريذس جذامع يقتنذع بذه الجميذع ب الن تعذدد التعذاريس
وتباينها حتى من حيث الشكع يزيد الموالذوع غموالذا ع ب ومذن بذين أهذم مذا ورد مذن تعذاريس للجغرافيذة
السياسية ما يلي :
 يعرس فان فالكنبرج  Vanvalkenberhالجغرافية السياسية بأنها الدوع أو الوحدات السياسيةالتي تتناوع دراسة كع دولة كوحدل تتميز بظروس خاصذة فذي اإلنتذاج واالسذتهالك والمسذاهمة
في تحقيق السكان كما تتناوع مقومات تقدم الدولة وقوتها وعالقتها كغيرها من الدوع .
 ويعرس كرسي  Crsseyالجغرافيذة السياسذية بأنهذا تطبيذق المبذادا الجغرافيذة علذى مشذكالتالسياسة الداخلية والخارجية ب وهي بذلك تبحث فذي الحقذائق المتعلقذة بذالموقع والحذدود السياسذية
والمساحة و مدى التماسك أو التجانس الداخلي للدولة .
 وبومذذان  Bowmanيعذذرس الجغرافيذذة السياسذذية بأنهذذا العلذذم الذذذ يسذذاعد علذذى تحديذذد األسذذباالسياسية المؤثرل في السلوك السياسي لإلنسان .
 ويعذذرس الكسذذندر  Alexanderالجغرافيذذة السياسذذية فذذي كتابذذة بعنذذوان Word political Patternsبأنها دراسة األقاليم السياسية التي ينقسم إليها سط األرض كظاهرل مذن ظذاهرات
سطحها وان طبيعة وكينونة ومدى هذه األقاليم السياسية مرهون باالختالفذات للظذواهر السياسذية
الموجودل في العذالم كمذا يذرى إن الجغرافيذة السياسذية ال تهذتم بشذكع وتركيذ الحكومذة ذاتهذا أو
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بتقسيم الوظائس بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقالائية أو ما إذا كانت الحكومة ديمقراطية
أو دكتاتورية .
 ويرى برنهس  Brunhesإن الجغرافية السياسية تعد جزء من جغرافية التاري أكثر من تبعيتهاللجغرافية .
 أما نورمن بوندز  Norman Poundsفيعرس الجغرافية السياسية بكتابة بعنوان Political Geographyبأنها العلم الذ يهتم بالدولة أو اإلقليم المنظم تنظيما ع سياسيا مذن حيذث الوظيفذة
تكوينها ب وان الدولة تسعى لتوفر لشعبها خيذر مذا يصذبوا

والموارد والمساحة وعوامع أو أسبا
إليها من رفاهية واستثمار وحرية .

 ويذرى جاكسذون  Jacksonفذي كتابذة  Political and Geography Relationsإنالجغرافية السياسية هي علم دراسة الظاهرات السياسية في الوء إطارها المكاني سواء كان ذلك
يتالمن تحليع الحدود السياسية واألنماط الجغرافية الناجمذة عذن تطبيذق سذلطة الحكومذة أو مذدى
استقرار الوحدات السياسية الجديدل .
 -أمذا ايسذت  Eastفيذذكر فذي كتابذه

 The Natural of Political Geographyإن

الجغرافيذة السياسذذية هذذي الجغرافيذذة العامذة التذذي تهذذتم بالظذذاهرات السياسذية واختالفهذذا مذذن مكذذان
ألخر متأثرل بالبيئة الجغرافية .
 -ويذذرى مذذود

 Moodyفذذي كتابذذه  Geography Behind Historyإن الجغرافيذذة

السياسية هي تحليع العالقات بين البيئة والدولة من الوجهة السياسية
 ويرى كاسبيرسن  Kaspersonفي كتابه the structure of Political Geographyإن الجغرافية السياسية هي التحليع المكاني للظاهرل السياسية .
 ويعذرس كذوهين  Sau .B. Cohenالجغرافيذة السياسذية فذي كتابذه بعنذوان Geographyand Political in world Dividedبأنهذا األسذلو الخذاص أو الطريقذة الخاصذة لدراسذة
العالقات الدولية.
 ويعرس هارتشون  Richard Hartshorneالجغرافية السياسية في كتابه بعنوان Political Geography in the Modern worldبأنها دراسة العالقة بين األرض في صورل الموقع
والمساحة والموارد االقتصادية والدولة في صذورل السذكان مذن حيذث قذدرتهم وأرائهذم ودوافعهذم
االجتماعيذذة فذذي الذذوء تبذذاين ظذذاهرات سذذط األرض ودراسذذة العالقذذات بذذين الدولذذة فذذي الذذوء
العوامع الجغرافية .
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 ويعرس ويتلسذي  Whittleseyالجغرافيذة السياسذية فذي كتابذة بعنذوان The Earth and The Stateب أنه الوحذدل السياسذية تعذد نذوال الجغرافيذة السياسذية وان القيمذة السياسذية للدولذة
تذذرتبط ارتباطذذا وثيقذا ع بذذالظروس المناخيذذة التذذي تشذذغلها الدولذذة وباشذذكاع سذذط األرض والمذذوارد
الطبيعية في تلك المناطق .
 ويرى جونز  Jonesإن الوحدل السياسية التي تهتم بالجغرافية السياسية لدراستها يمكن إن تكونميدانا ع لتفاعع القوى السياسية فيها  .ويشير إلى إن العقائد السياسية التي يذدين بهذا السذكان يمكذن
أن تولد قول سياسية في منطقة من األرض ب وتؤثر هذه المنطقة فيما بعد في تطذوير هذذه العقائذد
ونشرها في مناطق أخرى

)94(.

 أمذذا دوكذذالس  Douglasفقذذد عذذرس الجغرافيذذة السياسذذية بقولذذه  :والجغرافيذذة السياسذذية حينمذذاتركذذز علذذى دراسذذة الدولذذة فانهذذا تهذذتم أساسذذا بالطبيعذذة الجغرافيذذة وسذذتراتيجياتها القوميذذة ب وهذذذه
اإلستراتيجية ترتبط باألمن القومي لتلك الدولة الذذ تعمذع علذى تحقيقذه ثذم قوتهذا  .فالدولذة تقذوم
بتحقيق وظيفة هي غالبا ما تترجم على أنها رغبة امة إلثبات هويتها أو شخصيتها السياسية فذي
مساحة األرض التي تعيش فوقها .
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وفذذي والذذوء مذذا سذذبق مذذن تعذذارس الجغرافيذذة السياسذذية فاننذذا يمكننذذا القذذوع بشذذكع عذذام بأنهذذا دراسذذة
العالقذذات بذذين السذذلوك السياسذذي لإلنسذذان وبذذين البيئذذة الجغرافيذذة والذذى أ حذذد تتذذأثر الظ ذروس السياسذذية
للمجتمع بالبيئة الجغرافية التي يعيش فيها اإلنسان ب والى أ مدى أثرت في هذه البيئة وهي أيالا دراسة
االختالفات والتشابه بين األقاليم السياسية التي تترت

على طبيعة الحكم في هذه األقذاليم ونظذام الحكذم أو

السيطرل في أ إقليم من األقاليم يؤثر في العالقات التي تقوم بين الدولة التي توجد في هذه األقاليم ولذلك
فان الجغرافية السياسة عنذد دراسذتها لرقذاليم السياسذية تناولهذا باعتبارهذا وثيقذة الصذلة بالشذؤون القوميذة
والدولية فالال عن كونها جزءاع من ميدان الجغرافية اإلقليمية .
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وبنذاء علذى مذا تقذدم مذذن التعذاريس للجغرا فيذة السياسذية يمكذن القذذوم بذان دراسذة العالقذة بذين السذذلوك
اإلنساني وبين المكان الجغرافي وتذأثر المجتمعذات البشذرية بالبيئذة الجغرافيذة ب فالذال عذن طبيعذة الحكذم
السياسي الذ يتأثر بالمكان الجغرافي من جهة وطبيعة العالقات الدولية من جهة أخرى .
 .3عالقة المكان بالجغرافية :
نج ايمانوس كانت وعدد من البذاحثين فذي بدايذة القذرن الثذامن عشذر فذي التوصذع إلذى إن علذم
المكذذان ال ينتهذذي إلذذى العلذذوم وال إلذذى اآلدا ب وإنمذذا هذذو طريذذق ثالذذث إلذذى المعرفذذة فبهيئتذذه وشخصذذيته
المميزل التذي ينفذرد بهمذا وذلذك علذى اعتبذار انذه علذم يتجذه لدراسذة ترتيذ الحقيقذة اإلنسذانية فذي المكذان
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منفرداع بذلك عن العلوم الطبيعية التي توجه اهتماما ع لدراسة العالقة بين األشذياء المتشذابهة والتذاري الذذ
يدرس تطور الزمن .
يختلس علم المكان عن العلوم األخرى كافة بسمتين أساسيتين هما :
 .9الشذذمولية  :وهذذي رؤيذذة الحقذذائق والعالقذذات مجتمعذذة فذذي إطذذار المكذذان بقذذوانين خاصذذة تفرالذذها
طبيعة المكان نفسذه أ طبيعذة مكوناتذه األساسذية ب أ تخلذط الظذواهر بالمكذان طبيعيذة وبشذرية
حتى المتنافر منها ولكنها تتحد وتملي الصورل النهائية كفاعليذة المكذان والذدارس المكذاني يبحذث
في حقيقة هذه الصورل إذ النظرل المجتمعة الشذمولية للظذواهر فذي المكذان فلسذفة أكيذدل تميذز بهذا
علم المكان ب لم تكن مالحظة في علوم أخرى .
 .2التكاملية  :ويقصد بذلك نظرل علم المكان المتكاملة للبيئة واإلنسان ب مكونات المكان الحية وغير
الحية والعالئق بين هذه المكونات وكع األطراس في الكع المتكامع ب خطذوط فلسذفة علذم المكذان
تتجه لتأكيد حالة االنسجام بين عناصر المكان في تربة وماء وهواء وجماد وأحياء وإنسان  .قسم
هارتشون العلوم إلى ثالثة أقسام هي :
أ -العلذذوم النظاميذذة  :وتشذذمع علذذى العلذذوم الطبيعيذذة والعلذذوم االجتماعيذذة كعلذذوم األحيذذاء والكيميذذاء
واالجتماع واالنثربولوجي والديموغرافيا وغيرها تسعى هذه العلوم باالهتمام بوحدل الظذاهرل
أو الموالوع وذلك بقصد طبيعتها أو سلوكها بالنسبة للقوانين الطبيعيذة وعلذى هذذه المجموعذة
من العلوم اكتشاس القوانين الطبيعية .
 العلذذوم الزمنيذذة :فتالذم علذذم التذذاري وعلذذم الحفريذذات وعلذذم مذذا قبذذع التذذاري وهذذي التذذي تهذذتمباألحداث وتطور البيئة فذي مذدل زمنيذة معينذة أو عبذر الزمذان مذن حيذث تطورهذا ألزمذاني أو
التاريخي وتغير الظاهرل على طوع المراحع التاريخية.
ج -العلذذوم المكانيذذة  :وتشذذمع علذذى علذذم الطبيعذذة األرالذذية (الجيوفيزيقيذذا) التذذي تذذدرس األرض
وباطنهذذا وعلذذى الجغرافيذذة ( علذذم المكذذان ) التذذي تذذدرس سذذط األرض وظذذواهرل (الطبيعيذذة
والبشرية ) وعلم الفلك الذ يدرس الكون الفسي

)96(.

إذا هنالك عالقة بذين علذم المكذان والجغرافيذة إذ تهذتم الجغرافيذة بدراسذة البعذد المكذاني للظذواهر
الجغرافية ( الطبيعية والبشرية ) وهذا نذابع مذن تعريذس الجغرافيذة بكونهذا دراسذة ترتيذ الظذاهرات فذي
الحيز المكاني والناتج عن توزيع الظاهرات وفق نمط معين.

()95

ومما سبق نالحظ بان هنالك عالقة قوية جداع بين علم المكان والجغرافية الن علم المكان ينسذجم
مع العلذوم المكانيذة ومذن الذمنها الجغرافيذة مذن حيذث طبيعذة الدراسذة التذي تتناولهذا ب إذ إن علذم المكذان
(
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يدرس اإلطار المكاني وم ا يحتويه من ظواهر طبيعية وبشذرية حتذى المتنذافر منهذا ب وهذذا األمذر ينطبذق
علذذى الجغرافيذذة التذذي تذذدرس المكذذان ومذذا فيذذه مذذن ظذذواهر طبيعيذذة وبشذذرية وتقذذوم بتوزيعهذذا وتحليلهذذا ثذذم
اكتشاس العالقات السببية بين تلك الظاهرات والعالقات االرتباطية .

 .4دور المكان في الجغرافية السياسية :
إن مهمة العلم الرئيسة هي دراسة العالقة بين المتغيرات والكثيرون يفهمون بان مهمة العلذم إنمذا
تنحصر في دراسة الجزئيات التي تعود إلى معرفة األشياء الكلية ب ويؤكد كوهن إن مهمذة العلذم تنحصذر
قبع كع شئ بدراسة العالقات المكانية الكائنة بين األجزاء والكليات ثم تحليع ذلذك  .الموقذع:ا نحذاوع تسذليط
الالوء على دور المكان في إحدى فروع الجغرافية وهي الجغرافية السياسية ويتمثع بما يلي:
 .9الموقع  :يعد الموقع الجغرافي من العوامع الهامة والمؤثرل في نشاط الدولة ب وعلى اتجاهات سذكانها
وسلوكها السياسي ويقصد بموقع الدولة تحديد مكانها بالنسبة لخطذوط الطذوع دوائذر العذرض وهذو مذا
يعرس الموقع الجغرافي وموقعها بالنسبة لليابسة والماء ب وبالنسبة للدوع المجاورل
أ -موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطوع ودوائر العرض :
عند تحديد موقع أ دولة تذذكر عذادل إن هذذه الدولذة تقذع بذين دائذرل عذرض معينذة تقذع فذي طرفهذا
الجنوبي وأخرى في طرفها الشمالي وكذلك تحديد خطذين مذن خطذوط الطذوع يلمسذان حذدود هذذه
الدولذذة مذذن الشذذرق ومذذن الغذذر وعنذذدما تكذذون الدولذذة المذذراد تحديذذدها صذذغيرل المسذذاحة مثذذع
الفاتيكان وغيرها من الدويالت الصغيرل فيكتفي بهذه الحاع بذكر خط طوع واحذد ودائذرل عذرض
واحدل ب ولذو نظرنذا إلذى الذدوع الكبذرى فذي العذالم حاليذا لوجذدنا أنهذا تتمتذع بموقذع مثذالي بالنسذبة
لدوائر العرض

)29(.

وهنا دائرل العرض وخذط الطذوع بالنسذبة أل دولذة معينذة تحذدد مذن خاللهذا

مكان تلك الدولة.
 .موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء :
إن موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء له أهمية كبرى فالعوامذع البحريذة والقاريذة تذؤثر فذي الدولذة
وعلى أساس موقذع الدولذة مذن البحذر واليذابس تتوقذس مجموعذة العالقذات التذي تذربط هذذه الدولذة
بغيرها كمالدولة.بيعة هذه الدولة وظيفتها الرئيسة والمناطق الساحلية والجزرية عاديذة اقذع قاريذة
في مناخها من المناطق الداخلية وأكثر قربا من المواصالت البحرية السهلة الرخيصة ممذا يشذجع
(
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على النشاط التجار البحر ب أمذا الذدوع الداخليذة فتشذعر بالعزلذة وتسذعى للوصذوع إلذى البحذار
المفتوحة للتجارل طوع العام وقد يدفعها موقعها الداخلي إلى المنازعات والحرو مع الدولة التذي
تفصلها عن البحر ولذلك تسعى الدوع الداخلية مذن اجذع الحصذوع علذى واجهذة بحريذة حتذى وان
كانت اليقة )29 (.لذا فان طبيعة المكذان الذذ تتمتذع بذه أ دولذة لذه دور كبيذر فذي قوتهذا وطبيعذة
عالقتها ووظيفتها الرئيسة مع باقي دوع العالم وبالتالي العالقة مهمة بين المكان ووحدل الجغرافية
السياسية وهي الدولة .
ج -الموقع بالنسبة للذدوع المجذاورل  :يقصذد بموقذع الجذوار موقذع دولذة مذا علذى خارطذة القذارل التذي
تحتع مكانها فيها من الكرل األرالية وعدد الدوع التي تجاورها وتشذاركها الحذدود السياسذية التذي
تفصع بينها وبين تلك الدولة .وما يتركه ذلك الموقع من اثر في العالقات الدولية التي تذرتبط بذين
الدوع المتجاورل ب ولموقع الجوار أثار جيدل وأخرى سيئة على سير العالقات الدولية ب إال إن هذا
يتوقس على عذدد الذدوع التذي تجذاور الدولذة التذي يذدرس موقذع الجذوار الخذاص بهذا وكذذلك علذى
طبيعة العالقات .فذبعض الذدوع ال تجاورهذا سذوى دولتذين مثذع الواليذات المتحذدل األمريكيذة التذي
تحدها كندا مذن الشذماع والمكسذيك مذن الجنذو علذى العكذس مذن ألمانيذا التذي تتجذاوز مذع ألجيذك
وسلوفاكيا ب النمسا ب سويسرا ب فرنسا ب بلجيكا ب هولندا ب لوكسمبورغ ب الدنمرك

)22(.

وبنالمساحة :تقدم فذان الموقذع سذ واء كذان بالنسذبة لخطذوط الطذوع أو دوائذر العذرض أو بالنسذبة
لليابس والماء أو بالنسبة للدوع المجاورل كلهذا تذدخع الذمن إطذار الموقذع وهذو المكذان الذذ لذه دور
فعاع ومهذم فذي تنذوع المنذاخ وبالتذالي تنذوع المذوارد الطبيعيذة التذي لهذا دور فذي قذول الدولذة وطبيعذة
العالقات الدولية مع العالم الخارجي .
 -2المساحة :
تعتبر مساحة الدولة من المعايير المهمة لقوتها وأهميتها ب فالمساحة الواسعة تعني شموع مقذادير
من الموارد اكبر مما تشمله المساحة الصغيرل كما تسم باستيعا عدد اكبذر مذن السذكان وبذنفس الوقذت
فهي تحتو اإلمكانيات والفرص لإلنتاج المتنوع مما يالمن بذدورل توزانذا ع أفالذع فذي النمذو االقتصذاد
والسياسي للدولة ب فالمساحة هي الحيز الماد لررض التي تقوم على ترابها الدولة والتذي يذدافع سذكانها
من أبناء شعبها الد كع من يريد إن ينقص من مساحتها أو يمذس سذيادتهم علذى ترابهذا  .االتسذاع الكبيذر
للدولة من وجهة النظر الجيوبولتيكية قد يكون عنصراع حيويا ع في قدرتها على مقاومة العذدوان مذن حيذث
انه يذوفر ميذزل الذدفاع فذي العمذق  defence in depthإذ يصذب للمسذاحة الكبيذرل فوائذد إسذتراتيجية
تمكنها من استدراج العدد لكس الوقت لمعاودل تنظيم نفسها وقواتها ثم القيذام بهجذوم مالذاد السذتعادل مذا

(

) 55

مجلة البحوث الجرافية

العدد ()91
ـــــــ
الجغرافية السياسية

ـــــــ

فلسفة علم المكان في

فقدته ولدحر العدو  .وعلى العكس الدولة الصغيرل المساحة والعدد الكبير من السكان يعني كثافذة سذكانية
عالية مما يجعلها من الدوع المصدرل لريد العاملة إلى الدوع المجاورل بصورل خاصة.

()23

وبنالشكع:ما تقدم فان المساحة بحد ذاتها تمثع الحيز المكاني الذ يسم باستيعا عدد اكبر من
السكان وتتوفر فيه اإلمكانات الطبيعية والبشرية التي يمكذن اسذتثمارها فذي اإلنتذاج الزراعذي والصذناعي
وبالتالي التجار الذ يالمن للدولة نمو اقتصاد وسياسي وعلى هذا األساس العالقة كبيرل ومهمة جداع
بين الحيز المكاني الكبير المتمثع بالمساحة والجغرافية السياسية .
 -3الشكع :
يذذؤثر شذذكع الدولذذة علذذى سذذوقها االقتصذذاد والعسذذكر فذذي مجذذالي اإلدارل السذذلمية أو الذذدفاع
العسكر ب وعموما ع يمكن تصنيس دوع العالم إلى األنماط اآلتية :
أ -الشكع المنتظم  :يعد أفالع األشكاع وأقواها ألنه يتبع فذرص الذدفاع عذن عذدل نقذاط كمذا يعرقذع
الهجوم للسب ذاته فالال عن انه يهيئ مجاالع مهمذا لنشذر كافذة األهذداس االقتصذادية والعسذكرية
المهمذذة علذذى صذذفة إقلذذيم الدولذذة  .فذذأطراس الدولذذة تقذذع علذذى أبعذذاد متسذذاوية تقريبذذا مذذن مركزهذذا
الهندسذذي شذذريطة إن تحالذذي العاصذذمة بموقذذع الوسذذط وتعذذد فرنسذذا وعاصذذمتها بذذاريس نموذج ذا ع
متميزاع في هذا ال مجاع كما إن هذا الشكع يمن الفرصة للدولة بصهر كافة تكويناتهذا االنثولوجيذة
( الساللية) واالثنوغرافية ( السذكانية ) و االكثوغرافيذة ( الفكريذة والمعتقذدات ) بودقذة المواطنذة
الصالحة أو العلم الوطني .
 الشذذكع المسذذتطيع  :أذا كذذان طذذوع الدولذذة يبلذذث سذذتة أمثذذاع عرالذذها كشذذيلي والنذذرويج والسذذويدوتوجوا وغامبيا وايطاليا وبنما والوس  .والشكع المستطيع يحمع بين طياته مثال عديدل سياسية
وعسذكرية علذذى حذد سذذواء  .صذحي يتذذي هذذا الشذذكع التنذوع المنذذاخي وبالتذالي التنذذوع الزراعذذي
والصناعي وبلوغ حالة من االكتفاء الذاتي إال انه يسهم في الوقت ذاته بخلق شخصيات حالذارية
متباينة تؤكد آليات التجزئة أكثر مما تعمق آليات الوحدل الوطنية مثع التباين الحالار بين شماع
النرويج وجنوبها .
ج -الشكع المجزأ  :ليس من شك في إن الشكع المجزأ يالعس إدارل الدولة الداخلية والخارجيذة علذى
حد سواء فذي ظذروس السذلم والحذر ب لالذعس المرونذة فذي الحركذة واالتصذاع خاصذة إذا كذان
الفاصع بين الدولة وأجزاءها دوالع أخرى غير صديقة مما يزيد المسألة تعقيداع ب وقد تكذون الدولذة
مشتتة إذا كانت تتألس من جزء عديدل مثع اليابان وبريطانيا أو من كتلذة جبليذة وعذدد مذن الجذزر
مثع اليونان وهذه الحالة تعني الصعوبة في الدفاع عن ممتلكات الدولة لتشتت أجزاءها وانفصالها
عن بعالها .
(
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د -الشكع المبعثر  :ويقصد بها تناثر ممتلكات الدولذة إالم عذن مسذتعمراتها فذي مسذاحة واسذعة بعيذدل
عن حدود الدولة ذاتها كما هي حاع ممتلكات اإلمبراطوريذة البريطانيذة والبرتغذاع واسذبانيا حيذث
تنتشر في قارات مختلفة

)24(.

وتأسيسا ع على ما تقدم يمكذن أن نشذير إلذى إن تطذور الذدوع واصذع وجودهذا يذرتبط بشذكع كبيذر
بالشكع الذ تتميز بذه الدولذة وأهميتذه فذي صذهر التكوينذات االنثولوجيذة واالثنوغرافيذة االكثوغرافيذة أو
تشتتها أو تجزئها أو تبعثرها وهذه األجزاء من األشكاع تعكس مكان تواجد الذدوع والحيذز المكذاني الذذ
تحتله وبالتالي نرى ونجد المكان له عالقة مهمة وكبيرل في قول الدولة واستمرارها في هذا المالمار .

 .5المكان في مناهج البحث في الجغرافية السياسية :
إن دراسذذذة المحذذذيط السياسذذذي مذذذن الناحيذذذة السياسذذذية تعتمذذذد علذذذى المسذذذ والتحليذذذع داخذذذع اإلطذذذار
الكارتوكرافي ب وقد درس هارتشون () r. Hartshorneأربعة مداخع منفصلة عذن بعالذها فذي ميذدان
الجغرافية السياسية وهي
 .9تحليع االلتاريخية.بالدولة يعني وحدات القوى السياسية وعالقتها يبعالها .
 .2الدراسة التاريخية .
 .3الدراسة المورفولوجية
 .4الدراسة الوظيفية
وقد والع ذلك كذوع  Coleوكنذك  Kingسذبع اتجاهذات نظريذة فذي دراسذة الجغرافيذة السياسذية
 . )29(.أما جونز  S. Jonesقد اهتدى إلى نظرية أطلق عليها نظريذة الحقذع الموحذد لتحليذع الدولذة
من وجهة نظر الجغرافية السياسية وفيما يلي دراسة لمناهج الجغرافية السياسية.

()21

 .9المنهج اإلقليمي  :وقد اتبع بومان  Bomanهذا المنهج في كتابة  The New worldوسار
على نهجه كثيرون  .ويقذوم هذذا المذنهج بدراسذة العوامذع الطبيعيذة واالقتصذادية والبشذرية دراسذة
تقليدية ثم يالفي على هذه الدراسة طابعا ع سياسذيا ع فالذال عذن فصذع فذي التذاري السياسذي للدولذة ب
وآخر لتحليع حدودها السياسية ويفرد بابا ع لتحليذع العالقذات السياسذية مذع العذالم الخذارجي ويقتذر
هذا المنهج في دراسته من الجغرافية اإلقليمية . )26( .
 .2منهج تحليع القوى ( المنهج التحليلي )  :يعد موالوع القوى مذن المواالذيع األساسذية التذي تذدخع
في اختصاصات علوم عديدل كالجغرافية السياسية والعلوم السياسة وعلم العالقات الدوليذة والعلذوم
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العسكرية ب وتستخدم عبارل القول بصيث متعددل تبعذا ع لوجهذات نظذر البذاحثين ب وهذم يطلقذون القذول
كمرادس لقابلية الدولة ب ألنهم يعتقدون إن مصطل قول الدولة عام ومتنوع فقذد نقصذد بقذول الدولذة
تفوقهذذا العسذذكر أو معنذذى أوسذذع لتشذذمع أمذذور غي ذر عسذذكرية كالدبلوماسذذية والعالقذذات الدوليذذة ب
وعليه فان عبارل القول قد تعني التأثير والسيطرل واإلمكانية والقابلية ب وعموما ع فان القول تتألس من
عناصذذر رئيسذذة هذذي القذذول الجغرافيذذة والقذذول االقتصذذادية والقذذول العسذذكرية والقذذول البشذذرية والقذول
النفسية وبظع هذذا المذنهج يقذوم الجغرافذي السياسذي بتحليذع عناصذر الجغرافيذة بمفهومهذا الواسذع
الذ يشمع المكان واإلنسان وأوجه التفاعع بينهما  .وترتيبا ع لذلك فان عناصر هذا المنهج تتالذمن
تحليع الموقع بكافة مظاهرل وعناصر البنية الطبيعية والموارد المتاحة المادية والمعنويذة والسذكان
ووسائع الحركة واالتصاع والثورل المعلوماتية والتنظيمات اإلداريذة والسياسذية للعالقذات الداخليذة
والخارجية للدولة.
 .3المنهج المورفولوجي  :يعتمد هذذا المذنهج علذى تحليذع الظذاهرات السياسذية بالدولذة تبعذا ع ألنماطهذا
وتركيبها  .والمقصود باألنمذاط كافذة التنظيمذات التذي يرجذع تكوينهذا إلذى إتقذان وتعذاون الوحذدات
السياسية سوى أكان هذا على المستوى الوطني ( كأقسام إدارية داخليذة ) أو إقليمذي ( كتذع إقليميذة
كدوع مجلس التعاون الخليجي ) أو على مستوى اتحادات دولية كذدوع السذوق األوربيذة المشذتركة
أو دوع حلذذس األطلسذذي وحلذذس وارسذذوا ودوع مجلذذس التعاالذذد السذذوفيتي ( الكوميكذون ) ويقصذذد
بالتركي ذ الظذذاهرل السذذكانية التذذي تتالذذمنها الوحذذدل السياسذذية كذذالقول السذذكانية والقذذول االقتصذذادية
والعواصم والحدود السياسية والمناطق التي تعاني م مشكالت وغيرها . )25( .
 .4المذذنهج التذذاريخي  :يتنذذاوع هذذذا المذذنهج الجانذ التذذاريخي للدولذذة حيذذث يركذذز علذذى فهذذم الماالذي
لتحليع األحداث الحاالرل ب فهو يدرس كيس نشأت الدولة وتطورت ثم كيذس بسذطت نفوذهذا علذى
نطاقها اإلقليمي ثم يتناوع بالدراسة حدود الدولة السياسية وكيس وصلت الدولة إلى هذه الحدود من
خالع الخرائط التي توال مراحع نمو الدولة من نواتها عبر التاري  .ويتطل إتباع هذذا المذنهج
اإللمام الكامع بالمعلومات التاريخية للدولة  .وقد اتبع األلمان هذا المنهج في دراسذتهم تذأثرا بفكذرل
راتزع عن الدولة ككائن حي فصاغوا لها القوانين الجغرافية التي تتبعها لتتوسع وتنمو لتصع إلى
الوالع الذ تسعى إليه  .ويركز هذا المنهج علذى عنصذر الذزمن كبعذد أساسذي فذي دراسذته وذلذك
بتتبع أثره في تغيير العالقة بين البيئة والمجتمع ب وقد اتبع وتلسي  Whittleseyهذا المنهج فذي
دراسته لنمو فرنسذا وتطورهذا التذاريخي  .فقذد بذدء بدراسذة نمذو فرنسذا مذن نواتهذا األولذى إلذى إن
وصلت إلى صورتها الحالية مع الربط بين النمو و بين الطبيعة لإلقليم.
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 .9المذذنهج الذذوظيفي  :يركذذز المذذنهج الذذوظيفي علذذى دراسذذة الوظيفذذة التذذي تؤديهذذا الدولذذة أو األقسذذام
اإلدارية التي تالمها ب تتناوع الدراسة تحليع الوظائس التي تقوم بها الدولة كحماية الوطن من أ
عدوان خارجي وتماسك أجزاءه والعمع على ترابط السكان اجتماعيا وثقافية واقتصذاديا ع ب وتثبيذت
كيان الدولة التي تشغلها  .وتبعا ع لهذا المنهج فان الدراسة تحدد عناصذر قذول الطذرد المركزيذة التذي
تؤد إلى عدم ترابط أجزاء الدولة كالحواجز الطبيعية من جبذاع وغابذات وصذحار أو الجوانذ
البشرية كتخلخع السذكان أو نذدرتهم فذي بعذض المنذاطق أو اخذتالس العقيذدل أو الجذنس أو اللغذة أو
وجود أقليات غير راالذية عذن والذعها تفصذع بذين أجذزاء الدولذة عذن األمذة ب والمعاهذدات التذي
تحقق للدولة العيش في سالم داخع حدودها السياسية  .كما يتناوع هذذا المذنهج تحليذع مبذرر وجذود
الدولة فان لكع دولة سببا ومبررا لوجودها وبدونها تفقد وجودها وتالعس أمام الثذورات الداخليذة
وهجمات األعداء مثع إثيوبيا عندما كانت تسيطر على اريتريا ألنها ال تقتنع أساسا بفكرل قيام دولة
أرتيرياب ويهتم هذذا المذنهج بدراسذة مقومذات الدولذة كاللغذة والذدين والجذنس وتحديذد نذوال الدولذة ب
ومدى مساهمة هذه النوال في تأسيس الدولذة وكذذلك دراسذة التنظذيم الذداخلي للدولذة سذواء كذان فذي
شذذكع أقذذاليم أو مقاطعذذات أو واليذذات أو محافظذذات بومعرفذذة أوجذذه االخذذتالس والنسذذبة بذذين هذذذه
األجذذذزاء ثذذذم دراسذذذة العالقذذذات الخارجيذذذة للدولذذذة فذذذي صذذذورها المختلفذذذة كالعالقذذذات السياسذذذية أو
االقتصادية والحدود السياسية من حيث مدى قبولها من الدولة المشذاركة فذي هذذه الحذدود وقذد لقذي
هذا المنهج قبوع الكثيرين من أتباعه في الجغرافية السياسية . )21( .
 .1نظرية الحقع الموحد ( نظرية جونز )  :تستند نظرية جذونز للحقذع الواحذد علذى أراء ثالثذة مذن
الجغرافيين الكبار وهم وتلسي وهارتشورن وجوتمان ب والنظرية تذربط بذين الجغرافيذة السياسذية
وعلم السياسذة  .وقذد حذدد جذونز خمذس حلقذات متداخلذة أولهذا الفكذرل وأخرهذا المنطقذة السياسذية
وتتخللها ثالث حلقات هي  :القرار والحركة والمجاع وتمثع حلقات السلسلة هذذا كذاآلتي  :الفكذرل
السياسية والقرار والحركة والمجاع والمنطقة السياسية  .ويأخذ على هذا المذنهج انذه يغفذع العديذد
من الظواهر ذات المساس بالجغرافية السياسية ويفيد الباحث بالمسارات أعاله.
 .6منهج النظام  :تدور فكرل منهج النظام على العملية السياسية كونهذا معقذدل الجوانذ ب وهذو عبذارل
عن تتابع األحداث واإلجراءات التي يقوم بها اإلنسان مذن اجذع تحقيذق نظذام سياسذي والمحافظذة
عليه أو تغييره ويؤد إجراء اإلنسان هذا إلى تفسير فعله فذي األقذاليم  .والعمليذة السياسذية تعمذع
مذذن خذذالع اإلجذذراءات المتذذأثرل بذذالقول المجتمعذذة واإلدراك والمنظذذور المكذذاني وحقيقذذة النظذذام
السياسي من حيث كونه منطلقا ع ب عموما ع البد من الربط بين العملية السياسية وانعكاساتها المكانية
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ب فالعملية السياسية هي المفتار لفهم التنظيمات المكانية وعالقاتها البشرية وانه بدون فهم العمليذة
السياسية تاليق البصيرل الجغرافية

)39(.

 .5المنهج السذلوكي  :يذدور المذنهج السذلوكي حذوع فكذرل سذلوك النذاس كذأفراد أو جماعذات فذي ظذع
ظذذروس محذذددل فذذي االنتخابذذات مذذثالع ب أو خبذذرل جوان ذ العمليذذة السياسذذية كاتخذذاذ القذذرارات أو
األفكار السياسية أو االداراك المكذاني السياسذي واالنتمذاء السياسذي  .وينبذع المذنهج السذلوكي مذن
فكرل المثير واالستجابة التي استمدها من علم النفس فالبيئة الجغرافية هي المثيذع واإلنسذان يمثذع
االستجابة وعند استجابته يتخذ القرار ثم يسلك سلوكا ع معينا .
 .1منهج قياس الوزن الجيوبولتيكي  :يستند هذا المنهج على محاولة القياس الكمي للحاسبة الجغرافيذة
لعناصر الوحذدل السياسذية الطبيعيذة والبشذرية بكافذة تفاعالتذه داخذع الحذدود السياسذية وفذي إطذار
العالقذذذات المكانيذذذة المتداخلذذذة والمرتبطذذذة مذذذع دوع الجذذذوار المالحقذذذة وأهذذذداس أخذذذرى تكتيكيذذذة
وإستراتيجية متنوعة في ظع منهجية تماثع المنهج التجريبي حيث يتم اعتماد العناصذر المطلذو
قيذذاس وزنهذذا الوحذذدل السياسذذية أو اإلقلذذيم السياسذذي كعنصذذر مسذذتقع ( النتيجذذة ) واعتمذذاد ذات
العناصر بدوع الجوار المالحقة للوحدل السياسية كعامع متغير ( األثذر ) فذي حذين تظذع األهذداس
المنتجة التكتيكية اإلستراتيجية ( وحدات سياسية مماثلة لمرحلة التطور السياسي ) واإلسذتراتجية
( الوحذذدات السياسذذية المتقدمذذة) كمعذذايير فاحصذذة أو الذذابطة فذذي ظذذع هذذذا المذذنهج  .ولعذذع مذذن
الموالوعية إن نشير إلى إن هذا المنهج يعد تطور المنهج تحليع القوى فالال عن اعتماد طريذق
قياس كمي جديد .فالتنبؤ احد أهم سمات العلم نجدها تشكع جزءاع رئيسذيا مذن مذنهج قيذاس الذوزن
الجيوبذذولتيكي ب وممذذا تجذذدر اإلشذذارل إليذذه إن هذذذا المذذنهج يبعذذث الحيذذال فذذي الجغرافيذذة السياسذذية
ليالذذفي عليهذذا الجان ذ التطبيقذذي أو الذذنقص ف ذ ي عصذذر اقذذع مذذا يقذذاع عنذذه بأنذذه عصذذر التنذذاحر
االقتصاد في المقام األوع

)39(.

االستنتاجات تقدم تتناوع هذه المناهج في الجغرافيذة السياسذية الذمن وحذدل الدراسذة وهذي الدولذة ب
واألخيذذرل عبذذارل عذذن مسذذاحة مذذن األرض مسذذكونة مذذن قبذذع سذذكان وذات سذذيادل ب إذ إن كذذع مذذنهج يقذذوم
بالدراسة ويأخذ زاويذة مذن زوايذا الدولذة بغذض النظذر عذن المذنهج سذواء أكذان إقليمذي أو غيذر ذلذك فهذو
يتأطر المن اإلطار المكاني .

االستنتاجات
(
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وتتمثع بما يلي :
 .9علم المكان عند اإلغريق والرومان لم يخرج من كونه وصس األرض وهذذا واالذ فذي كتابذات
بطليموس سترابو ب واستمر األمر عند العر في مصنفاتهم التي أطلقوا عليها المسالك والممالك
أو تقويم البلدان ب حتى عام  9591عندما قام الكسندر همبولدت وكارع ريتذر بتغيذر مفهذوم علذم
المكان إلى التحليع بدالع من الوصس العام والتطبيق العلمي بدالع عن الجان النظر .
 .2أظهرت التعاريس للجغرافية السياسية بأنها تؤكد على دراسة العالقة بين السلوك اإلنساني المن
الحيز المكاني وتأثر المجتمع البشر بالبيئة الجغرافية ب إلى جان طبيعة الحكذم السياسذي الذذ
يتأثر بالمكان من جهة وطبيعة العالقات الدولية من جهة أخرى .
 .3يظهر البحث بان هنالك عالقة قوية جداع بين علم المكان والجغرافيذة ب كذون علذم المكذان شذمولي
أ يدرس الجوان الطبيعية والبشرية مجتمعة في إطار مكاني ب وتكاملي أ نظذرل علذم المكذان
متكاملذذة للبيئذذة واإلنسذذان ب بينمذذا الجغرافيذذا تذذدرس البعذذد المكذذاني لظذذواهر الجغرافيذذة ( الطبيعيذذة
والبشذذرية ) وتقذذوم بتوزيعهذذا وتحليلهذذا ثذذم بيذذان العالقذذات السذذببية بذذيم تلذذك الظذذاهرات والعالقذذات
االرتباطية .
 .4علذذم المكذذان يذذدرس العالقذذات المكانيذذة الكائنذذة بذذين األجذذزاء والكليذذات ثذذم تحليذذع ذالذك ب وبمذذا إن
الجغرافية تقع المن العلوم المكانية أ جزء من علم المكذان هنذا تبذرز العالقذة بذين علذم المكذان
والجغرافية في طبيعة الدراسة وهو الحيز المكاني المتمثع بالموقع والمساحة والشكع وهو األخر
جزء من الجغرافية السياسة واالهم في قول الدولة وطبيعة عالقاتها مع العالم الخارجي .
 .9التوصيات:ث في الجغرافية السياسية باختالفها تكون الذمن مسذاحة مذن األرض وهذذه المسذاحة
الذذمن إطذذار مكذذاني ب وبالتذذالي جميذذع تلذذك المنذذاهج والمتمثلذذة بذذالمنهج اإلقليمذذي أو الذذوظيفي أو
التاريخي أو تحليع قول الدولة وبذاقي المنذاهج األخذرى تذدرس الذمن اإلطذار المكذاني وهذذا يذدع
على أهمية المكان في مناهج الجغرافية السياسية .
التوصيات :
وتشمع التوصيات عدل نقاط وهي:
 .9ينبغي استخدام األسالي الكمية وتقنية المعلومات المعاصرل في دراسة علم المكان حتى يمكن أن
يسير المن المنهج الكمي في التحليع بدالع من المنهج الوصفي والمنهج التطبيقي العلمي بدالع من
الجان النظر وفق العصر الحالي .
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 .2على الرغم من التداخع بين الجغرافية السياسية وباقي العلذوم األخذرى ب إال إن ذلذك ال يمنذع مذن
و جذذود تعريذذس واحذذد متفذذق عليذذه مذذن عذذدل تيذذارات وأفكذذار واتجاهذذات ب وهذذذا الجان ذ يعطذذي
للجغرافية السياسية والور أكثر .
 .3ينبغذي بيذان التشذابه بذين علذذم المكذان والجغرافيذة السياسذية بالشذذمولية والمكانيذة التذي هذي إحذذدى
السمات األساسية لعلم المكان وبنفس الوقت هي إحدى صفات الجغرافية السياسية.
 .4صذذحي علذذم المكذذان أوسذذع مذذن الجغرافيذذة السياسذذية ب إال إن طبيعذذة وقذذوانين وفذذروع الجغرافيذذة
السياسية هي التذي تحكذم وتسذيطر وتسذير جميذع الناطقذة واألمذاكن الشذمولية والتكامليذة وبالتذالي
الجغرافية السياسية هي التي تسير علم المكان وليس العكس سواء أكان ذلك في باطن األرض أو
على السط أو الجو أو الفالاء الخارجي
 .9دائذذرل التكامذذع واالمظفرب التذذأثير المتبذذادع فذذي الجغرافيذذة السياسذذية تكذذون مذذن خذذالع عذذدل منذذاهج
تستخدمها الدولة المن اإلطار المكاني ب وبالتالي فان محرك التطور العالمي الدولة التي تستثمر
إمكاناتها المتاحة لتطوير الحيز المكاني وبالتالي تتقدم الجغرافيذة السياسذية علذى علذم المكذان هنذا
أيالا .

قائمة الهوامش والمصادر:
 .9محسن عبد الصاح المظفر ب فلسفة المكذان ( الجغرافيذا) ب ط9ب دار صذفاء للنشذر والتوزيذع ب
عمان ب  2999ب ص. 64
 .2نور خليع البراز ب إبراهيم عبد الجبار المشهداني ب الجغرافية الزراعيذة ب ط 2ب دار الكتذ
للطباعة والنشر ب جامعة الموصع ب  2999ب ص.39
 .3محسن عبد الصاح المظفر ب فلسفة المكان ( الجغرافيا) ب مصدر سابق ب ص.69
 .4فيذذداع د ال بذذالش ب ترجمذذة شذذاكر خصذذباك ب أصذذوع الجغرافيذذة البشذذرية ب مديريذذة مطبعذذة
الجامعة ب جامعة الموصع ب 9154ب ص.99
 .9هارتشذذون ب ترجمذذة المظفذذرباك ب طبيعذذة الجغرافيذذة ب ج9ب مديريذذة مطبعذذة الجامعذذة ب جامعذذة
الموصع ب  9154ب ص. 16
 .1المصدر نفسه ب ص. 26
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 .6محسن عبد الصاح المظفر ب فلسفة علم المكان ( الجغرافيا) ب مصدر سابق ب ص.66
 .5نور خليع البراز ب إبراهيم عبد الجبار المشهداني ب الجغرافيذة الزراعيذة ب مصذدر سذابق ب
ص.39
 .1علي احمد هارونب أسس الجغرافية السياسيةب دار الفكر العربيب القاهرلب 2991ب ص.39
 .99نعيم الظاهر بالجغرافية السياسية المعاصرل ( في ظع نظذام دولذي جديذد)ب اليذازور ب عمذان ب
2996ب ص.99
 .99علي احمد هارونب أسس الجغرافية السياسيةب مصدر سابقب .32
 .92المصدر نفسه ب ص. 96
 .93محمد أزهر سعيد السماك ب الجغرافيا السياسية أسس وتطبيقات ب دار الكتذ للطباعذة والنشذر ب
جامعة الموصع ب 9155ب ص.32
 .94علي احمد هارونب أسس الجغرافية السياسيةب مصدر سابقب ص.34-32
 .99صبر فارس إلهيتي ب الجغرافيا السياسية مذع تطبيقذات جيوبولتيكيذة ب ط 9ب دار صذفاء للنشذر
والتوزيع ب عمان ب 2999ب ص.94
 .91علي احمد هارونب أسس الجغرافية السياسيةب مصدر سابقب ص.34
 .96محسن عبد الصاح المظفرب فلسفة علم المكان ( الجغرافيا)ب مصدر سابقب ص.999
 .95محمذذذد أزهذذذر السذذذماكالمظفرب باس العذذذزاو ب البحذذذث الجغرافذذذي بذذذين المنهجيذذذة التخصصذذذية
واألسالي

الكمية وتقنية المعلوماتية المعاصرل ب ط 9ب اليازور ب عمان ب 2999ب .959

 .91محسن عبد الصاح المظفر ب فلسفة علم المكان (الجغرافيا ) ب مصدر سابق بص.11
 .29علي احمد هارونب أسس الجغرافيا السياسيةب مصدر سابقب ص.994
 .29المصدر نفسه ب ص.999
 .22صبر فارس إلهيتي ب الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية ب مصدر سابق ب ص.42
 .23المصدر نفسه ب ص. 99
 .24محمذذذد أزهذذذر السذذذماكالمظفرب افية السياسذذذية بمنظذذذور القذذذرن الحذذذاد والعشذذذرين بذذذين المنهجيذذذة
والتطبيق ب ط9ب اليازور ب عمان ب 2999ب ص.991
 .29محسن عبد الصاح المظفر ب فلسفة علم المكان (الجغرافيا)ب مصدر سابق بص.919
 .21محمذذد أزهذذر السذذماك ب الجغرافيذذا السياسذذية بمنظذذور القذذرن الحذذاد والعشذذرين بذذين المنهجيذذة
والتطبيق ب مصدر سابق ب ص.41
 .26صبر فارس إلهيتي ب الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية ب مصدر سابق ب ص.23
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 .25محمذذد أزهذذر السذذماكب الجغرافيذذا السياسذذية بمنظذذور القذذرن الحذذاد والعشذذرين بذذين المنهجيذذة
والتطبيق ب مصدر سابق ب ص.99
 .21علي احمد هارونب أسس الجغرافية السياسيةب مصدر سابقب ص.91
 .39محمد أزهر سعيد السماك ب مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المذنهج العذام ومنذاهج
التخصصات الفرعية ب دار اليازور العلمية للنشر والتوزيع ب عمان ب 2999ب ص.299
 .39محمذذد أزهذذر السذذماك ب علذذي عبذذاس العذذزاو ب البحذذث الجغرافذذي بذذين المنهجيذذة التخصصذذية
واألسالي

الكمية وتقنية المعلوماتية المعاصرل ب مصدر سابق ب ص.915

(

) 54

