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طبیعة الدراسة ومناھج البحث: ولالفصل األ

-:التطور وطبیعة الدراسة

. خر بشرياألتحتوي الجغرافیا على جانبین رئیسیین ھما الجانب الطبیعي ، و

: الجغرافیا الطبیعیة: أوالً 

جغرافیة السطح والتي تعرف أحیاناً بجغرافیة التضاریس ، وتتضمن دراسة فروع أساسیة مثل
وجغرافیة المناخ التي تدرس الغالف الجوي وأثره في تشكیل العناصر المناخیة المؤثرة على سطح األرض ، كما یدخل 

فیة الحیوان ضمن إطار الجغرافیا الطبیعیة ، دراسة الجغرافیا الحیویة فتدرس النبات الطبیعي في كافة صورة وكذلك جغرا
واإلنسان لم یتدخل في . في صورتھ الطبیعیة أو البریة ، وكذلك دراسة جغرافیة التربة من حیث خصائصھا ومكوناتھا

إیجاد تلك الظاھرات الموزعة على سطح األرض ، بل ھي من صنع هللا ، یحاول اإلنسان أن یطوعھا لنفسھ لسد مطالبھ 
. واحتیاجاتھ

: یةالجغرافیا البشر: ثانیاً 

، كما تعرف cultural Geographyوتعرف باسم الجغرافیا الحضاریة في المدرسة األمریكیة 
باسم الجغرافیا االقتصادیة في المدرسة الجغرافیة الروسیة ، وعلى العموم فھي تتناول دراسة كافة المظاھر الحضاریة 

ة صوره ، ووسائل وطرق النقل والمواصالت ، التي ھي من صنع اإلنسان على سطح األرض مثل أشكال العمران بكاف
والثروات االقتصادیة ، والسكان بكافة خصائصھم وتوزیعھم وكثافتھم ، والظاھرات السیاسیة المختلفة ، حیث تعني 

.)١(بدراسة التفاعل بین اإلنسان واألرض من الناحیة السیاسیة

بشریة ، حیث تدرس الوحدات السیاسیة أو فالجغرافیا السیاسیة الحدیثة فرع من فروع الجغرافیا ال
الدول في العالم من منظور جغرافي ، كما تصنف الدول طبقاً لمعاییر القوة االقتصادیة والسیاسیة ، كما تدرس العناصر 
الجغرافیة للدولة، واألحالف والتكتالت السیاسیة وتعطي صورة للعالم المعاصر، والمراحل التي مر بھا سیاسیاً، وتعني 

. یضاً بدراسة النظام الدولي من خالل المنظمات الدولیة التي من وظیفتھا حفظ التوازن الدوليأ

إلى أن لھ جذور قدیمة تنقسم خالل ) ٢٠ق (وترجع نشأة الجغرافیا السیاسیة لبدایة القرن الماضي 
-:عام لثالث مراحل٢٠٠٠أكثر من 

. سیةمرحلة الحتم الجغرافي وأثره على العالقات السیا.١

.مرحلة الدولة ككائن حي والجیوبولتیكا .٢

.السیاسیة ) المناطق(مرحلة دراسة الوحدات .٣

وتعبر كل مرحلة من المراحل السابقة على فترة محددة في تاریخ الجغرافیا السیاسیة ، فنجد أرسطا 
الحتم الجغرافي ، وتأتي الفترة «راتزل طالیس ، وابن خلدون عند العرب یمثالن الفترة األولى ، بینما یمثل الفترة الثانیة

. المعاصرة ، نجد وتلس وجونز ، وھارتز ھورن ، وھي الفترة األخیرة

ومما ال شك فیھ أن اإلنسان القدیم في إدراكھ للتفاعل بین اإلنسان والبیئة المحیطة بھ لم یكن إدراكاً 
، حیث ) م.ق٣٢٢–٣٨٣(م اإلغریقي أرسطا طالیس علمیاً لھ إطاره ومنھجھ ، بل كانت إرھاصات تحدث عنھا العال

تكلم عن الدولة المثالیة ، وحدد عناصرھا في حجم السكان ، وكم الموارد االقتصادیة ، حیث ذكر أن حجم السكان یجب 
أن یكون متوسطاً بحیث یسھل حكمھ ، فال ھو بالحجم  الكبیر الذي یصعب حكمھ ، وال ھو بالحجم الصغیر الضعیف ، 

نت رؤیتھ تنصب على أن االعتبار السیاسي لھ األثر القوي في تحدید الحجم المثالي لسكان ھذه الدولة من أجل تحقیق وكا
االستقرار والطمأنینة والرفاھیة لكل أفراد ھذه الدولة

محمد محمود الدیب ، الجغرافیا السیاسیة ، منظور معاصر ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة، (لمزید من االستزادة أنظر )(١
٢٠٠٥(



٣

وقد جاءت المرحلة الثانیة في تطور فكر الجغرافیة السیاسیة على ید العالم الجغرافي األلماني راتزل 
والحتم » البقاء لألقوى«لتشھد البزوخ الحقیقي للجغرافیا السیاسیة ، حیث تأثر في أفكاره بمبدأ دارون ) ١٩٠٤-١٨٤٤(

الدولة كائن حي ، یتوقف نجاحھ على إمكانیة الحصول على مساحات : الجغرافي ، وظھرت أراءه في عدة نقاط منھا
عام " الجغرافیة السیاسیة " ونشرت ھذه األفكار في كتابھ ، انھاوسكإلى التالحم التام بین أرضھاإضافیة ، باإلضافة 

.، وقد كان ذلك بمثابة االنطالقة األولى لكل من الجغرافیا السیاسیة والجیوبولوتیكا١٨٩٧

وجاء القرن العشرین لیشھد الثلث األول منھ ظھور بعد األبحاث والكتب في مجال الجغرافیا السیاسیة 
طع وغیر مفھوم ، حیث كانت معظم الكتابات تتمیز بالوصف اإلقلیمي مع عجالة تاریخیة سیاسیة ، ولكن بشكل متق

.وإحصائیة غیر دقیقة ، وغیاب المنھج التحلیلي 

لیشھد بدایة تطور ھائل في علم الجغرافیا السیاسیة ، حیث حرصت كل دول العالم ١٩٦٧وجاء عام 
، ولما تتمیز بھ الجغرافیا السیاسیة في وقتنا الحاضر بطابع العالمیة والشمول ١٩٩٠في میدان الجغرافیا السیاسیة منذ عام 

، وتعدد العالقات الخارجیة واتساع مجالھا لكثرة الوحدات السیاسیة ، مع تعقد العالقات الخارجیة والداخلیة لھا حتى 
.أصبح العالم یشكل وحدة جغرافیة سیاسیة واحدة

تطور الجغرافیا السیاسیة جاء كما ذكر فتحي مصلحي في ثالث مراحل وبناء على ما سبق فإن 
-:تطوریة متباینة ، لكل منھا خصائصھا الممیزة على الرغم من تداخلھا ، وعدم وجود حدود زمنیة فاصلة بینھا 

: الجغرافیة السیاسیة في ظل الحتم الجغرافي : المرحلة األولى 

ن واسترابون في العصور الوسطى والحدیثة ، فقد تناول ومن أعالم المرحلة أرسطو وأفالطو
أرسطو في كتابھ عن السیاسة فكرة الدولة المثالیة ، حیث أوضح أن أھم عنصرین في ھذه الدولة ھما السكان وموارد 

الحصانة الثروة ، وأن العالقة بین االثنتین ھي التي تحدد قوة الدولة كما تحدث عن عاصمة الدولة وضرورة أن تجمع بین 
والدفاع من ناحیة ، وخدمة إقلیمھا من ناحیة أخرى ، وعالج أرسطو قوة الدولة العسكریة ، وكافة وظائف الدولة ، كما 

.اھتم بالحدود السیاسیة

:ھیمنة الفكر الجیوبولوتیكي : المرحلة الثانیة 

یقي للجغرافیة السیاسیة ال یعتبر فردریك راتزل ھو رائد ھذه المرحلة فحسب ، بل إنھ المؤسس الحق
الحدیثة وھو أول من أطلق علیھا ھذا االسم ، وقد شبھ راتزل الدولة بالكائن الحي ، وأوضح أن الدولة إما أنت تنمو أو 
تضمحل وتموت ألنھا ال تستطیع أن تبقى ساكنة ، وقد تأثر راتزل في ذلك بمبدأ دارون في االنتخاب الطبیعي والبقاء 

التي أكدت على التشابھ بین المجتمعات البشریة SocialDarwinismرسة الداروینیة االجتماعیة لألقوى ، وظھور مد
١٩والكائنات الحیوانیة ، كما تأثر كذلك بالحتم الذي سیطر على المدرسة األلمانیة خالل القرن 

:دراسة الوحدات السیاسیة : المرحلة الثالثة 

تعرف على أنھا علم یدرس ٢٠ود الثالثة األولى من القرن ظلت الجغرافیة السیاسیة خالل العق
العالقة بین األنشطة السیاسیة لإلنسان وتنظیماتھ من ناحیة والبیئة الطبیعیة من ناحیة أخرى ، تلك العالقة التي تتمتع فیھا 

.البیئة الطبیعیة بالغلبة والسیادة في ظل الحتم الجغرافي السائد بین المفكرین آنذاك

):المعاصرة ( حلة الرابعة المر

فقد ركزت على دراسة الوحدات السیاسیة وفي مقدمتھا الدولة ، ومن أعالم ھذه المرحلة وتلي 
وھارتشھورن وجوتمان ، فقد أسھم وتلي  في وضع إطار نظري للجغرافیا السیاسیة ، حیث رأى أنھا تھتم بدراسة 

.سطح األرض ، وتأتي الدولة في مقدمة ھذه الظاھراتاختالف الظاھرات السیاسیة من مكان إلى آخر على

ورأى ھارتشھورن في كتاباتھ األولى أن الجغرافیة السیاسیة ھي دراسة الوحدات السیاسیة ویتضمن 
ھذا المنھج وصفا تحلیلیا لعناصر الدولة ، وبدأ بعد ذلك یركز على وظائف الدولة حیث ذكر أن كل دولة تحتوي على 

.)٢(وعوامل التنافر معاعوامل الوحدة 

)٢٠٠٥افیا السیاسیة،دار الماجد، القاھرة، فتحي مصیلحي، الجر(لمزید من االستزادة انظر ) (٢
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تعریف الجغرافیا

:توجد تعریفات متغیرة للجغرافیا السیاسیة نوجزھا على النحو التالي 

:التعریف  األول 

ال " األرض " ھي العالم الذي یدرس األرض بوصفھا وطنا لإلنسان فموضوع علم الجغرافیا ھي
"" األرض " كان أھم تطبیق یدور حولھما البحث في الجغرافیا ھما ومن ثم" اإلنسان "لذاتھا ، وإنما من حیث ھي وطن 

." واإلنسان

:التعریف  الثاني 

للجغرافیا السیاسیة على أنھا علم دراسة الدولة ١٩٣٥عام Hartsharneتعریف ھارتس ھورن 
ھورن لیعرف الجغرافیا السیاسیة كمساحة متغیرة بالنسبة لغیرھا من المساحات المتمیزة األخرى ثم یعود بعد ذلك ھارتس

بأنھا العالم الذي یھتم بدراسة التماثل أو التباینات في الشخصیة السیاسیة للمساحات المختلفة ، ویجب أن ینظر ١٩٥٤عام 
.إلیھا على أنھا أجزاء مترابطة في كل مركب ، أقرب ما یكون إلى تماثالت وتباینات عامة 

:ثالثالتعریف  ال

إن الجغرافیا السیاسیة ھي ١٩٦٤عام " w.A. Douglas Jaxkons"جالس جاكسون یعرف دو
. Aerial contextفي أبعادھا المساحیة political Phenomenaالعلم الذي یھتم بدراسة الظاھرات السیاسیة 

:رابعالتعریف  ال

اسیة ھي العلم الذي یھتم من أن الجغرافیا السی١٩٦٥ما قدمتھ األكادیمیة للعلوم في واشنطن عام 
. بدراسة التفاعل الذي یوجد بین المساحات الجغرافیة والعملیات السیاسیة

:خامسالتعریف  ال

ومن التعریفات األخرى أیضاً أن الجغرافیا السیاسیة تختص بدراسة االرتباط ): علم دراسة الدول(
الدولة وغیرھا من الدول ، وبالتالي ینصب ھذا التعریف على ثم بین ) الدولة-األرض (بین المساحات األرضیة والدولة 

، وھناك تعریفا آخر ینص على أن الجغرافیا السیاسیة ھي علم دراسة المناطق ) جغرافیة الدول أو الوحدات السیاسیة (
لھا –بذاتھا المنتظمة سیاسیا ، ومھتمھا في ذلك ھي التركیز على كل من ھذه الوحدات المنتظمة سیاسیا كوحدة قائمة 

.كیانھا الخاص وصفاتھا الممیزة لھا

:سادسالتعریف  ال

یركز على ان الجغرافیا السیاسیة ھي دراسة الوحدات أو األقالیم السیاسیة كظاھرات على سطح 
ت من شعوب وجماعات ، ویتوقف امتداد ھذه األقالیم وطبیعتھا على تباین ااألرض ، وما تشتمل علیھ ھذه الوحد

اھرات السیاسیة التي تسود العالم ، ففي بعض جھات من العالم ، نجد أن األقالیم السیاسیة لھا صفة االستقرار النسبي الظ
.لمدة زمنیة طویلة ، بینما نجدھا في جھات أخرى من العالم یصیبھا تغیرات سریعة 

:سابعالتعریف  ال

حیث ركزا على التیارات المساحیة أو ،١٩٧٠ما قدمھ كل من روجر كاسبیرسون وجولیان في سنة 
التحلیل المساحي للظاھرات السیاسیة : األرضیة أو بمعنى أدق وأبسط 

(The spatial analysis of political phenomena)

–األسلوب التحلیلي –وھو تعریف شامل یتسع للكثیر من الموضوعات التي كانت ال تشملھا الجغرافیة السیاسیة من قبل 
الجغرافیا السیاسیة بمسار التیار الرئیسي للعلوم اإلنسانیة بحثا ونظریة ، كما أن یركز االھتمام على أھمیة الجغرافیا وربط

بل یمكن أن نقول أن ھذا التعریف للجغرافیا السیاسیة قد وضع أرضیة جغرافیة لكل ما یطرأ على . في العالقات الدولیة 
.العالقات الدولیة من تغییر 



٥

-:دراسة الجغرافیة طبیعة

إن دراسة السیاسة لیست حكرا على الحغرافیین فقط ، بل ھناك علماء آخرون یھتمون بدراسة ھذا 
العلم أیضا ، ولكن من نواحي مختلفة عن تلك التي یعالج فیھا جغرافیون السیاسة ، فنجد العلوم السیاسیة كفروع للعلوم 

قة بین اإلنسان والمجتمع ، وتنظیمھ بھدف قیام الناس بالنشاط السیاسي وإقامة االجتماعیة ، تركز في دراستھا على العال
.الحكومات التي تدیر شئون الدولة ، مع االھتمام بتنظیم العالقات وبناء المؤسسات

والجغرافیا السیاسیة بذلك تدرس التفاعل القائم بین العملیة السیاسیة ، والمنطقة الجغرافیة ، حیث 
" حداث السیاسیة التي أفرزھا اإلنسان في محاوالتھ لخلق نظام سیاسي مع المحافظة علیھ على مسرح األحداث تتعاقب األ

التي تمثلھا الدولة الكبیرة المتعددة القومیات ، والدولة القومیة ، وما دون ذلك من والیات أو مقاطعات أو " البیئة الجغرافیة
.غیرة لھا وظیفة خاصةمحافظات داخل الدولة ، أو وحدة إداریة ص

كما تدرس الجغرافیا السیاسیة الدولة أو الوحدة السیاسیة من حیث أن لھا نظاما اجتماعیا واقتصادیا 
وسیاسیا خاصا بھا ، كما تدرس الموقع والمساحة والشكل والتضاریس كعوامل مؤثرة في قوة الدولة ودفاعھا 

تلفة بھا والتي تتحكم في مقدرتھا االنتاجیة واالستھالكیة ومدى كفایتھا لسد واستراتیجیتھا ، كذلك تدرس موارد الثروة المخ
حاجات سكانھا ونتناول السكان من حیث حجمھم وتوزیعھم وتركیبھم وخصائصھم ، وأنشطتھم ، والكفاءة العلمیة ومدى 

ة الدول الثقافیة واالقتصادیة التقدم التكنولوجي وتماسكھم اثنوعرافیا ، كما تبحث المشاكل المتعلقة بالدولة ، وعالق
.والعسكریة والسیاسیة مع بعضھم البعض ، وكذلك دراسة التكتالت العسكریة واالقتصادیة والسیاسیة على مستوى العالم

عن ویتلزي األسس الواجب تناولھا في أي " الجغرافیا السیاسیة" وقد حدد محمد حجازي في كتابة 
- :أو إلقلیم أو لدولة من الدول على النحو التاليدراسة للجغرافیا السیاسیة لمنطقة

وعادة ما یكون Ecumeneأي منطقة سیاسیة ـو وحدة سیاسیة یجب أن یتوفر لھا جزء معمور من األرض -١
:القلب أو المنطقة التي یتركز فیھا النشاط وتتكون من 

.قتصادیة للسكانبناء حضاري ، ویتضمن الناس ، واللغة ، والحیاة االجتماعیة واال-أ

.وتتضمن أشكال األرض ، والحجم والشكل والمناخ والموارد الطبیعیة: بیئة طبیعیة–ب

:المقومات التي تدعم المعمور والتي تكون ضروریة بل وأساسیة لألرض التي تسودھا الدولة-٢

.ة  في الدولةالعالقات القائمة بین كل من الھیئات الطبیعیة القائمة وبین األجزاء المعمور-أ

بمعنى أن جماعات السكان الواقعة على الحدود یكون لدیھم إحساس كامل بالوالء . تبعیة وانتمائیة التخوم الحضاریة -ب
.والتبعیة للدولة

.اكتساب الصفة الوحدویة أو على األقل الفیدرالیة بین أجزاء الدولة المختلفة - جـ

:الشقاق مناطق المشاكل ونطاقات االختالف أو -٣

نزاعات یكون أساسھا أحد المقومات الحضاریة أو الطبیعیة ، كأن یكون النزاع بسبب اختالف في العنصر ، أو بسبب –أ 
.حق استعمال میاه نھر مثال 

عالقة كل منطقة أو رقعة من الدولة بالمراكز الرئیسیة للنشاط االقتصادي واالجتماعي والسیاسي من ناحیة وعالقتھ -ب
.ساحات المجاورة لھا مباشرة بالم

: العواصم -٤

.ومركزیتھا بالنسبة ألقالیم النشاط الرئیسیة. مركزیة العاصمة بالنسبة للدولة ككل –أ 

.عواصم المراكز ، وعواصم إداریة ، وعواصم فیدرالیة وصلة ھذه العواصم بالدولة وبالعاصمة: العواصم الثانویة - جـ

.القتھا بأقالیم الدفاع والجھات ھجومیة كانت أم دفاعیةالتخوم أو األطراف وع-ب
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:الحدود –٥

ھل ھي حدود طبیعیة أم أنھا ھندسیة؟-أ

.ھل ھذه الحدود سابقة أو تالیة لشغل الدولة لمنطقة من المناطق تكون ھذه الحدود طرفا فیھا-ب

المواقع االستراتیجیة وإمكانیة الوصول إلیھا بالنسبة لألعداد–د 

درجة النفاذ أو إمكانیة النفاذ من كل نقطة من الحدود ، إذا . كثافة مراكز االستقرار في منطقة الحدود تركزا وانتشارا - جـ
.أراد أحد بالدولة سوء

:األراضي والدول المخالفة أو الصدیقة أو التابعة للدولة–٦

.متالحقة أو متباعدة –أ 

.ة ، فما طبیعة الفواصل إذا كانت مفصولة عن أرض الدول-ب

.البناء الحضاري لھذه الدول الحلیفة أو التابعة للمنظمة أو الدولة صاحبة السیادة أو المعنیة بالدراسة–ج 

:مناھج البحث في الجغرافیا السیاسیة

تتعدد منھاج البحث المستخدمة في الجغرافیة السیاسیة ، ویتوقف ذلك على موضوع الدراسة ھل ھي 
ة للدولة أم مشكلة سیاسیة دولیة أو محلیة ، أم دراسة للحدود السیاسیة ،أم دراسة أصولیة لألقلیات في العالم وغیرھا دراس

.من الموضوعات التي تعد میادین لباحث الجغرافیة السیاسیة

ونذكر من مناھج الجغرافیة السیاسیة المنھج التاریخي ، والمنھج اإلقلیمي ، ومنھج العالمیة ، 
.والمنھج الوظیفي ، والمنھج المورفولوجي ، ومنھج جونز ، ومنھج تحلیل القوة

The Historical Approach-:المنھج التاریخي -١

الذي یدرس نمو الدولة وتطورھا حتى بلغت مرحلة النضج السیاسي الحالي لھا ، وتطور رسم 
تي تواجھھا مثل مشكلة دارفور في السودان ، ومشكلة كشمیر ، حدودھا السیاسیة ، والجذور التاریخیة إلحدى المشكالت ال

وأثر االستعمار في كثیر من دول العالم الثالث في قوة وضعف الدولة ، فالتحلیل التفصیلي لدولة مثل إسرائیل البد لھ من 
ج یجب أن یتناولھ باحث تفسیر لتطور ھذه الدولة ، وأثر ھذا النمو على شكلھا ووضعھا السیاسي الحالي ، ولكن ھذا المنھ

الجغارفیة السیاسیة بشكل یخدم موضوع دراستھ ، وال ینزلق وراء حجم ضخم من األحداث التاریخیة تبعده عن موضوعھ 
.ویصبح في ھذه الحالة كباحث في التاریخ السیاسي 

The Regional Approach- :المنھج اإلقلیمي -٢

سیة من حیث العناصر التي تتكون منھا أو التي تكونھا مثل یقوم ھذا المنھج بتحلیل الوحدة السیا
الظاھرات الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة ، وشكل وحجم ومناخ الدولة ، والسكان وغیرھا ، وتحلیل التاریخ السیاسي 

یخشى معھ على للدولة ، وحدودھا ، وعالقاتھا السیاسیة بالعالم الخارجي ویعیب ھذا المنھج كم المعلومات الكبیر الذي 
الباحث أن ینتھي بھ األمر إلى وصف مجموعة من الدول وصفا إقلیمیا ، والجغرافیا السیاسیة بھذا الشكل لن تكون لھا 

.شخصیتھا الممیزة 

The world systems Analysis  Approachمنھج النظم العالمیة في التحلیل -٣

تحوالت االجتماعیة على المستوى العالمي لقد درج یتعلق ھذا التحلیل بالكیفیة التي نتصور بھا ال
وبذلك خرجوا نتائج عن بعض المجتمعات ثم طبقوھا " البلدان" ومصطلح " المجتمع" الباحثون على الخلط بین مصطلح 

على بعض البلدان ، ومن ثم نتحدث عن بعض المجتمعات مثل المجتمع الفرنسي ، والمجتمع األمریكي ، والمجتمع 
إلخ.. والمجتمع المصري الصیني ،

The Functiona  Approach-:المنھج الوظیفي -٤
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یھدف إلى دراسة الدولة من حیث عالقاتھا الخارجیة والداخلیة ، وكیف یمكن للدولة أن تحافظ على 
القومیات كیانھا الداخلي في ظل منظومة مجتمع دولي متكامل ، وأثر العوامل الجغرافیة كالمناخ ، والتضاریس ، و

المتعددة ، أو جماعات الشعوب على األنشطة السیاسیة للدولة ، وكذلك أثر المظاھر السیاسیة بدورھا على العوامل غیر 
.السیاسیة كأنماط االستقرار واستخدام الموارد وتطور شبكات النقل واالتصال ، ونمو الخدمات والمرافق وغیرھا

The unified Theory"منھج جونز ونظریة المجال الوحید -٥

والقرار السیاسي ، والحركة السیاسیة ) إنشاء الدولة(تتألف من خمسة حلقات ھي الفكرة السیاسیة 
وعد بلفور بإنشاء وطن ) الفكرة السیاسیة( والمنطقة السیاسیة ، وھي حركات متصلة ، وضرب لنا مثال بالصھیونیة 

، وإنشاء " الحركة" الھجرة الشرعیة وغیر الشرعیة للیھود من الخارج و) القرار السیاسي( قومي للیھود في فلسطین 
).المنطقة السیاسیة( ١٩٤٨، وقیام إسرائیل في ) المجال( المستعمرات العسكریة اإلسرائیلیة وفرق الھاجا في اإلرھابیین 

The Morphological Approach:المنھج المورفولوجي-٦

أنماط الظاھرات السیاسیة للدولة وتراكیبھا ، حیث یوجد نمط التنظیم یقوم ھذا المنھج على تحلیل 
، أما تركیب ) اتحادات دولیة( أو تنظیمات عالمیة ) كتل إقلیمیة( السیاسي اإلداري داخل الدولة أو نمط التنظیم اإلقلیمي 

ود السیاسیة ، والمشكالت التي الظاھرات السیاسیة فتمثیل عواصم الدول وشعوبھا ، ومواردھا االقتصادیة ، وشكل الحد
.تواجھ المناطق المختلفة

The landscape Approach: المنھج الوصفي-٧

یھتم ھذا المنھج بدراسة المسرح السیاسي للدولة ، من حیث الموقع الجغرافي ، والمساحة ، الشكل ، 
لسالالت واللغة ، والدین ، األجناس ، واألحزاب ونواة الدولة وقلبھا ، واألقسام السیاسیة بھا ، والشكل الداخلي  وصف ا

وصف الحدود السیاسیة وتطورھا (السیاسیة ومیولھا والتمثیل النیابي ، والحقوق المدنیة ، كما تدریس العناصر الخارجیة 
ي وتركیبھا ومشكالتھا وشكلھا العام وكذلك شكل الدولة ووصف عالقاتھا الدولیة األخرى وكذلك وصف للمجتمع البشر

.بتركیباتھ المتعددة ، واألسلوب االقتصادي الذي تتبعھ الدولة وأثره في قوتھا وضعفھا

The A nalysis Approach:  منھج تحلیل القوة-٨

ینظر ھذا المنھج في تحلیل العوامل الجغرافیة المؤثرة في قوة الدولة وضعفھا وتكتالتھا مثل جوانب 
یة ، والثروة البشریة ، ووسائل النقل والمواصالت من حیث حجم الشبكة وكفاءتھا الطبیعیة ، وموارد الثروة االقتصاد

وكذلك عدد السكان وخصائصھم ، والنظام السیاسي ، والموقع الجغرافي النسبي والفلكي " وربطھا جمیع أجزاء الدولة
ة على عالقاتھا السیاسیة الداخلیة وأثره على تنوع الموارد االقتصادیة ، وشكل الدولة وحدودھا ، وأثر البیئة الجغرافی

.والخارجیة

الجیوبولوتیكا: الثانيالفصل 

:الجیوبولیتیكا 

أي أنھا علم یبحث فیما بین السیاسة والرقعة األرضیة " علم سیاسة األرض" تعني كلمة جیوبولیتیكا 
ویعد رودلف . ادة الدول وساستھا من عالقات ، وأنھ بھدف بصفة خاصة إلى االستفادة من المعلومات الجغرافیة لدى م

واعتبرھا مرادفا للجغرافیا السیاسیة ، حتى أن البعض كالجغرافي ١٨٩٩كلن أول من ابتدع ھذا االصطالح في عام 
غیر أن ھذا " Political Geography"الجغرافیا السیاسیة " كاختصار للنقط Geopoliticsاألمریكي ویتسلى یستعمل 

األلمانیة وتطرقھا الضیقة العدوانیة التوسعیة ، وكان صاحب فكرة التوسع األرض ھوس ھوفر اللفظ ارتبط بالمدرسة
.الذي عرف الجیوبولیتیكا بأنھا دراسة عالقات األرض ذات المغزى السیاسي 

)م١٩٤١–١٩٢٤(الجیوبولوتیكا األلماني 

نة ، بعضھا داخل نطاق الجغرافیا یوجھ اللوم إلى الجیوبولوتیكا األلمانیة من أجل أشیاء عدة متبای
وبعضھا اآلخر خارجھا ، ومن المعتاد أن تدینھا كتب الجغرافیا السیاسیة بأنھا تخلت عن التزام الموضوعیة لتبرز الخطط 
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ز ، ولكننا في ھذا الطرح لن ننساق وراء ھذا االتھام بالذاتیة والتحی. العدوانیة للرایخ األلماني الثالث في سیاستھ الخارجیة 
.ألن ذلك بالتحدید ھو توصیفنا لكل المیراث الجیوبولوتیكي ، ألمانیا أو غیر أماني على حد سواء

الروابط النازیة: الخلفیة السیاسیة 

أستاذ الجغرافیا K. Houshoferارتكزت الجیوبولوتیكا األلمانیة على كتابات كارل ھوزھوفر
زایتشرفت فور ( ورئیس تحریر كبرى مجالت الجیوبولوتیكا األلمانیة م ، ١٩٣٩، ١٩٢١بجامعة میونخ ما بین عامي 

على أن أغلب معلوماتنا عن الرجل سربلتھا بالغموض والریبة تقاریر ) .zeitschriftfur geopolitik(جیوبولوتیك
ھا إال بعد تراخ عن نشاطھ في أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، عندما نسجت أساطیر عدة لم یتصد الجغرافیون لتصحیح

فنحن نعلم اآلن مثال أنھ لم یكن ھناك معھد للجیوبولوتیكا في میونخ ، كما أن ما قیل عن تولي ھوزھوفر قیادة : طویل 
. ألف من العلماء لوضع الخطط التي تمكن ألمانیا من إحراز النصر على األعداء لیس لھ أساس من الصحة 

ف المباشر لھذه الجیوبولوتیكا األلمانیة كان إعادة النظر في أن الھد) م١٩٨٧( ولقد أوضح باترسون 
وھي كلمة صكھا راتزل Lebensraum«معاھدة فرساي ، وتمثل المفھوم األساسي لھذا التحدي األلماني في فكرة الـ 

. علیھا والتي فسرت مشكالت ألمانیا على أنھا ترجع إلى فرض حدود قاصرة وغیر عادلة» مكان للعیش« وتعني حرفیا 
ولعل ھذا ما یفسر سر التقارب الذي وقع بین تلك الجیوبولوتیكا وساسة الحزب النازي قبل وبعد . وكان الحل ھو التوسع 

.قیام الرایخ الثالث

وعلى الرغم من أن األفكار المثالیة كانت ھي السائدة في ساحة البحث في العالقات الدولیة خالل 
النظرة الواقعیة لما كان یجري من أحداث على الساحة الدولیة ازدھرت في ركن واحد من سنوات ما بین الحربین ، فإن 
فھا ھنا جرى نبذ النظریة المثالیة بسبب ربطھا بمعاھدة فرساي ، التي اعتبرت معاھدة . أوربا ، ھو ألمانیا المھزومة 

. مجحفة 

.المناطق المتكاملة عالمیا: البنیة المكانیة 

م التجارة الحرة ، الذي كانت تھیمن علیھ بریطانیا منذ منتصف القرن التاسع عشر ، مع انھیار نظا
. تحرك العالم تدریجیا في اتجاه نظام للتكتالت االقتصادیة یحتمي بحواجز التعرفة الجمركیة 

المناطق «لم تكن فكرة التكتالت االقتصادیة بالشئ الجدید على العالم ، بطبیعة الحال ، ولكن 
ففي حین اتبعت التصورات األخرى للتكتالت . تمیزت بإعادة نظر شاملةو في تعریف األنماط االقتصادیة » تكاملةالم

المناطق المتكاملة ، تجاوزت مجرد « فإن (Horrabin 1942 )االقتصادیة النمط السائد للمستعمرات ومناطق النفوذ
.األساس األیدیولوجي للمنطقةوفرت »أفكار شمولیة« كونھا تكتالت اقتصادیة قامت على 

.النموذج األمریكي للعالم: سیاسة االحتواء والردع 

كانت الجیوبولوتیكا األلمانیة قد خصت الوالیات المتحدة بموقع واحد من مواقع القوى الثالثة صاحبة 
نموذج األلماني یمكن تفسیره على ویعني ذلك أن ال. الھیمنة العالمیة ، ولیس بوصفھا المھیمن الوحید على الساحة العالمیة 

على أنھ بعد أن حلت الھزیمة بألمانیا ، خرجت الوالیات المتحدة بوصفھا . مضروبا في ثالثة » مبدأ مونرو« أنھ نوع من 
القوة األعظم في العالم ، وغدت مصالحھا تطبق ساحة أوسع كثیرا من نطاق نصف الكرة األرضیة ، الذي كان النموذج 

.خصھا بھ األلماني قد

.الردع النووي: موازنة منطقة القلب 

في حین ركزت سیاسة االحتواء على منطقة الحافة ، ركزت السیاسة الثانیة للنموذج ثالثي 
أن سیاسة )Walters 1974(والتـرزالمستویات للعالم ، بدرجة أكـبر ، على تداعیـات منطقة القلب السوفیتیة ، ویـرى 

وببساطة فعندما رسخ االقتناع بأن . تظھر على الساحة السیاسیة لوال ھذه النظریة عن منطقة القلب الردع النووي لم تكن
االتحاد السوفیتي أصبح یملك الوضع الجیوبولوتیكي األقوى ، عندئذ أصبحت األسلحة النوویة ھي المالذ الحتمي أمام 

.زنة المیزة االستراتیجیة التي یملكھا االتحاد السوفیتي وھكذا دارت عجلة الترسانة النوویة في الغرب بحجة موا. الغرب 

:نموذج كوھین للمناطق الجیو إستراتیجیة والجیوبولوتیكیة
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یعد سول كوھین الجغرافي الوحید من بین العاملین غي ھذا المیدان ، الذي تصدى لمراجعة كاملة 
التي جعلت من مناطق أوراسیا » االحتواء«سیاسة وقد تمثل ھدفھ الرئیسي في تفنید. » الحافة –القلب «لنظریة 

وھو یكشف مجددا عن قصور ھذه النظریة ، فیوضح ، على سبیل المثال ، .الساحلیة البؤرة المحتملة لنشوب حرب أخرى 
أنھ من خالل رؤیة الوضع على أنھ مجابھة بین قوة عظمى بریة وأخرى بحریة ، فإن سیاسة االحتواء لن تختلف في 

إغالق بوابة اإلسطبل بعد أن فر الحصان ، ذلك أن االتحاد السوفیتي كان قد مكن لنفسھ بالفعل كقوة بحریة في شيء عن
. كل محیطات العالم

:المیراث الجیوبولوتیكي

لیس القصد من وراء ھذا القسم أن نتصدى لكشف أوجھ التحیز السیاسي ، فھذه أمور لیست بخافیة 
أن حجج بومان –على سبیل المثال –)Neil Smith1984( البعض فلقد أوضح نیل سمیث على أحد بخالف ما یتوھمھ 

ضد الجیوبولوتیكا األلمانیة وقت الحرب العالمیة الثانیة تبدو لنا الیوم جوفاء إلى حد كبیر ، إذا ما تذكرنا ما أسھم بھ بومان 
. شخصیا في الجھد الحربي للوالیات المتحدة 

یكیة العالمیة األنظمة الجیوبولوت

بالقواعد الجیوبولوتیكیة ، (Gaddis 1982)تفتق التفكیر الجیوبولوتیكي العملي عما أسماه جادیس
وتتضمن . جغرافیة تنطلق منھا الدولة في سیاستھا الخارجیة–وھي مبادئ إجرائیة تتألف من مجموعة فروض سیاسیة 

مصادر التھدید ، التي قد تتعرض لھا ھذه المصالح ، والرد المخطط لھ ھذه القواعد بالضرورة تحدیدا لمصالح الدولة ، ول
وتتنوع ھذه القواعد بتنوع الدول على . لمواجھة ھذه التھدیدات إن وقعت ، والمبررات التي تاق لإلقدام على ھذا الرد 

.خریطة العالم

جیوبولوتیكیة جدیدة

ھما في الجیوبولوتیكیا ، وأھم مالمح ھذا م تحوال م١٩٩١، ١٩٨٩تمثل الفترة ما بین العامین 
م ١٩٨٧قد اعترض في أواخر ) Edward Thomson 1987:14(وكان إداورد طومسون . التحول وعنصر المفاجأة 

، وأن أوربا انشطرت في ظلھا إلى كتلتین ، تتحصن " الحرب الباردة حقیقیة ثابتة من حقائق الجغرافیا " على القول بأن 
فلقد انھارت الشیوعیة في كل من بولندا ، وتشیكوسلوفاكیا ، وألمانیا الشرقیة، والمجر، " لحقیقة الثابتة ا" كل منھما في 

م ، وإحباط محاولة انقالب عسكري ١٩٩٠ثم تال ذلك توحید األلمانیتین سنة . م١٩٨٩وبلغاریا ، ورومانیا مع نھایة سنة 
.طریق إللغاء االتحاد السوفیتي نفسھ مع نھایة العام م ، األمر الذي مھد ال١٩٩١في االتحاد السوفیتي سنة 

الدول العظمى ، والمناطق المتكاملة ، والطبقات العالمیة

م ، عندما اعترف الرئیس األمریكي ١٩٧١الھیمنة العلیا ألمریكا سنة " جاء االعتراف بنھایة زمن 
تمت مراجعة سیاسة الوالیات المتحدة  على أساس وجود في الشؤون الدولیة ، وعلیھ فقد" تعددیة قطبیة" نیكسون بوجود 

الوالیات المتحدة ، واالتحاد السوفیتي ، : خمس قوى عالمیة في المنظومة الجیوبولوتیكیة الجدیدة ، وھذه القوى ھي 
. وأوربا الغربیة ، والیابان ، ثم الصین 

الجیوبولوتیكا في عالم ما بعد الحرب الباردة

أن االنھیار االقتصادي ثم السیاسي الذي أصاب االتحاد السوفیتي ھو الذي عجل على الرغم من 
بنھایة الحرب الباردة ، فإن علینا أال ننسى أن ھذا قد تزامن مع تدھور نسبي أیضا في أحوال الوالیات المتحدة االقتصادیة 

ومن المؤكد أن . قتھ بصعود الیابان من ھنا ركزت جل بحوث الثمانینات على ھذا الموضوع األخیر ، وخاصة في عال. 
واستقى ھذا السیناریو خطوطھ من . الیابان : السیناریو األكثر شیوعا في تلك الدراسات قد استقیت خطوطھ من نموذجنا 

". قرن یاباني " النموذج الكوندراتیفي ثنائي األبعاد الذي تنبأ بـ 

ائل مستقبلیة ویدرجھا وفق احتمال عشرة بد)John O Loughlin 1992(یطرح جون أولوفلن 
وأول ھذه البدائل أن تنفرد الوالیات المتحدة كطرف واحد بأمور ھذا العالم ، فألنھا القوة العظمى الوحیدة : حدوثھا 

ھل في : ولكن السؤال المھم ھو. المتبقیة على الساحة الیوم ، فإنھا تتمتع بوضع فرید في معامالتھا مع بقیة أجزاء العالم 
قدور الوالیات المتحدة حقا أن تبني نظاما عالمیا جدیدا تحت قیادتھا؟ لقد ظھرت بادرة مھمة في حرب الخلیج ، عندما م

.نجحت الوالیات المتحدة في قیادة قوات تابعة لألمم المتحدة من اثنتین وثالثین دولة ضد العراق 



١٠

عالم ثنائي األقطاب في ثوب « وفلن مصطلح أما السیناریو الثاني الذي نتناولھ ھنا فقد أطبق علیھ أول
تتنبأ بالمدى الذي » النظم العالمیة «، وھو عالم مثیر لالھتمام بوجھ خاص من حیث إنھ یمثل رؤیة منطلقة من نھج »جدید

وھذا یعیدنا إلى القطیعة التي وقعت بین الصین واالتحاد السوفیتي سنة،یمكن أن یبلغھ ، تفكك نظام الحرب الباردة 
. فھذا الصدع األیدیولوجي بین الصدیقین قد أصاب الكتلة الشیوعیة بالتمزق . م ، كبدایة للقصة ١٩٦٢

ولئن تحقق ھذا السیناریو المفترض ، فماذا یكون وضع أوربا على الساحة العالمیة؟ لقد تمكنت 
العالمیة ، على رغم أن القوتین أوربا وقت الحرب الباردة من أن تبقى في مركز الوسط في منظومة الجیوبولوتیكا 

أما الكتلة الباسیفیكیة المفترضة على حافتي المحیط الھادي لو قامت فإنھا سوف . العظمیین حینذاك كانت من خارج أوربا
ووفق مناخ الحرب الباردة كان . تحتل موقع المركز في الشئون الدولیة ، مما یترتب علیھ إزاحة أوربا إلى خانة الظل 

للحفاظ على موقعھا على ) م١٩٨٨والرشتاین (وروبا أن تقیم صیغة من االنفراج السیاسي مع الكتلة السوفیتیة بمقدور أ
. الساحة العالمیة 

م، ظھرت فكرة أوروبا المتكاملة سیاسیا واقتصادیا بشكل أكثر ١٩٨٩وبعد أن انھار االتحاد السوفیتي سنة 
طوت تحت لواء الوحدة األوربیة ، لظھرت على الساحة كتلة أوربیة فلو أن دول شرقي أوروبا وغربھا ان. إلحاحا 

الكتلة الباسیفیكیة العظمى ، : وبھذا یشھد العالم قطبین جدیدین . عظمى ، یضاف إلیھا أفریقیا والشرق األوسط والھند
.وأوروبا العظمى أیضا

المبادئ الجیوبولوتیكیة

بأنھا مجوعة الفرضیات Geopolitical Codesالجیوبولوتیكیة »المبادئ«كنا قد عرفنا 
وھذه المبادئ قریبة . اإلستراتیجیة ، التي تضعھا حكومة ما فیما یتعلق بالدول األخرى في صیاغتھا لسیاستھا الخارجیة 

وتتضمن ھذه المبادئ اإلستراتیجیة اإلجرائیة تقییم المناطق . »خطط التصور«) م١٩٨٠(الصلة بما یطلق علیھ ھنركسون
.غرافیة الواقعة وراء حدود الدولة ، من زاویة أھمیتھا اإلستراتیجیة ، وإمكان أن تصبح یوما ما مصدر تھدید ألمنھا الج

الجیوبولوتیكیة على األمور التي تخص الدولة وحدھا ،وإنما تشمل أیضا تقییما ال تقتصر المبادئو
ومع ذلك فإن علینا أن نفھمھا بوصفھا . حازة إلى حد كبیر وھي ـ بحكم التعریف ، تصورات للعالم من. للدول المجاورة 

.وحدات البناء األساسیة للنظم الجیوبولوتیكیة العالمیة

ویتطلب المستوى المحلي من . المحلي، واإلقلیمي ، والعالمي : وھي تعمل على ثالثة مستویات 
أما قواعد المستوى اإلقلیمي . العالم أیا كان حجمھا الدولة أن تقیم أوضاع الدول المجاورة لھا ، وھذا ما تتبعھ كل دول

فھي مطلوبة للدول التي تتطلع إلى مد نفوذھا على حساب جیرانھا المباشرین ، وھذا ما تضعھ حكومات القوى اإلقلیمیة 
م تعمل حكوماتھا القائمة والمحتملة في الحسبان ، وأخیرا فإن عددا قلیال من الدول لھا سیاسات إستراتیجیة عالمیة ، ومن ث

. وفق مبادئ جیوبولوتیكیة تتساوق مع المنظومة العالمیة 

المبادئ الجیوبولوتیكیة للھیمنة األمریكیة: سیاسة االحتواء 

، » االحتواء« تتلخص السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة في أثناء الحرب الباردة في مصطلح 
وكنا قد استخدمنا ھذا التعریف كمصطلح عام في . سوفیتي یتنامى نفوذه بمعنى الوقوف في حالة تأھب دفاعیة ضد عدو

وصف الجیوبولوتیكا الحدیثة للوالیات المتحدة ، ولكن عندما ننتقل إلى مستوى المبادئ اإلجرائیة فإننا نجد آفاقا أخرى 
أمامنا ، وإنما ھنالك عائلة من واحد» مبدأ احتواء«فلیس ثمة . متعددة لسیاسة االحتواء وفق تغیر الظروف والمالبسات 

. المبادئ الجیوبولوتیكیة ، حشرت تحت مظلة ھذا المصطلح العام

المبادئ الجیوبولوتیكیة عند جورج كینان

عندما نتناول المبادئ الجیوبولوتیكیة لدى جورج كینان ، فإنھ ینبغي علینا أوال وقبل كل شئ أن 
كان . ة في السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیةنقرأھا كرد فعل مناھض لألفكار المثالی

كینان معارضا للتفكیر عالمي الطابع ، بمعنى التعامل مع كل دول العالم وفق سیاسة واحدة ، خاصة في العالقات مع 
.االتحاد السوفیتي ، الذي كان كینان یعرفھ معرفة جیدة وعن قرب 

اسة االحتواءتعدد مبادئ سی
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مثلت مبادئ احتواء التي وضعتھا كینان الحلقة األولى ضمن سلسلة طویلة لھذه المبادئ وقد رصد 
ومع أن كل مبدأ . م١٩٧٩و ١٩٤٩خمسة من ھذه المبادئ الجیوبولوتیكیة المتمایزة فیما بین العامین ) ١٩٨٢( جادیس 

كبیر نفسھا بین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي ، فقد اختلفت جدید من ھذه المبادئ كان ینطلق من فرضیة الصراع ال
. فرضیات كل منھما فیما یتعلق بطبیعة ھذا الصراع ، ومن ثم قدم كل منھما وصفات سیاساتیة مختلفة 

م بدا أن بؤرة القضایا العالمیة قد انتقلت من الساحة األوروبیة إلى الساحة اآلسیویة ١٩٤٩وبعد سنة 
ومن ثم بادرت الوالیات . الصین في أیدي الشیوعیین وقیام الحرب الكوریة» سقوط« تصمد مبادئ كینان أمام ، ولم

-NSC)الشھیرة» ٦٨األمن القومي «المتحدة إلى إعادة التفكیر في سیاستھا ، وتفتقت استراتیجیتھا الجدیدة عن وثیقة  68)
.أنھا فضلت سیاسة التوحدوالفرق الجوھري بین ھذه الوثیقة ومبادئ كینان .

. لخلق عالم یمكن التنبؤ بمعطیاتھ ، في حي رأى كینان أن مصالح الوالیات المتحدة یخدمھا التنوع و
فضال عن ذلك فبالنظر إلى أن السوفیت باتوا یشكلون خطرا یھدد العالم بأسره ، فقد كانت الحاجة تدعو إلى استجابة 

.عالمیة موحدة لھذا التحدي

لالحتواء «ھذا ولدت استراتیجیة جدیدة لمحاصرة العدو السوفیتي تمثلت في نموذج جیوبولوتیكي وب
، وذلك بإقامة محیط دائري دفاعي یحجم نشاط العدو ، بحیث تكون كل نقطة على ھذا المحیط أو الخط الدائري » الشامل 

على القدر نفسھ من األھبة والحیویة 

ولما اشتد . ھذه ثلث سكان العالم على أنھم في زمام الشیوعیة »لمحیطيا« وتستبعد سیاسة االحتواء 
حمى مكافحة  الشیوعیة  في الوالیات المتحدة في الخمسینات ، لم یعد ھذا مقبوال لدى الكثیرین داخل جناح الیمین 

وھكذا . أیدي الوالیات المتحدة السیاسي األمریكي ، الذین طالبوا بسیاسة خارجیة أكثر إقداما ، بما یجعل المبادرة دوما في 
واتھمت اإلدارة األمریكیة الجدیدة من الحزب . » الصد« دخل مفھوم جدید في قاموس السیاسة عرف بإستراتیجیة 

. »تخلت عن مالیین البشر لیلتھمھم الشیوعیون « م حكومة الدیمقراطیین السابقة بأنھا ١٩٥٣الجمھوري سنة 

و » توازن القوى«م ، ظھرت بوادر مبكرة للعودة إلى مفاھیم ١٩٦٠ومع انتخاب جون كیندي سنة 
على أن التنافس بین مبادئ الشیوعیة والرأسمالیة . » االستجابات المرنة« وقد عرفت السیاسة الجدیدة باسم . » التنوع« 

. میة في دول العالم الثالثعاد للواجھة مرة أخرى ، تحت تأثیر والتر روستو ، ولكن ھذه المرة كھدفین بدیلین لتحقیق التن
. » االستجابة المرنة« وفي ھذا السیاق تطورت السیاسة االحتوائیة الجدیدة إلى مفھوم أكثر عمومیة من مفھوم 

الذي وصفھ جادیس للحقبة » االحتواء«وقد شھدت الثمانینیات من القرن العشرین تكرارا لمسلسل 
یدیولوجي یعاود الظھور في صیغة اإلشارة إلى االتحاد السوفیتي على فالتفسیر األ) . ١٩٨٢(م ١٩٧٩م حتى ١٩٤٩من 
ولذا فقد تضمن مبدأ الرئیس . إلى األجندة السیاسیة » الصد« ، ومن ثم تعود استراتیجیة » اإلمبراطوریة الشریرة«أنھ 

، وأفغانستان ، ثم أمریكا ریجان مساندة الجماعات المتمردة على األنظمة الشیوعیة في ثالث قارات ، وبخاصة في أنجوال
.الوسطى التي كانت أشد الحاالت حرجا ألمریكا

مبادئ جیوبولوتیكیة بدیلة

منذ تبوأت الوالیات المتحدة موقع القوة والھیمنة في ظل النظام الجیوبولوتیكي العالمي للحرب الباردة 
وكان طبیعیا أن . طبیعة السیاسة العالمیة المعاصرة، أصبح لمبادئھا الجیوبولوتیكیة الجاریة التنفیذ تأثیر مسیطر في

المبادئ الجیوبولوتیكیة لبلدان العالم األخرى أصبح یتعین علیھا أن تتكیف مع النظرة األمریكیة إلى العالم بطریقة أو 
مقابلة أو بل إن االتحاد السوفیتي كان علیھ ، على سبیل المثال، أن یتصرف وفق مبادئ جیوبولوتیكیة جدیدة. بأخرى 

.موازنة للمبادئ األمریكیة

المبادئ الجیوبولوتیكیة الدیجولیة لفرنسا

ولقد قدم دیجول لوطنھ مجموعة . م١٩٦٩و ١٩٥٨كان شارل دیجول رئیسا لفرنسا ما بین العامین 
تیكي والعالمي للحرب من المبادئ الجیوبولوتیكیة المتمیزة جاءت بمنزلة الشرخ األیدیولوجي المبكر في النظام الجیوبولو

ومن منظور الحرب الباردة كان یتوقع . كانت منظمة حلف شمال األطلنطي عماد ھذا النظام في أوروبا الغربیة . الباردة 
أن تأتي التھدیدات الداخلیة لھذه المنظمة على أیدي قوى الیسار، ومع ذلك فقد كانت فرنسا بقیادة الجنرال دیجول ھي 

. قررت االنسحاب من القیادة العسكریة لھذه المنظمة الدولة الوحیدة التي
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وقد استلم الجنرال دیجول مبادئھ الجیوبولوتیكیة من جعبة الموروث من المبادئ الفرنسیة التقلیدیة ، 
التي تركز على التھدید ألمنھا القادم من ألمانیا على المستوى المحلي ، وعلى المناورة في مواجھة روسیا على المستوى

وفي إطار نظرة الجنرال دیجول إلى العالم ، حلت . ، والمنافسة مع بریطانیا على المستوى العالمي )األوروبي(اإلقلیمي 
. الوالیات المتحدة محل بریطانیا على الصعید العالمي

م قامت فرنسا بتفجیر قنبلتھا النوویة ، لتؤكد للعالم أنھا أصبحت قوة عظمى تنضم ١٩٦٠وفي سنة 
ولكن دیجول كان یدرك أن القوة النوویة . قائمة النادي النووي مع الوالیات المتحددة ، واالتحاد السوفیتي ، وبریطانیاإلى 

وكان على وعي أیضا بأن الضعف الذي . بمفردھا لم تكن تكفي لمناطحة عالم تتسیده قوتان عظمیان من الشرق والغرب
رة في التاریخ الحدیث تنتقل مراكز القوة العالمیة إلى خارج حدود أصاب القارة األوروبیة في مجموعھا ، فألول م

. أوروبا

. فرت نھایة الحرب الباردة مبررا لفرنسا إلعادة النظر في سیاستھا المتعلقة باالستقالل النووي قد وو
. ة واالتحاد السوفیتيفقد امتلكت فرنسا القدرة النوویة بغرض فرض حرب نوویة إذا ما اندلع نزاع بین الوالیات المتحد

وكانت فرنسا ترى أن خطر وقوع ھجوم نووي على االتحاد السوفیتي كفیل بأن یمنع القوتین العظمیین من االعتقاد بأن 
.بإمكانھما خوض حرب تقلیدیة على األرض الفرنسیة 

وسیاسة الھند في عدم االنحیازنھرو

م ١٩٤٧حصلت البالد على استقاللھا سنة شغل جواھر الل نھرو منصب رئیس وزراء الھند منذ
وفي الخمسینات من القرن العشرین كانت بؤرة اھتمام السیاسة الدولیة قد انتقلت إلى قارة آسیا، . م١٩٦٤حتى وفاتھ سنة 

وأصبح ینظر إلى نھرو على نطاق واسع على أنھ المتحدث األول باسم القارة اآلسیویة ، وداعیة السالم األكبر على 
.ولم یكن غریبا أن یطبع نھرو بطابعة سیاسة الھند لردح من الزمن ، وأن یھبھا مبدأ جیوبولوتیكا متمیزا. ة الدولیة الساح

في بدایة األمر باشر نھرو سیاستھ الخارجیة من منطلق مثالي یجمع بین تراث غاندي األخالقي ف
م أطلقت الھند دعوتھا ١٩٥٤وفي سنة . عمال البریطاني ومثالیة اجتماعیة دیموقراطیة استقاھا من صالتھ بقیادات حزب ال

وقد وضحت معالم ھذه .»بانششیل«إلى ضرورة حل مشكالت العالم بالوسائل السلمیة وبالتعایش السلمي فیما عرف باسم 
. السیاسة أوال في المبادئ التي اتفقت علیھا الھند مع الصین لتسویة ما بینھما من خالفات حول التبت

نھرو من الھند ، وتیتو من : حركة عدم االنحیاز نتاجا لجھد مشترك لثالثة من أقطاب العالم ھم كانت 
وعندما وقع العدوان الثالثي على مصر من قبل بریطانیا وفرنسا وإسرائیل سنة . یوغوسالفیا ، وعبد الناصر من مصر

الوقت نفسھ كان الرئیس تیتو یعمل على وفي. م ، بادر الرئیس نھرو بإدانة بریطانیا ووقف إلى جانب مصر ١٩٥٦
ولقد تمثل اھتمام كل من مصر ویوغسالفیا بحركة عدم . استقالل بلدان شرق أوروبا من سیطرة االتحاد السوفیتي 

أما الھند فلم تكن . االنحیاز في كسب تأیید عالمي واسع لجھودھما في الحفاظ على موقف مستقل عن قطبي الحرب الباردة 
طائلة تھدید مباشر كما ھي حال مصر ویوغسالفیا ، وإنما وجدت في حركة عدم االنحیاز وسیلة لكي تضطلع واقعة تحت

.بدورھا كقوة عالمیة

صحیح أن . إال أنھ بعد وفاة الزعیم نھرو ، لم تقم الھند بدور باألھمیة السابقة على الساحة الدولیة
غیر أن التركیز انتقل بالتدریج ، داخل الحركة ، من مثل السالم الھند بقیت عضوا مھما في حركة عدم االنحیاز ، 

وبوصفھا كذلك ، أصبحت الحركة جزءا من حركة . إلى القلق بشأن التفاوت المادي الغالب في العالم » النھرویة«
ھما من زاویة المبادئ أما بالنسبة للھند ، فال یزال المیراث الذي خلفھ نھرو م. احتجاج أوسع تشمل كل بلدان العالم الثالث 

.األصلیة لحركة عدم االنحیاز

ومما یثیر السخریة في ھذه الحكایة ، أن إقلیم نھرو ، في عالم ما بعد الحرب الباردة ، كان ھو اإلقلیم 
، م ١٩٩٨األول في إطالق سباق تسلح نووي جدید ، الھند أوال ، ثم أعقبتھا باكستان في إجراء تفجیرات نوویة في العام 

وعلى الرغم من أن كال البلدین ینصاع إلى جھة الردع التي تقید استخدامھما لھذه القوة ، إال أن المثیر للقلق ھو عدم 
.تطویر آلیات تمنع شن حرب نوویة بالخطأ

الدولة: ثالثالالفصل 
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یاسیا ، الدولة أو الوحدة السیاسیة عبارة عن رقعة من المعمور األرضى فتسم بالوحدة ولھا نظاما س
ومسكونة من قبل سكان أصلیین تسیر أمورھم من خالل حكومات وطنیة ذات سیادة على جمیع أطراف الدولة ، ولدیھا 

.نظام عسكرى قادر على حمایتھا من أى اعتداء خارجى 

إذا لم تكن من ھنا نالحظ وجود شروط رئیسیة لقیام الدولة أو الوحدة السیاسیة ، حیث ال یمكن أن یطلق علیھا لفظ دولة
:مستكملة لھا وھذه الشروط ھى 

:الشرط األول 

رقعة من المعمور األرضى محددة بحدود واضحة ومعترف بھا من قبل الوحدات السیاسیة األخر فى 
العالم المعمور ، فمن الضرورى لقیام دولة واستمرارھا لمدة طویلة أن یكون لھا مكان على األرض تمارس علیھ سیادتھا 

.حافظ على استقاللھا من خالل منع أى قوة أجنبیة من التعدى أو اغتصاب ھذه الرقعة وت

لكن قد تكون ھناك حاالت استثنائیة أو حاالت شاذة تتواجد أثناء الحروب ، وعندما تتعدى دولة قویة 
راضیھا وشعبھا واللجوء على أرض دولة أخرى وتبسط نفوذھا علیھا تضطر الحكومة الوطنیة للدولة المغتصبة إلى ترك أ

إلى دولة صدیقة مجاورة أو غیر مجاورة لتمارس حقوقھا الشرعیة فى استرداد أراضیھا وتحریرھا وإجالء القوات 
.المعتدیة عنھا

واألراضى التى تمارس علیھا الدولة سلطتھا وسیادتھا ال تقف عند حدود الرقعة الیابسة من الكرة 
وذ إقلیمي یمتد لمسافات محدودة و معترف بھا من جمیع دول العالم من البحار والمحیطات من األرضیة ، بل تتعداه إلى نف

خالل منظمة األمم المتحدة وغیرھا من المنظمات الدولیة المعترف بھا فى العالم ویعرف ھذا النفوذ بالمیاه اإلقلیمیة 
د الیابس أو الحدود البحریة بل تتعداه إلى الغالف وال یقف النطاق الذى تمارس علیھ الدولة سیادتھا عند حدو. البحریة 
.الجوى 

إذن لكل دولة سیادة ثالث نطاقات تمارس سلطتھا علیھا ، وال تنتھك من قبل دول أخرى ، نطاق الیابس والنطاق البحرى 
.والنطاق الجوى 

:الشرط الثانى 

بطھم روابط مشتركة على تلك ال یمكن لدولة ما أن تتكون وتنمو بدون شعب أو سكان أصلیین تر
األرض ، مثل ھذه الروابط تتمثل فى الجنسیة ، أو اللغة أو الدین أو أھداف ومصالح مشتركة تنمى روح الترابط القوى 
وتجعل منھم وحدة سیاسیة متماسكة حیث یسود شعور بینھم باالنتماء لقومیة واحدة ویتفقون فى أحد ھذه الروابط مما 

والتعارف وحب الوطن واالرتباط وجدانیا والعیش سویا على أرض واحدة مثل الشعب المصرى أو یدفعھم إلى التآلف 
الشعوب العربیة التى تنتمى إلى القومیة العربیة من الخلیج العربى إلى المحیط األطلنطى ، كما أن ھناك شعوب كثیرة 

.تنتمى لقومیات وأوطان متعددة 

:الشرط الثالث 

الوطنیة ، والتى بواسطتھا تمارس الدولة وظیفتھا داخل أراضیھا وخارج حدودھا النظم السیاسیة و
السیاسیة ، ھذا النظم السیاسیة ال تتم إال بواسطة حكومات وطنیة ومجالس نیابیة تشریعیة تكون وظیفتھم األصلیة رسم 

تراعى الصالح العام " الدستور " .السیاسات التى تنظم العمل الداخلى والخارجى للدولة وذلك بوضع تشریعات وقوانین 
وبما یحقق راحة وأمن وأمان ورضاء ورفاھیة لشعوبھا ، وإذا البد من وجود ھیاكل تنظیمیة تعرف بالسلطة العلیا فى 
الدولة یخضع لھا جمیع أفراد الشعب ، وتكون مسئولة عن استغالل الموارد االقتصادیة فى الدولة االستغالل األمثل الذى 

الدولة ، وتوفیر احتیاجات سكانھا ، كما تعمل على حمایة الشعب من االعتداءات الخارجیة من خالل تكوین یحقق قوة 
.جیش قوى ووضع أنظمة دفاعیة 

:الشرط الرابع 

عدم خضوع الدول اللتزامات خارجیة یجعلھا تدور فى فلك سیاسة دولة أخرى إال تلك التى أخذتھا 
من خالل معاھدات دولیة بمحض إرادتھا حیث أن جوھر الدولة ھو االستقالل الذاتى حكومات تلك الدول على نفسھا

وحكم الشعب نفسھ بنفسھ ، فإن السیادة التامة من قبل الحكومة على جمیع ربوع الدولة أمر ال مناص منھ ، فال یمكننا على 
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للوصایة الدولیة ألن شئونھا الداخلیة ترسم سبیل المثال أن نطلق على إحدى المستعمرات أو المحمیات أو الدول الخاضعة 
.وتدار من خارج حدودھا ، كما ھو الحال اآلن فى الشیشان التى تخضع لنفوذ روسیا االتحادیة 

:الشرط الخامس 

أن یكون لدیھا القوات الكافیة لحمایة الشعب داخلیا وخارجیا ، داخلیا بنشر األمن واألمان بین أفراد 
اصر الداخلیة الخارجة عن القانون ، وخارجیا من االعتداءات الخارجیة ، فعدم وجود القوة الكافیة من المجتمع من العن

أفراد الشرطة أو الجیش یجعل الدولة فى حالة عدم استقرار أمام القوى الداخلیة التى تثیر الفتن والتمزق الداخلى لوحدة 
اضى ھذه الدولة الضعیفة إذن الدولة ال تستكمل وحدتھا واستقاللھا الدولة والقوى الخارجیة التى تتطلع إلى السطو على أر

. إذا لم تمتلك القوة الالزمة لحمایتھا 

ومن أجل ذلك أصبحت الدول تھتم بشكل كبیر بتقویة جیوشھا ومدھا باألسلحة الحدیثة والمتنوعة 
ھ نحو التسلیح النووى فى محاولة لفرض ووضع الخطط المناسبة لمواجھة أى اعتداء خارجى ، كما نجد دوال أخرى تتج

سیطرتھا وقرارھا على الدول المجاورة مثل إسرائیل ، وباكستان ، والھند ، وكوریا الشمالیة على غرار الدول الكبرى 
.الوالیات المتحدة ك

من خالل التحلیل السابق نستنتج باختصار شدید أن عوامل قیام الدولة واستمرارھا یتوفر فى قطعة و
من األرض محددة بوضوح ومعترف بھا ، حیث تمارس علیھا سیادتھا وتعبیر األرض ھنا یشتمل إلى جانب األرض 
الیابسة الغالف الجوى والغالف المائى وفقا للمسافة المحددة بالقانون الدولى ، وھذا إلى جانب مجموعة من البشر یعرفون 

ركة وحكومة تمارس سلطاتھا من خالل تنظیم سیاسى حیث تنظم بسكان الدولة ومقیمون بصفة دائمة تجمعھم روابط مشت
العمل بین أفراد الدولة برسم السیاسة الداخلیة والخارجیة ، ووضع دستور تحكیم لألفراد فى منازعاتھم ضمانا للعدل ، 

ھا وسیادتھا على واالستقالل واالعتراف الشرعى الدولى لقیام الدولة ، وامتالكھا القوة الكافیة للمحافظة على مؤسسات
.أراضیھا 

:نشأة الوحدة السیاسیة 

معظم الوحدات السیاسیة واإلمبراطوریات ال تنشأ بالصدفة ، وبشكل فجائي ، وإنما تولد فى بقعة 
معینة من الكرة األرضیة ثم تنمو ببطء ، حیث تحتج عملیة النمو  إلى فترة زمنیة طویلة إلى أن تصل إلى حدودھا وشكلھا 

ا ومن أجل ذلك اختلفت أشكال وأحجام الوحدات السیاسیة فى العالم ، ویتوقف نمو ھذه الوحدات على عوامل وحجمھ
جغرافیة وغیر جغرافیة ، حیث نجد الكثیر من الدول التى نمت وتوسعت ثم وقف نموھا ال لضعف منھا فى الحصول على 

ة إلى جسم الدولة ، كما أن ھناك دوال خرجت إلى حیز المزید من األراضى وإلنما لرغبتھا فى عدم إدخال أقلیات كبیر
الوجود لیس بناء على رغبة سكانھا وإنما نزوال عند رغبة الدول العظمى والتى كانت تھدف إلى تفكیك وحدة دولة من 

.الدول ، وخیر مثال على ذلك ھو تقسیم كوریا إلى دولتین شمالیة وجنوبیة

ا ووفرة إنتاجھا وحصانتھا الدفاعیة ، والموقع الجغرافى وتتصف منطقة النواة بخصب أراضیھ
المتمیز على مفترق الطرق الرئیسیة ، كما أنھا منطقة ذات نفوذ تجارى مع المناطق المجاورة ، ویرتفع مستوى معیشة 

ة ارتفاع سكان منطقة النواة عن المناطق األخرى ، وتنمو شبكات الطرق والمواصالت ، وتزداد كثافة السكان بھا نتیج
أعدادھم ، كما تكثر بھذه المنطقة الصناعات المختلفة ، وتصبح منطقة جذب للھجرة السكانیة ، لالستفادة من فرص العمل 
، وتدریجیا ال تحقق منطقة النواة رغبة المھاجرین ، ومن ھنا یبدأ التوسع نحو ضم مناطق محیطة بالنواة ، ورویدا رویدا 

.ورسم الحدود الداخلیة والخارجیة تبدأ رقعة الدولة فى التوسع 

ویتضح أكثر شكل الدولة ومدى مالئمتھ لقوة الدولة وھناك أمثلة ونماذج التى یمكن تقدیمھا لتمثل منطقة النواة 
.نورد منھا نموذج المملكة العربیة السعودیة 

:المملكة العربیة السعودیة 

العربیة السعودیة ، حیث یرجع الفضل فى یجب أن نقف قلیال لنستعرض مراحل تكوین المملكة
حیث تفتحت عیناه على ) م ١٩٥٣ـ ١٨٨٠( تكوین المملكة العربیة السعودیة إلى عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل 

مصارع أعماقھ على الحكم وفى الوقت الذى یقترب منافسوھم من أل الرشید لالستیالء على الریاض ، ربط سلطانھم على 
ى لھم والده اإلمام عبد الرحمن واشترك عبد العزیز فى القتال على حداثة سنھ ، ولكن المعركة انتھت بھزیمة نجد فتصد

عن مدینة آبائھ ، فتنقل بین مضارب القبائل ، واجتمعت على أل سعود ، ولم یجد عبد الرحمن بدا من الرحیل ھو وعائلتھ 
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، ثم انتھى بھم المقام عند حاكم الكویت الجدید مبارك الصباح وكان العائلة شدة العیش وخشونتھ مع فقد الملك والسیادة
.رجال سیاسیا بارعا 

،...نجد أوالً 

تسلم عبد العزیز مقالید الحكم واإلمامة بعد تنازل والده لھ ، وبدأ فى توحید مناطق نجد تدریجیا ، فبدأ 
شید فى بلدة الدلم القریبة من الخرج ، وبلدة السلمیة ، بتوحید المناطق الواقعة جنوب الریاض بعد انتصاره على آل ر

فى نجد ( فدانت لھ الجھات الجنوبیة ، ورحل ابن رشید إلى جھات الشمال ، ثم توجھ عبد العزیز إلى منطقة الوشم 
آل واستولى على مقاطعات الوشم وسدیر والمحمل وضمھا إلى  دولتھ الناشئة وخاض عدة معارك طاحنة ضد ) الشمالیة 

والبكیریة ثم ) م ١٩٠٤مارس ١٠= ھـ ١٣٢١ذى الحجة ١٨( رشید وحلفائھم من العثمانیین منھا وقعة الفیضیة فى 
.التى تعتبر من المعارك الحاسمة إلبن سعود ) م ١٩٠٤سبتمبر ٢٩= ھـ ١٣٢٢رجب ١٨( الشنانة فى 

،...االستیالء على األحساء 

ً للفتن واالضطرابات ، فاستغل عبد العزیز ذلك كانت األحساء منذ دخلھا العثمانی ون مسرحا
= ھـ ١٣٣١جمادى األولى  ( باإلضافة إلى سخط األھالى الستعادة السیطرة السعودیة علیھا فدخلتھا القوات السعودیة فى 

سعود باعتبارھا واستعادت أمالكاً فقدتھا قبل اثنین وأربعین عاما ، وتمتعت األحساء بأھمیة خاصة البن ) م ١٩١٣إبریل 
منفذاً ھاماً على البحر كما أنھا غنیة باللؤلؤ ، وطول السواحل ، ومكنت الدولة الولیدة من الحصول على مورد مالى منظم 
بواسطة الرسوم الجمركیة ، وعززت ھذه القوات بما استولت علیھ من أسلحة من األتراك ، وجعلت السعودیین یتصلون 

.مباشرة بالسیاسة اإلنجلیزیة

،...عبد العزیز والحرب العالمیة األولى 

كان عبد العزیز ھو الحاكم الوحید الذى ال یخضع لسلطة أجنبیة فى شبھ الجزیرة العربیة عندما 
نشبت الحرب العالمیة األولى وكان أكبر أمیر فى العرب یملك رقعة من األرض ، إذ تمتد سیطرتھ على ثلث ملیون كیلو 

فقد كان محصورا بین الضغطین العثمانى واإلنجلیزى خاصة بعد استیالئھ على األحساء والقطیف متر مربع ورغم ذلك
.حیث اقترب من طریق المواصالت اإلنجلیزیة إلى الھند ،كما صار مجاورا للعراق بالد الدولة العثمانیة

ه التناقضات ولم یكن فى استطاعتھ مواجھة الحرب على جبھتین فى وقت واحد ، فبدأ یستغل ھذ
الدولیة لتحقیق مصلحتھ ورغبت بریطانیا فى إشراكھ فى الحرب ضد العثمانین بعد اندالع الحرب العالمیة األولى ، إال أنھ 

( حرص على البقاء على الحیاد قدر استطاعتھ رغم موقفھ المعادى لألتراك ، ووقع اإلنجلیز معھ اتفاقیة دارین فى عام 
صت على أن یقف بجانب بریطانیا ، لكنھ لم یلزم نفسھ بالدخول فى العملیات العسكریة ، التى ن) م ١٩١٥= ھـ ١٣٣٤

واعترف اإلنجلیز بسلطانھ وملكھ على نجد واألحساء ، فكانت المعاھدة خطوة تكتیكیة منھ لیواجھ اإلنجلیز والعثمانیین معاً 
.، بعدما عمل على عدم ربط مصیره بأى من أطراف تلك الحرب الدولیة 

،...ضم عسیر وحائل 

رأى اإلنجلیز ضرورة التخلص من آل رشید ، ألنھم وقفوا إلى جانب العثمانیین فى الحرب العالمیة 
ھـ ١٢٣٦(على قتالھم وأمدوه بالمساعدة ، فتحرك بجیشھ نحو منطقة جبال شمر فى " ابن سعود " األولى ، لذلك حرضوا 

إلى عاصمتھ حائل ، " ابن رشید " جدد القتال بعد ذلك بین الجانبین ، فتقھقر ثم ت" ابن رشید " وانتصر على ) م ١٩١٨= 
) م ١٩٢١نوفمبر ٢= ھـ ١٣٤٠صفر ٢٩( فحاصرتھم الجیوش السعودیة ثالثة أشھر حتى تم التسلیم النھائى فى 

.معاملة كریمة وتصاھرت األسرتان " ابن سعود " وعاملھم 

" ابن سعود " جاز والیمن وكانت تخضع آلل عائض ، فقد تمكن أما مقاطعة عسیر التى تقع بین الح
) .م ١٩٢٣= ھـ ١٣٤١( من ضمھا إلى دولتھ الفتیھ فى 

،...النزاع السعودى ـ الھاشمى 

كان الشریف حسین ـ حاكم الحجاز ـ یكن كراھیة شدیدة البن سعود ، ألنھ یقف بعناد أمام مطامحھ 
ثیرا ما یتعاون مع أعدائھ ویمدھم بالمال والسالح لقتالھ فساند آل رشید وآل عائض لذا وآمالھ كملك للعرب ، لذلك كان ك

كانت العالقات بینھما متوترة للغایة ولم تفلح وساطات اإلنجلیز فى تخفیف حدة العداء بینھما ولم یكن یفصل بین نجد 



١٦

ا العاھالن ، فأحتلھا الشریف حسین بدعم والحجاز سوى جبل حضن الذى تقع فیھ قریة الخرمة وتربة التى اختلف علیھم
.من وزیر الخارجیة البریطانى كیرزون

ومالت األجھزة البریطانیة إلى التخریب " ابن سعود " أما حكومة الھند التابعة لإلنجلیز فكانت تؤید 
سلمین دون التشاور مع آلرائھا غیر أن العالقة بین الشریف حسین واإلنجلیز تصدعت مع إعالن الحسین نفسھ خلیفة للم

اإلنجلیز الذین كانوا یریدون القضاء على فكرة الخالفة إلى األبد ، فمالت الكفة لصالح ابن سعود ونجحت القوات السعودیة 
فى االستیالء على تربة بعد االنتصار على الھاشمیین وبذلك أصبح الطریق مفتوحا إلى باقى المدن الحجازیة ، فاستولى 

، ثم واصلوا سیرھم وانتصروا على الھاشمیین فى ) م ١٩٢٤سبتمبر = ھـ ١٣٤٣صفر ( الطائف فى السعودیون على 
ربیع أول ١٧( ، فأصبح الطریق مفتوحا إلى مكة ، فدخلوھا محرمین بالعمرة منكسى األسلحة فى " الھدا " وقعة 
ابغ وقنفذة وینبع ، واستسلمت حامیة ثم واصلت القوات السعودیة سیرھا فدخلت میناء ر) م ١٩٢٤أكتوبر ١٦= ھـ ١٣٤٣

.المدینة المنورة 

سبباً ھاماً فى ) قوات ابن سعود ( وبدأ الخناق یضیق على الشریف حسین وكانت حماسة اإلخوان 
التفوق على الھاشمیین رغم كثرة أسلحتھم وحداثتھا ، یضاف إلى ذلك حیاد بریطانیا التى لم تقدم أیة مساعدة لحلیفھا 

الشریف حسین ، فعندما رأت انھیاره السریع تركتھ ینھار لتسدل الستار على شخصھ وملكھ ، وكان أقصى ما السابق 
قدمتھ لھ ھو أن توسطت لدى ابن سعود لعقد صلح ، ینص على استسالم الشریف ومغادرتھ البالد ، وبذلك انتھى حكم 

م ١٩٢٦ینایر ١٠= ھـ ١٣٤٥جمادى الثانیة ١٥( فى األشراف فى الحجاز ، ونودى بعبد العزیز ملكا على نجد والحجاز 
واعترف بھ السوفییت وبریطانیا وفرنسا وھولندا وبلجیكا ثم " ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتھا " وأصبح لقبھ الجدید ) 

" ز بـ وألغى معاھدة دارین وتحقق االستقالل الكامل لبالده ولقبھ اإلنجلی) م ١٩٢٧= ھـ ١٣٤٦( عقد معاھدة جدة فى 
" .نابلیون الجزیرة العربیة 

،...توطین البدو 

قام عبد العزیز بأول مشروع من نوعھ لتوطین البدو فى العالم العربى ، إذ كان یرى أن الھجر 
وسیلة ھامة للقضاء على النزعة القبلیة ، لذلك عمد إلى تغییر الوظیفة االقتصادیة للبدو ، فجعلھم یعتمدون على ) القرى(
زراعة بدال من الرعى ، حتى یضع حداً للبداوة والفوضویة التى كانت تجنح إلیھا القبائل ، وكان یرى أن مستقبل ال

الجزیرة العربیة یتوقف على نجاح ھذا المشروع ، لذلك أحاطھ بالصمت خوفا من اإلنجلیز واألشراف فى الحجاز الذین 
.كانوا ینظرون إلیھ بعین الشك والریبة 

،....ملكة العربیة السعودیة إعالن الم

عندما استولى عبد العزیز آل سعود على الحجاز وضمھا إلى دولتھ ، وضع التعلیمات األساسیة 
، ثم أنشأ مجلس الشورى بعد ذلك بعدة أشھر ) م ١٩٢٦= ھـ ١٣٤٥( للملكة الحجازیة ونشرھا فى الجریدة الرسمیة فى 

المملكة فى اسمھا بدالً من لقب ملك الحجاز ونجد اع الدولة ، رأى توحیدوأسند رئاستھ إلى ابنھ فیصل ، ومع اتس
.وملحقاتھا واستقر الرأى على اختیار اسم المملكة العربیة السعودیة وأصدر مرسوما بذلك فى الجامعة العربیة 

العوامل المؤثرة فى قوة الدولة

م واألسس التى ترتكز علیھا فى قیامھا تعد العوامل الجغرافیة المؤثرة فى قوة الدولة من الدائ
واعتبارھا دولة من الدول ، ومن الدول ما یتمتع بقوة اقتصادیة وعسكریة وسیاسیة وثقافیة كبیرة نتیجة توفر العدید من 

ن المقومات الطبیعیة الجغرافیة كالمساحة الكبیرة والمناخ المتنوع واألرض السھلة المنبسطة ، وكذلك المقومات البشریة م
وھناك دول أخرى تتصف بالضعف ووقوعھا فریسة . الخ .... سكان ونقل ومواصالت وصناعة متقدمة وتحضر شعبھا 

للسیطرة للدول القویة سواء أكانت سیطرة استعماریة أو تدور األولى فى فلك الثانیة اقتصادیا وسیاسیا وثقافیا ، وبالتالى 
.ا نراه الیوم من أنماط متعددة حسب القوة بین دول العالم تصبح العوامل الجغرافیة المختلفة مسئولة عن م

:أوالً العوامل الجغرافیة الطبیعیة 

تعد من العوامل المؤثرة فى كیان الدولة وقوتھا ، ومكانتھا على الخریطة السیاسیة الدولیة حیث تلعب 
یة بھا وأھم ھذه العوامل الموقع ، والمساحة دوراً كبیرا فى توجیھ سیاسة الدولة وتحدید المقومات االقتصادیة والبشر

والشكل ، والسطح ، والمناخ ، والنبات الطبیعى التى یكسب الدولة ممیزات معینة إذا توفرت بالشكل األمثل فیھا ، وعلى 
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ت النقیض قد تتسبب فى العدید من المشكالت على المستوى السیاسى واالقتصادى ، بسبب ما تحدثھ تلك العوامل من ثغرا
.تؤثر فى ترابط الدولة وقوتھا 

:موقع ال) ١

تأتى أھمیة الموقع فى الجغرافیة السیاسیة من خالل تحدید البقعة األرضیة التى تقون علیھا الدولة ، 
:وینقسم الموقع إلى ثالثة أقسام 

: الموقع الفلكى ) أ 

یة بالنسبة لدوائر العرض من بالنسبة لخطوط الطول والعرض ، فمثالً موقع جمھوریة مصر العرب
مما أثر فى وقوع معظم أراضیھا فى النطاق الصحراوى عدا )  ٥٢٥ـ ٥٣٥( وبین خطى طول ) شماالً ٥٣٢ـ ٥٢٢(

شریطا شمالیا على ساحل البحر المتوسط وقد كان ذلك أثره فى ندرة التنوع المناخى وأثره على المساحة الزراعیة وتنوع 
التى تشغل نحو عشرون درجة عرضیة فى . ى العكس ففى دولة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة المحاصیل الزراعیة عل

.العروض الوسطى  حیث التنوع فى المناخ وبالتالى تنوع المحاصیل الزراعیة وغناھا االقتصادي 

:الموقع بالنسبة للدول المجاورة ) ب

نجد دوال قد حباھا هللا بموقعا وسطا متمیزا ومدى اتصال الدولة بغیرھا من الدول األخرى، حیث 
مثل موقع مصر فى ملتقى ثالث قارات ، وملتقى الشرق والغرب ، حیث تمر التجارة العالمیة عبر أراضیھا على مر 
العصور التاریخیة ، ومن أمثلة الموقع وأھمیتھ موقع الجزر البریطانیة ، فقد كان موقعھا ھامش متطرف عندما كانت 

حضارة والتجارة فى الشرق طوال العصور الوسطى ، ثم ازدھر موقعھا بعد كشف العالم الجدید ، حیث أصبح مراكز ال
.وقارات العالم الجدید على األخص األمریكتین ) أوربا و أسیا و أفریقیا ( فى مركز متوسط بین قارات العالم القدیم 

:الموقع بالنسبة للیابس والماء ) ج 

ل على أنھا بحریة أو قاریة ، فمنھا ما یطل على بحر واحد بنافذة ضیقة أو واسعة تصنف مواقع الدو
، ومنھا ما یطل على بحرین أو أكثر ومنھا ما یطل على بحار ومحیطات مھمة مثل الوالیات المتحدة ، وبریطانیا 

على المحیط المتجمد الشمالى ، والمغرب وتركیا ومنھا ما یطل على محیطات ال قیمة لھا مثل االتحاد السوفیتى الذى یطل
.وھو متجمد معظم فترات السنة 

:المساحة )٢

یمكن تنمیط الدول من حیث المساحة إلى نمط المساحة العمالقة مثل كندا واألرجنتین والصین والھند 
احة المتوسطة مثل و الوالیات المتحدة والبرازیل واسترالیا ، كما نجد نمط المساحة الكبیرة مثل إیران ومصر والمس

.الیونان ونمط المساحة القزمیة مثل إمارة موناكو ولوكسمبرج وسان مارینو والفاتیكان 

ومعظم الدول تقع بین نمط المساحة الصغیرة والمتوسطة والكبیرة ، أما الدول القزمیة والعمالقة فال 
.یتجاوز كل منھا بضعة إعداد قلیلة 

:لى أنماط من حیث المساحة على النحو التالى ویمكننا أن نقسم دول العالم إ

:نمط دول المساحات العمالقة ) أ 

تقع الوالیات المتحدة األمریكیة ، والصین وكندا والعراق والھند والبرازیل ضمن ھذا النمط ، حیث 
صلت الدولة األولى ، وقد و) ١( تزید مساحة كل من ھذه الدول عن الملیون میل مربع وھو ما یتضح فى الجدول رقم 

والثانیة إلى مصاف الدول العظمى ، بینما الست دول األخرى لم تصل إلى نفس المستوى بالنسبة للدولتین السابقتین 
.، أو حتى تقاربھما فى القوة ) الوالیات المتحدة األمریكیة ، والصین (

الدول ذات المساحات العمالقة
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المساحة بالمیل المربعالقارةالدولة

٣٨٥١٨٠٩أمریكا الشمالیةكندا

٣٥٩٠٧٣٤أمریكا الشمالیةالوالیات المتحدة األمریكیة

٤٣٠٠٠٠٠أسیاجمھوریة الصین الشعبیة

١٦٩٠٣٤٣أسیاجمھوریة العراق

١٢٦٢٢٧٥أسیاالھند

٣٢٨٦٤٨٦أمریكا الجنوبیةالبرازیل

١٠٨٤٨٢١أمریكا الجنوبیةاألرجنتین

٢٩٦٧٩٠٩استرالیااسترالیا

:نمط دول المساحات الكبیرة ) ب

تتصف دول ھذا النمط بالمساحات الواسعة ولكن أقل من مساحات النمط السابق حیث تقل مساحتھا 
میل مربع ، ومن أمثلة ھذه الدول فى قارة أوربا ١٠٠٠٠٠عن الملیون میل مربع ، ولكن تزید فى كل األحیان عن 

أما نموذج ھذه الدول فى قارة أفریقیا فنجد منھا ، ) میل مربع ١١١٠٠٠( وفرنسا ،) میل مربع ١٩٥٠٠٠( أسبانیا 
كما یضم النمط دوالً ) میل مربع ٣٨٦١٠٠( ومصر ) میل مربع ٩٧٧٠٠٠والسودان ) میل مربع ٤٢٠٠٠٠( أثیوبیا 

أما دول أمریكا ، )مربع میل٦٢٦٤٤٢( وإیران ) میل مربع ٦٢٧٠٠٠(من قارة أسیا مثل المملكة العربیة السعودیة 
) میل مربع٤٩٦٢٢٢(ومن دول أمریكا الجنوبیة نجد دوال مثل بیرو ) میل مربع ٧٦٠٠٠٠( الشمالیة فنجد المكسیك 

).میل مربع٣٥٢٢٢٠(وفنزویال 

:نمط دول المساحات المتوسطة ) ج 

حیث ) میل مربع ٩١٧٤٥( ، ورومانیا ) میل مربع ٥٠٥٦٧( من أبرز دول ھذا النمط الیونان 
تعدان نموذجا لدول ذات مساحة من الحجم المتوسط ، ولكنھما بلغتا فى فترة من الفترات مرتبة اإلمبراطوریات العظمى 
فى العالم وحافظتا على مركزیھما كقوة عالمیة كبیرة من منطلق اعتمادھما على ھذه اإلمبراطوریات الشاسعة لفترات 

ثة قلت مكانتھما العالمیة بشكل كبیر جدا كما توجد دول أخرى تقع ضمن ھذا النمط فى قارة طویلة ولكن فى الفترة الحدی
وھما من دول العالم الثالث التى تعانى من ) میل مربع ٨٠٠٠٠(، وإریتریا ) میل مربع ٩٣٩٨١( أفریقیا مثل أوغندا 

.مشكالت اقتصادیة وسیاسیة داخلیة متعددة

:یرة نمط دول المساحات الصغ) د 

وھما من الدول التى ) میل مربع ٢٥٣٥٣( ، والبرتغال ) ألف میل مربع ١٣.٥( ومنھا ھولندا 
لعبت دورا ھاما فى السیاسة الدولیة فى القرنین السابع عشر والثامن عشر وتضم ھذه المجموعة المجر وألبانیا 

. لدنمرك وكوستاریكا واألردن وھندوراس ولیبیریا وبنما وسویسرا وبلجیكا وا

:نمط دول المساحات القزمیة ) ھـ
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حیث ) روما ( من دول ھذه المجموعة دولة الفاتیكان التى تقع فى شمال غرب العاصمة اإلیطالیة 
) نسمة فقط ٩٢١( كما یبلع عدد سكانھا ) میل مربع ٠.١٧( تبعد عدة مئات من األمتار عن نھر تیبر وتبلغ مساحتھا 

ثیر من المسائل العالمیة والقضایا الدولیة حیث تتمتع بصفة مراقب فى األمم المتحدة كما لھا عضویتھا ولھا نفوذ كبیر فى ك
فى كثیر من االتفاقیات الدولیة مثل منظمة الوحدة األفریقیة ، أو معاھدة عدم انتشار األسلحة الكیمیائیة ، كما نجد دول 

نصف ( قع فى ساحل الرفیرا الفرنسى ـ اإلیطالي وتبلع مساحتھا أخرى تقع ضمن ھذه المجموعة مثل موناكو وھى إمارة ت
.) میل مربع ٢٣( ،  ودولة البحرین ) میل مربع

:شكل الدولة) ٣

ترجع أھمیة الشكل األساسیة فى التناسق بین أطوال الحدود والمساحة فھل ھذه الحدود منتظمة بقدر 
دائرى أو األشكال القریبة من الشكل الدائرى وتعد فرنسا نموذجا قریبا المستطاع ، وأقرب األشكال مثالیة ھو الشكل ال

للشكل الدائرى بینما نجد دولة مثل مصر أقرب إلى الشكل المربع ، ودولة مثل إیطالیا أقرب إلى الشكل المستطیل ، كما 
جزاء حیث ال توجد نتوءات داخل نجد دولة مثل رومانیا وبولندا أقرب إلى الشكل المثالى للدولة المتماسكة والمتصلھ األ

جسم دولة أخرى أو العكس ونجد دول مثل باكستان مثال للشكل المنفصل األجزاء مما یحدث اضطرابات وربما تفكر فى 
.االنفصال بین جزئیھا الشرقى والغربى 

عل الحدود وھناك الشكل المتقطع مثل الیونان ، وھناك الشكل المتناثر مثل إندونیسیا وھذه األشكال تج
طویلة یصعب الدفاع عنھا كما أن ھناك شكل الدولة المندمج مثل المجر وھى مثالیة الشكل ألنھا أقرب إلى الدائرة حیث 
أنھ یالئم أغراض اإلدارة والدفاع والحكم فالحكم من نقطة مركزیة لدائرة حكم على أبعاد متساویة ومتناسبة من المركز 

حرب یصبح السیطرة على جھات وأقالیم الدولة من المركز أمر سھال والجیش الذى یدافع مسألة میسرة وسھلة وفى حالة ال
من داخل دائرة یقوى على قھر آلي جیش یھاجم حول ھذه الدائرة ثم أن الشكل الدائرى یصبح معھ جمیع حدود الدولة 

.متكافئة فى عدم قابلیتھا لالختراق األمر الذى یجنب ھذه الدولة الغزو الخارجى 

:التضاریس) ٤

لھا ناحیتان األولى أنھا عنصر یدخل فى بناء الدولة فتحدد المزایا االقتصادیة فقد تكون ھناك قیمة 
اقتصادیة لألراضى الجبلیة كالحصول على المعادن والناحیة الثانیة قد یكون للتضاریس تأثیر على كیان الدولة فھو عامل 

تمھید األرض للزراعة وإقامة المنشآت كما أن للسطح تأثیر على الحدود وكثافة یؤثر فى مد خطوط النقل والمواصالت و
.السكان وھذه تنعكس بطبیعة الحال فى كیان الدولة السیاسى 

ومما ال شك فیھ أن اتساع األراضى السھلیة فى دولة ما مع تطابق ذلك مع ظروف مناطق مالئمة 
من غیرھا من األراضي التى تقع فى جبلیة وعرة ، حیث یساعد ذلك فى تكون مثل ھذه األراضى بال جدال أفضل بكثیر

تقدم الزراعة وإقامة المصانع والتقدم االقتصادى والبشرى والنمو العمرانى وبالتالى قیام الحضارات ، ومن البالد ذات 
حظ أن ھذه الدول یجرى بھا األراضى السھلیة الصین ، والھند ، ومصر والعراق ، والوالیات المتحدة ، وغرب أوربا ویال

.أنھار عظیمة على أراضى منبسطة ، وبالتالى تتوفر الحبوب والمنتجات الزراعیة التى یحتاجھا سكان الدولة 

ورغم أھمیة السھول لرخاء الدولة وشعوبھا إال أنھا سھلة الغزو واالعتداء علیھا من الخارج ، أما 
ولدت كثیر من دول أمریكا الجنوبیة فى ظل حمایة جبال األندیز وكذلك تركیا فى الدول الجبلیة ففیھا عامل الحمایة مثلما

ظل حمایة ھضبة األناضول وإیران المحمیة بالجبال ودول البلقان ونجد اآلن الجیوش األمریكیة تجد صعوبة بالغة فى 
األسوار واألبراج العالیة قدیما مثل السیطرة على أفغانستان لوعورة تضاریسھا ولذا حاول اإلنسان التغلب على ذلك بإقامة

سور الصین العظیم وسور تراجان وخط مارجینو بین ألمانیا وفرنسا وخط بارلیف فى سیناء المصریة كما تقف الجبال 
عقبة فى سبیل امتداد الدولة خارجیا وفى سبیل ربط أجزاء الدولة الواحدة ومثال ذلك جبال االبنین فى إیطالیا وجبل 

.ا التى حالت دون اتصال الجھات الشرقیة والجنوبیة من رومانیا باألجزاء الشمالیة والغربیة ترانسلفانی

:المناخ والنبات الطبیعي) ٥

من مقومات الدولة العامة ألن المناخ یتحكم في حیاة اإلنسان فھو الذي یحدد نوع الطعام ویؤثر 
ثر في حیویة اإلنسان ونشاطھ ومقدرتھ على العمل وبالتالي فیما تبلغھ المناخ في الحیاة النباتیة والحیوانیة ، والمناخ یؤ

الدولة من تقدم ففي الجھات الباردة یصرف اإلنسان كل وقتھ في المحافظة على حیاتھ من البرد فال یجد لدیھ متسع من 
الوقت لترقیة شئونھ 
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حضاري الذي یمكن للدولة ان فالمناخ یحدد نوع الغذاء وطریقة الحیاة ونشاط اإلنسان المستوى ال
تصل إلیھ وتالحظ أھمیة األمطار ودرجات الحرارة وفترات الجفاف والرطوبة ، وما یتبع ذلك من مشروعات الري إذا 
كان اإلقلیم جافاً ، وإذا كانت البلد شدیدة البرودة نجد أن الموارد االقتصادیة ضئیلة في تلك الجھات ألن الحیاة النباتیة 

ر أھمیة ھذه الجھات فیما قد یوجد فیھا من معادن كالحدید في السوید كما أن المناخ البارد قد یعطل التجارة فقیرة وتنحص
).تجمد میاه المواني(

الحارة الممطرة ال یقوى اإلنسان على بذل الجھد وال تقوى التربة على اإلنبات وفي الجھات
ت الحارة بصفة عامة ألن تقوم فیھا دولة عظمى وفي الجھات الجافة الزراعي لتحلل عناصرھا األولیة ، وال تصلح الجھا

یحول الجفاف دون استثمار األرض ودون إقامة العناصر البشریة ولذا كانت الجھات الصحراویة والجھات الباردة من أقل 
فوسفات والبترول جھات العالم سكاناً إال إذا وجدت معادن كما في صحراء استرالیا وفي صحراء مصر الشرقیة حیث ال

.كما ھو حادث في شرق الجزیرة العربیة

وقد لعبت النباتات دوراً كبیراً في حیاة الدول فالغابات الكثیفة تعد درعاً تحتمي فیھا الشعوب 
والجامعات من الھجمات التي كان األعداء یوجھونھا إلیھا ویدل على ذلك اعتصام الجرمان بغابات الزان والبلوط التي 

.المنطقة الجبلیة في جنوب ألمانیا ولم یستطع الرومان التغلب علیھمتغطي

:التربة) ٦

تعد خصوبة التربة أو جدبھا من العوامل ذات التأثیر فى اقتصاد الدولة وكذلك مدى ما تتمتع بھ 
لغاز الطبیعى حیث الدول من موارد وثروات فى باطن األرض نتیجة ظروفھا الجیولوجیة مثل وفرة المعادن والبترول وا

یعطیھا مركزا اقتصادیا واستراتیجیا ھاما نظراً ألن البترول سلعة استراتیجیة واقتصادیة فالتكوین الجیولوجى یترتب علیھ 
درجة تكوین المعدن ووفرة وسھولة استخراجھ حیث ساعد الغرب مناجم الحدید والفحم على قیام الثورة الصناعیة فى 

.ى الوالیات المتحدة األمریكیة تستخدم قوتھا من وفرة المعادن المختلفةأوربا كما نجد الصناعة ف

ولكن قد یصبح التكوین الجیولوجى وغناء باطن األرض بالثروات المعدنیة وخاصة البترول سببا فى 
كمیات نشوب الحروب بین الدول كما حدث بین العراق والكویت واالحتالل األمریكى للعراق حیث تحتوى األخیرة على

.كبیرة من احتیاطي البترول كما نجد األزمة التى نشبت بین روسیا وجورجیا بسبب شركات البترول أیضاً 

:العوامل الجغرافیة البشریة : ثانیاً 

تأتى العوامل الجغرافیة البشریة بمثابة الوجھ اآلخر المؤثر على مكانة الدولة وقوتھا خاصة وأنھا 
، وأبلغ أثر من العوامل الطبیعیة ، والمقصود بالعوامل البشریة التى تؤثر فى قوة الدولة ھى جمیع عوامل أكثر دینامیكیة 

العوامل التى یتمثل فیھا صورة نشاط اإلنسان ولھا دور فى دعم قوة الدولة ومن ھذه العوامل حجم السكان ومدى دورھم 
الدولة بما لدى سكانھا من قدرة على التأثیر یقتض تتبع فى استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة أفضل استغالل ، وتقییم

:أحوال السكان فى كل دولة للتعرف على مجموعة الجوانب اآلتیة 

:الحجم السكاني) ١

یلعب الحجم السكانى دوراً كبیرا فى حیاة الدولة ال لكونھ معبرا عن قدراتھا سواء اآلتیة واآلجلة فقط 
ضغط على مواردھا ومن ثم اضطراھا إلى االعتماد وعلى الدول األخرى فى سد الفجوة بل یمكن أن یمثلھ أیضا من 

الغذائیة لسكانھا وفى أحیانا أخرى دفع سكانھا إلى الھجرة أو االعتداء على جیرانھا أو تقبل بمستوى متدنى لمعیشة شعبھا 
.، مما یثیر القالقل والثورات الداخلیة 

قوة للدولة بما یمدھا من ید عاملة تسھم فى زیادة اإلنتاج ورفع مستوى المعیشة وتقدم والحجم السكانى المثالى مصدر 
:اقتصادھا وفى ضوء الحجم السكانى تتحدد ثالثة اتجاھات

قد یؤدى الحجم السكانى والتقدم مع الرغبة فى السیطرة والتوسع إلى اتجاه الدولة نحو : األول االتجاه 
ستیالء على األراضى المجاورة وھو ما ینطبق على غزو الیابان لجاراتھا األسیویة واالتحاد الغزو والصراع العسكرى لال

قد یكون الحجم السكانى عائقاً : السوفیتي سابقا نحو ضم أراضى الدول األخرى إلى أراضیھ قبل تفككھ ، واالتجاه الثانى
قد یكون الحجم السكانى : فیتي السابق واالتجاه الثالث أمام الغزو العسكرى كما حدث فى الصراع بین ألمانیا واالتحاد السو

عامال مساعدا على دخول جنسیات أخرى للدولة لسد النقص فى األیدى العاملة كما حدث لدول الخلیج وبعض الدول 
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وما فى األوربیة مثل فرنسا مما یسبب الكثیر من المشكالت الداخلیة مثل التیار المناھض للعمالة الجزائریة والعربیة عم
.فرنسا 

:الموارد االقتصادیة) ٢

وھى دعامة ھامة من مقومات الدول من الناحیة البشریة فإنتاج الدولة ركن ھام لقیامھا وقوتھا ، 
أم  معدنیة وصناعیة كلما كانت فرص االستثمار ) نباتیة ( وكلما كثرت موارد الدولة سواء كانت حیوانیة أم زراعیة 

.ذلك على مكانتھا الدولیة وسمعتھا وقوتھا ودرجة استقرار الحكم فیھا والرخاء كبیرة وأثر

وإذا كانت الدولة من صنیع اإلنسان فإن أساسھا وبناتھا طبیعى ، والتفاعل بین اإلنسان وبین اإلقلیم 
متنوعة ووفیرة الطبیعى ھو الذى یؤدى إلى االستثمار وظھور الموارد المختلفة للدولة وخاصة إذا كانت ھذه الموارد 

فالعناصر االقتصادیة لھا أھمیتھا فى دراسة كفایة الدولة لنفسھا أو زیادة إنتاجھا فتصدر الفائض فیكون للدولة قدر كبیر 
.فى الشئون العالمیة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة 

األرض ومنھا وھناك العدید من الثروات فمنھا ما یوجد فى باطن األرض ومنھا ما یوجد على سطح 
ما یوجد فى أعماق البحار والمحیطات والبحیرات الداخلیة وتلك التى تتواجد فى الغالف الغازى ومن أجل ذلك نجد أن 
الموارد الزراعیة أحد المصادر الرئیسیة فى قوة الدولة فإذا ما توفرت التربة الخصبة والمیاه الالزمة للزراعة فإن الدولة 

الكتفاء الذاتى على األقل فى المواد الضروریة لغذاء سكانھا وھى بذلك تبتعد عن المشاكل سوف یكون لدیھا نوع من ا
.االقتصادیة حیث یتوفر االحتیاجات السكانیة من المواد الغذائیة خاصة وقت الحروب واألزمات 

من الدول أما بالنسبة لمصادر الطاقة مثل البترول والكھرباء والطاقة الشمسیة فإنھا تتوزع على عدد
خاصة البترول وعدم التوازن بین الدول المنتجة والدول المصدرة للطاقة قد ینتج عنھ مشاكل عدیدة حیث یقل تواجد 
البترول فى معظم دول العالم وأفریقیا واسترالیا والجزء الشرقى من أمریكا الشمالیة حیث ترتفع الكثافة السكانیة فى العالم 

با على بترول الشرق األوسط وكان اعتماد أمریكا الشمالیة على بترول منطقة البحر ومن أجل ذلك كان اعتماد أور
الكاریبي شدید حیث یعد البترول من المصادر الھامة للصناعة والنقل والمواصالت والحصول علیھ بصفة دائمة من 

.بترول ، والدول المتقدمة صناعیا األمور الحیویة بالنسبة بقوة الدولة ، وھو ما أدى إلى صراعات بین الدول المنتجة لل

:یمكن تصنیف الدول على أسس عدیدة

: على أساس المركز القانوني  ) ١

فعلى أساس المركز القانوني یمیز بین دول ذات سیادة أو مستقلة تتصرف بحریة في شئونھا الداخلیة 
أو دول ) الدول المنتشر في أوربا واألمریكیتینوھو نوع ( والخارجیة ال تخضع ألي قوة إال قوة القانون الدولي العام 

ناقصة السیادة فھي ال تتمتع بحریة كاملة في تصرفاتھا الداخلیة أو الخارجیة نتیجة تدخل أجنبي وھي تتمتع بوصف الدولة
.

والدول ناقصة السیادة توجد في إفریقیة وآسیا وإن كان قد استقل معظمھا مثل بعض أجزاء في 
تحت نفوذ مباشر أو غیر مباشر ومنھا بعض أجزاء في جزر الھند الشرقیة ونقط على ساحل الصین الوطن العربي 

وھونج كونج ومكاو ، ھذا في آسیا أما في إفریقیة فتوجد ریودورو األسبانیة وغینیا التي تستولي علیھا البرتغال ، وأنجوال 
.ى كثیر من الدول التي استقلت حدیثاً وموزمبیق والصومال الفرنسي وإن كان النفوذ األجنبي یسیطر عل

:  على أساس تركیب الدولة وكیانھا-٢

توجد دولة بسیطة تشرف على الدولة فیھا سلطة واحدة وتنفرد بإداراتھا داخلیا وخارجیا وأغلب دول 
مكونة من عدة أقالیم أو العالم بسیطة كإیطالیا والیونان وغیرھا وال یؤثر في اعتبار الدولة بسیطة اتساع رقعتھا أو كونھا 

مقاطعات ما دام لھا حكومة موحدة حتى ولو كان لھا مستعمرات أما الدول المركبة فتتكون من اتحاد أكثر من دولة 
.وارتباطھا معا برابطة الخضوع لسلطة مشتركة

:وأھم أنواع االتحادات ما یلي
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أكثر تحتفظ كل منھما بقیادة الكاملة وبتنظیمھا الداخلي االتحاد الشخصي ویقوم ھذا النوع من االتحاد بین دولتین أو) أ 
.المستقل ولكنھا جمیعا تشترك في شخص رئیس الدول 

االتحاد الكونفدرالي أو الدول المتحدة ویتكون من مجموعة من الدول تعقد فیما بینھا معاھدة ینص فیھا على التزام ) ب
المعاھدة ھیئات مشتركة تتكون من ممثلین عن الدول األعضاء األعضاء بالعمل على تحقیق أھداف معینة كما ینشئ 

لإلشراف على تنفیذ المعاھدة وتحتفظ كل دولة بمباشرة سیادتھا الكاملة من الناحیة الخارجیة والداخلیة وبنظام الحكم فیھا 
.ت حربا أھلیةوھذا االتحاد من أضعف أنواع االتحادات وتعتبر الحرب بین الدول األعضاء فیھ حربا دولیة ولیس

وھو اتحاد دول أو والیات في دولة واحدة لھا حكومة تباشر السلطة العلیا على ) االتحاد الفدرالي( الدولة االتحادیة ) جـ
أعضاء االتحاد ولیس للعضو المتحالف حق االنفصال كما ھو الحال في االتحاد الكونفدرالي وتخضع الدول في االتحاد 

دة تباشر سلطتھا على حكومات الدول األعضاء وعلى رعایا تلك الدول ومن أمثلة ھذه الدول الفدرالي لحكومة علیا واح
.الوالیات المتحدة األمریكیة 

:   على أساس شكل الحكومة-٣

وأشكال الحكومات متعددة فھناك دول یكون رئیس الدولة باالنتخاب وھذا في النظام الجمھوري حیث 
وھناك النظام الملكي حیث یكون الحكم بالوراثة ومن البدیھي أن النظام –ب الدولة ینتخب رئیس الجمھوریة من شع

الجمھوري أفضل ألنھ باالنتخاب حیث ینتخب األكثر صالحیة بینما النظام الملكي قد یخرج إلى الحكم فاسد أو ضعیف 
.الرأي

تطور الدول

فتطور مصر تطور تاریخي قدیم طویل لم تنشأ الدول نشأة فجائیة بل كان لھا تطور تاریخي طویل
مختلف عن تطور دولة كألمانیا أو إیطالیا فمصر دولة قدیمة مستقرة وضحت معالم حدودھا دون تخطیط منذ العصور 
القدیمة بینما دولة كألمانیا لم تنشأ أو یتضح لھا كیان كدولة إال في العصور الحدیثة فلكل دولة تاریخ وتطور تاریخي 

.ر غیرھایختلف عن تطو

:مراحل ھينشأتھا بعدة في الدولو تمر

:مرحلة الطفولة أو مرحلة التكوین والنشأة-١

وھي الدول التي حدثت لھا الحوادث قریبة أثناء دور تكوینھا بالصورة الحالیة عدلت من حدودھا أي 
في تغییر كبیر وعلى فترات كثیرة مثل )سیاسیا واقتصادیا( أن حدودھا لم تستقر بل في تغیر أو أن أسالیب الحكم فیھ 

. بولندا واالتحاد السوفیتي ومعظم الدول األفریقیة والبعض یعتبر مصر وألمانیا في ھذه المرحلة لتغییر أسلوب حكمھا 
وبعضھم یعتبر كندا واسترالیا واألرجنتین لمجرد أنھا تعمل على تطویر نفسھا مع أنھ لم یحدث تغییر في حدودھا أو 

.ا والدول العربیة دول ناشئة في مرحلة التكوینتكوینھ

مرحلة الشباب-٢

وتأتي ھذه المرحلة بعد أن یتم تكوین الدولة وبناؤھا ومن مظاھر ھذا للدور الرغبة في تغییر الحدود 
) ١٩٣٩–١٩١٤(واألوضاع كأن ترید أسواقا جدیدة أو نشر نفوذ سیاسي أو اقتصادي خارج حدودھا كما حدث أللمانیا 

والدولة القدیمة قد تتحول إلى دور الشباب وذلك بالكشوف الجغرافیة واالختراعات واألفكار الحدیثة كما حدث ألسبانیا . 
.والبرتغال أیام الكشوف الجغرافیة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر ولبریطانیا وفرنسا أبان القرن التاسع عشر

سكانھا فھي غالبا تقود إلى التوسع وفي الحصول على مستعمرات وفترة الشباب فترة قلقة في حیاة 
كما أنھا من األسباب الرئیسیة لكثرة الحروب كما أنھا فترة غالبا ما یسیطر حكام مستبدون أو قواد عسكریون وأحیانا نقوم 

ضطرابات وثورات وغالبا ما یسبب ذلك حروبا وا. مثل ھذه الدول بمغامرات وتصنع حوادث إلشباع طموحھا السیاسي 
في الدول األخرى وبالتالي فترات أخرى من التحول إلى الشباب بالنسبة لكثیر من الدول وھذه الفترة بصفة عامة من 

.فترات للنشاط الدولي والطموح الخارجي واالدعاءات اإلقلیمیة والقالقل والثورات

مرحلة النضج-٣
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الیات المتحدة األمریكیة في فترة النضج اآلن بعد أن وتصل إلیھا الدولة بعد أن حققت أغراضھا فالو
الوحدات ٩٠مرت بفترة الشباب واشترت أثناءھا الكاولویزیانا ونیومكسكو واحتلت جزر ھاواي وتوضح خریطة رقم 

نرویج وكذلك الحال فرنسا وھولندا والدانمرك وال. بأمریكا الشمالیة كذلك بریطانیا في مرحلة النضج فاستقلت مستعمراتھا 
.ألنھا قائمة بحدودھا

فالدولة في مرحلة النضج لم تعد في حاجة إلى شراء مناطق جدیدة أو استعمار أو توسیع حدودھا 
السیاسیة بل إنھا على العكس قد تتنازل عن بعض ممتلكاتھا كما حدث من تنازل الوالیات المتحدة األمریكیة عن جزر 

من مستعمراتھا التي كانت تدر علیھا ثروة اقتصادیة ھائلة كما أن بریطانیا أیضا الفلبین وقد تنازلت بریطانیا عن كثیر
على استعداد لترك بعض المستعمرات نظیر بقاءھا مرتبطة ببریطانیا برباط اقتصادي قوي أو سیاسي یمكن أن تستفید منھ 

ذھا االقتصادي إذا لم یكن االحتفاظ بریطانیا اقتصادیا وكل ما تریده بریطانیا في الوقت الحاضر أن یستعمر لھا نفو
.بالمستعمرات ممكنا ومثل ذلك یقال عن فرنسا وھولندا

مرحلة الشیخوخة-٤

وتسمى أحیانا مرحلة الكھولة وھنا تبدأ الدولة في االنحالل والضعف وفقد المستعمرات إن كان لھا 
.ة األولى وكذلك مثلما حدث لتركیا بعد ھذه الحربمستعمرات كما حدث إلمبراطوریة النمسا والمجر بعد الحرب العالمی

ومن األسباب التي تصل بالدولة إلى مرحلة الشیخوخة أنھا تضم أشتاتا من أجناس وشعوب متأخرة في اللغة والساللة 
.واألفكار

وقد كانت الصین حتى عھد قریب مثال الدولة التي وصلت إلى عھد الشیخوخة والتي كان لضعفھا 
دولة في شیخوختھا حتى بدایة –الرجل المریض –انفصال كثیر من أجزائھا خالل ھذا القرن ، وكانت تركیا أثره في 

.الحرب العالمیة األولى

ومن األسباب الرئیسیة لوصول الدولة إلى مرحلة الشیخوخة والضعف أن الدولة وھي في مرحلة 
ا في الجنس واللغة والدین واألشكال ومثل ھذه المناطق غالبا الشباب وبدایة النضج تضیف إلیھا مناطق متسعة تختلف معھ

ما تثور رغبة منھا في حكم نفسھا أو االرتباط بدول أخرى تتجانس معھا أو تستفید منھا وغالبا ما تلقى ھذه الرغبة مقاومة 
.والدولة الحاكمة فیسرع بھا إلى مرحلة الشیخوخة

الحدود السیاسیة:عبارالفصل ال

سیاسیةالحدود ال

الحد السیاسي یعني المنطقة التي یقف عندھا نفوذ دولة لیبدأ نفوذ دولة أخرى ، وھي عبارة عن 
وتثیر الحدود السیاسیة المنازعات بین الدول المشتركة . خطوط وھمیة ترسم على الخرائط ویمكن توقیعھا على األرض 

.فیھا

عن منطقة تقیم موارد طبیعیة والتخوم عبارة. وتعتبر التخوم أول ظاھرة سیاسیة للفصل بین الدول
وقدیما كانت مساحة التخوم كبیرة ولكنھا أخذت تنكمش مع مرور الزمن كلما زاد . وبشریة وھو ما یمیزھا عن خط الحدود

. السكان وارتقى المستوى التكنولوجي 

:وھناك نوعان من التخوم

تخوم أولیة 

.لة ویختفي ھذا النوع بتحدید الحدود القانونیةتمثل أقدم ما وصلت إلیھ سیطرة الدو

یة ثانوتخوم 

وتنشأ نتیجة توسع الدولة في حركة توسعھا قد تترك مناطق غیر جاذبة خلفھا ثم یتم تعمیرھا في 
.مرحلة الحقة

الدول الحاجزة
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شأ أیام وتمثل دوالً مھمتھا الفصل بین نفوذ دول متنافسة لذا من خلف الدول الكبرى وبعضھا ن
إلى " وثوب" وبقاء ھذه الدول أمر مشكوك فیھ فكثیرا ما تثب علیھا دولة كبرى وتتخذھا نقطة . التنافس االستعماري 

.لذا فبقائھا مرھون بإرادة الدول العظمى. جھة أخرى

الحدود السیاسیة والخطیة

حتى التقت عند مناطق دفعت زیادة السكان وتقدم وسائل النقل إلى توسع الدول في مناطق التخوم
:الحدود الخطیة التي رسمت لتحدید نفوذ كل دولة ویمكن تصنیف معاییر رسم خط الحدود كما یلي

.االعتبارات االستراتیجیة فیما قبل الحرب العالمیة األولى-

.االعتبارات االثنیة والحضاریة فیما بین الحربین األولى والثانیة-

.عد الحرب الثانیةاالعتبارات االقتصادیة فیما ب-

.القوة والقھر في الوقت الحاضر-

وظائف الحدود

أما . األمن والحمایة من االعتداءات الخارجیة ولكن أمام تطور وسائل القتال سقطت نظریة األمن العسكري -
األمن الصحي لحمایة الدولة من األمراض فھو أمر مرغوب فیھ وكذلك منع دخول األفكار واألفراد غیر 

.غوب فیھمالمر

.فبقاء الفرد في دولة أجنبیة مرھون بمھمة متى انتھت وجب خروجھ" تنظیم ومراقبة انتقال األفراد -

.تحدید القانون الذي سیخضع لھ الفرد طبقا للدولة التي یتبعھا-

.تنظیم مناطق الدخول أو الخروج المسموح بھا من الدولة ومن تدخل من غیرھا كان آثما-

تصنیف الحدود

ھناك معاییر متعددة یمكن تصنیف الحدود وفقا لھا فھي إما حدود مستقرة أو متنازع علیھا ، وھي إما 
حدود شرعیة أو حدود األمر الواقع وھي ثابتة أو متغیرة ، وھي إما حدود فاصلة أو واصلة ، كما قد تكون حدودا عرقیة 

.أو ھندسیة أو طبیعیة

:ن مالحظة األنماط التالیةووفقا لتاریخ تعمیر الدولة یمك

الحدود السابقة لتعمیر اإلقلیم ومعنى ذلك أن خط الحدود یمر في مناطق خالیة أو شبھ خالیة من السكان -
.كالصحاري وقد یطلق علیھا اسم حدود الرواد

ذه وقد تفصل ھ. الحدود التالیة وھي التي رسمت بعد أن بدأت المظاھر الحضاریة تأخذ طریقھا إلى اإلقلیم-
.الحدود بین جماعات مختلفة لغویا وعرقیا ولكنھا ال تتفق تماما مع الحدود العرقیة للشعوب بالمنطقة أو لغتھا

حدود الھدنة وھي الحدود التي ترسم بعد تعمیر اإلقلیم ووجود مظھر حضاري بھا وقد ال تتفق مع الحدود -
ووفقا ألسلوب رسم . ب علیھا كثیر من المشاكلالعرقیة للشعوب كونھا حدود نشأت بین الغالب والمغلوب ویترت

:الحدود تصنف إلى

الحدود الطبیعیة- أ

وكلما . وفلسفة اتخاذ الظاھرات الطبیعیة كحد یرجع إلى كونھا حواجز تفصل بین اإلنسان وجیرانھ 
ولكن أمام . لنزاع علیھا صعب اجتیازھا كلما كانت مانعة ومثلت وسیلة رئیسیة للدفاع ، كما كانت مناطق یقل الخالف وا

كما أصبحت مثار نزاع خاصة إذا . تطور وسائل االتصال والنقل والقدرة الدفاعیة والھجومیة قلت أھمیتھا كحدود آمنة 
:ف الحدود وفقا للظواھر الطبیعیة إلى ما یأتي نوتص، ظھرت بھا موارد معدنیة أو كانت غنیة بثروتھا النباتیة

الجبال
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لجبال وعرة شدیدة التفرس كلما كانت صالحة الستخدامھا كحد بین الدول والعكس أیضا وكلما كانت ا
.صحیح فلم تقف جبال الحجاز فاصال أمام الوحدة السعودیة في حین وقفت جبال الھیماالیا حاجزا بین الھنود والصینیین

معظم الحدود رسمت فيوبفرض رسم الحدود في المناطق الجبلیة الكثیر من المشاكل في مقدمتھا أن
غیبة المعرفة الحقیقیة بجغرافیة المناطق الجبلیة من ناحیة ومن ناحیة ثانیة ھل تتبع القمم العالیة أم خط تقسیم المیاه أم عند 
أقدام الجبال ولكل خط یوصف وفق مظاھر مساوئھ وفوائده ومن ثم مشاكلھ مثال ذلك مشاكل خط الحدود بین شیلي 

.الھند والصینواألرجنتین وبین 

األنھار

رغم أن األنھار في طبیعتھا عامل وصل عبر أحواضھا بما یقیمھ السكان من مشاریع لالستفادة من 
فقد استخدم النھر كعامل فصل منذ القدم بما یمثلھ . میاه النھر من ناحیة أو استخدامھ كطریق مالحي من ناحیة أخرى 

كما استخدمھا . لنھري الدانوب والراین كحدود مانعة ضد قبائل وسط أوراسیاكعائق مائي ومثال ذلك استخدام الرومان 
.االستعمار لرسم الحدود في المناطق حدیثة االستعمار بحكم أنھا ظاھرة یمكن توضیحھا على الخرائط الطبیعیة 

حدودي ولقد ترتب على استخدام األنھار كحدود فاصلة الكثیر من المشاكل إال إذا كان اتخاذھا كخط
سابق على تعمیر اإلقلیم أو مضى على اتخاذھا كحد مدة طویلة من الزمن بحیث تأقلم الجانبان على عملیة الفصل ونست 

.خصائص كل منھما بمعزل عن اآلخر

:ومن أھم المشاكل المترتبة على اتخاذ األنھار حدودا سیاسیة ما یلي

المسطحات المائیة

ل وصل ولكن المحافظة على الثروات الطبیعیة قد یدعو إلى تحدید رغم أن البحیرات تعتبر عام
ولقد حاولت بعض الدول أن تسیر حدودھا مع شاطئ البحیرة مما یترتب علیھ حرمان . حدود الدول المشرفة على البحیرة 

وكان األسلوب الذي الدول األخرى من میاه وثروة البحیرة ، بینما رأت دوال أخرى أن تسیر الحدود بینھما وسط البحیرة 
استخدمتھ الوالیات المتحدة وكندا في رسم الحدود بینھما في منطقة البحیرات العظمى والقاض برسم شبكة من الخطوط 

.التي تمتد بین كل زاویة من زوایا البحیرة ولجمیع التعاریج ثم تتصف تلك الخطوط أثره حیث اتبعتھ معظم دول العام

األراضي المفتوحة

ات مثاال لھذه الظاھرة وھي وإن كانت عقبة في الماضي بخوالسالصحاري والمستنقعاتتعتبر 
لصعوبة عبورھا ، ولكنھا تعدتھا في العصر الحدیث فرغم ذلك فال زالت لھا مخاطرھا ولفقر المناطق الصحراویة من 

وھنا یثور الخالف إذ . ي رسم الحدودناحیة للمظاھر الطبیعیة وقلة المعرفة الجغرافیة فقد استخدمت األسالیب الھندسیة ف
فصلت الحدود بین الرعاة ومناطق ارتیادھم ومثال ذلك خط الحدود بین مصر والسودان وما یثار حالیا باسم مشكلة مثلث 

.حالیب

الحدود البشریة- ب

ویقصد بھا الحدود التي تسیر من ظاھرات بشریة كأن تكون ظاھرة لغویة أو ساللیة أو دینیة وھي 
. ھنا حدودا ال یمكن أن تفصل فصال تاما ذلك أن الظاھرة البشریة متدرجة ما لم تجد قیودا تحول دون انتشارھا وتقدمھا

لذلك فإن الحدود البشریة ھنا تصبح خطوطا تفصل الغالبیة العظمى لكل مجموعة ومعنى ذلك أنھا تترك أقلیة على جانبي 
.ستان والمسلمة في الھند الحدود ومثال ذلك األقلیات الھندیة في باك

:الحدود الھندسیة

تلجأ الدول في المناطق المنبسطة إلى اتخاذ أشكال ھندسیة عبارة عن خطوط مستقیمة أو أجزاء من 
:دوائر لتخطیط الحدود ویمكن أن تمیز منھا

.خط یصل بین نقطتین معلومتین-

.جزء من دائرة مركزھا معلوم-
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.سافي معینخط موازي ظاھرة وعلى بعد م-

:یةفلكالحدود ال

وتسیر مع دوائر العرض وخطوط الطول وقد استخدمت في رسم حدود المستعمرات في إفریقیا 
ویعتبر أول استخدام للحدود الفلكیة ما تم بین الوالیات . والعالم الجدید ویعیبھا أنھا رسمت في غیبة من الشعوب ورغباتھا 

.ال والیة فلوریدافي شم١٧٩٥المتحدة وأسبانیا سنة 

ولقد استخدمت . وتعتبر الحدود الفلكیة أسھل أنواع الحدود تحدیدا سواء على الخریطة أو الواقع 
.لتقسیم أوربا بین الدول المستعمرة١٨٩٤الحدود الفلكیة لتقسیم الخالفة العثمانیة كما استخدمت في مؤتمر برلین 

آمالھم كما أنھا قد تفصل الراعي مع رغبات الشعوب وویعیب الحدود الھندسیة والفلكیة تعارضھا
.عن مرعاه والزارع عن مزرعتھ بل قد تقسم الشعب الواحد بین أكثر من دولة

:میاة اإلقلیمیةال

على أثر الكشوف الجغرافیة قسم البابا العالم بین كل من أسبانیا والبرتغال بموجب معاھدة 
ظھرت فكرة البحار المغلقة فاختصت أسبانیا بملكیة المحیط الھادي وخلیج وعلى أثر ذلك١٤٩٤توردیسیالس سنة 

. المكسیك بینما نالت البرتغال المحیط األطلسي إلى الجنوب من جبل طارق والمحیط الھندي 

وتمارس الدولة على الحدود المائیة ما تمارسھ على حدودھا على الیابس فلھا حق تفتیش السفن 
كما تمارس الدولة على ھذه الشقة المائیة سیادتھا فتمنع . البرئ منعا للتھریب فن من المرور غیروإبعادھا ومنع الس

.أساطیل الغیر من استخدام مواردھا السمكیة أو استخدام مواردھا المعدنیة

ولما كانت الموارد المائیة ذات أثر كبیر في حیاة الدولة البحریة فقد طالبت بزیادة الشقة المائیة 
.تصبح منطقة اقتصادیة خالصة لھا دون غیرھال

ورغم قدم المیاه اإلقلیمیة كظاھرة إال أنھا لم تحدد تحدیدا دقیقا ویختلف النظر بشأنھا بین الدول 
صاحبة األساطیل والتي ترغب في تضییقھا إلى أقل مساحة ممكنة وبین الدول النامیة والتي ترغب في الحفاظ على الثروة 

. تقبال ألبنائھا مس

بعض الدول رأت وعموما فقد كان التحدید سابقا یمتد لمسافة ثالثة أمیال بحریة من الساحل ولكن
تغیر ذلك فمنھا من مد حدود میاھھا اإلقلیمیة إلى ستة أمیال كإسرائیل ومنھا ممن مدھا إلى أثنتي عشر میال كمصر ومنھا 

.معنى ذلك أنھ ال توجد حالیا مسافة محددة للمیاه اإلقلیمیةو. من مدھا إلى مائتي میل كشیلي وبیرو واكوادور

قضایا الحدود السیاسیة في العالم العربي

وتبعا لذلك ، –تفتقر الحدود السیاسیة في الوطن العربي إلى معرفة كاملة بطبیعتھا وأساس نشأتھا 
والعرف على . ى فیلم أكبر ألنماطھا وجغرافیتھا فإن النزاعات والمشاكل المتعلقة بالحدود السیاسیة العربیة ، تحتاج إل

طبیعة ھذه الحدود ، یساھم بدوره في التعرف على سبب ودوافع نشوء النزاعات والصراعات حولھا ، ویالحظ أن كثیرا 
من ھذه الصراعات أو المشاكل الحدودیة العربیة تبدو غیر واضحة المعالم في كثیر من األحیان وعلى ذلك فإن فھما 

ح للطبیعة الجغرافیة لھذه الحدود وأطوار نشأتھا یساعد على استیعاب العوامل التي ساھمت في ظھور النزاعات أوض
.حولھا ، ومن ثم فإن إمكانات إیجاد الحلول المناسبة لھذه النزاعات قد یصبح أكثر سھولة 

ن اعتبارات سیاسیة وتعتبر دراسة الحدود السیاسیة موضوع ھام وخطیرا ، وذلك لما ینطوي علیھ م
. متعددة ، ونظراً لحساسیة الموضوع فإن مثل ھذه الدراسات ، یجب أن تكون على قدر كبیر من الموضوعیة والكیاسة 

وقد أصبحت الحدود السیاسیة في الوطن العربي ، أحد أھم الموضوعات التي تستقطب اھتمام دول وحكومات وشعوب 
ات الحدود ، كثیرا ما كانت سببا في استنزاف الموارد البشریة واالقتصادیة للبلدان ذلك أن مخاطر نزاع. المنطقة العربیة 

العربیة، وبالتالي ساھمت ھذه النزاعات في ضعف التنمیة والتطور العام لشعوب المنطقة العربیة ، كما أن مثال ھذه 
.النزاعات ، أضعفت إلى حد كبیر أسس التضامن العربي 



٢٧

ذه الدراسة في محاولة التعرف على العوامل األساسیة الكامنة وراء الصراعات إن الھدف األساسي لھ
.والنزاعات والمشاكل المتعلقة بھا

وفي محاولة لربط واقع النزاعات أو المشاكل الحدودیة العربیة المحسوسة باإلطار الفكري الجغرافي 
.ةلمسألة الحدود عموما فقد أمكن اختیار الفرضیات التالیة للدراس

ترتبط مشاكل الحدود العربیة بما یسمى بالحقبة االستعماریة التي مر بھا الوطن العربي في القرنین التاسع عشر -١
.والعشرین

.غموض بعض االتفاقیات الحدودیة لھ عالقة بمشكالتھا-٢

.ساھمت استكشافات الموارد االقتصادیة في ظھور النزاعات الحدودیة العربیة-٣

.لمتغیرة لوظائف الحدود ترتبط ببروز مشاكل حدودیة جدیدةالطبیعة ا-٤

.یساھم االستقرار السیاسي بدور إیجابي في تسویة مشاكل الحدود الغربیة-٥

.للسیاسات غیر المنطقیة المتطرفة أثرھا السلبي في الخالفات حول مسائل الحدود العربیة-٦

ھا مؤشرا حقیقیا لالمتداد الجغرافي الذي تصل إلیھ ویظل المفھوم السائد للحدود السیاسیة ، ھو كون
وباإلضافة إلى ذلك فإن للحدود . أي أن الحدود السیاسیة ھي شكل من مظاھر السیادة في مظھرھا المكاني. سیادة الدول 

وكان ذلك نتیجة حتمیة ومنطقیة للتطور السیاسي واالقتصادي. السیاسیة وظائف أخرى تراكمت عبر مراحل مختلفة 
.الذي یشھده العالم منذ نھایة القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر

وعلى وجھ العموم ، فإن وظائف الحدود السیاسیة ، بمفھومھا المعاصر ، یمكن إیجازھا على النحو 
- :التالي

).فھي أطراف الحیز الجغرافي للدولة( وظیفة أمنیة دفاعیة  ) أ 

مداخل ومخارج للدولة على أنشتطھا االقتصادیة وما یرتبط بذلك من تعریفة حیث تأثیرھا ك( وظیفة اقتصادیة ) ب
).جمركیة

وظائف الحجر الصحي ومراقبة الخارجین على القانون وتسلل السلع ذات التأثیر السیئ على السالم االجتماعي ) جـ
.واألخالقي والوطني للدولة

ةتصنیف الحدود السیاسیة العربی

الحدود السیاسیة للدول العربیة ، سنقوم باستخدام بعض المعاییر السابق ذكرھا ، في محاولة لتصنیف 
إن مثل ھذا التصنیف قد یكون عامال مساعدا فیما . للتعرف على النمط العام لھذه الحدود وكیفیة ارتباطھا بھذه المعاییر 

ض الطرق المؤدیة إلى حلھا أو التخفیف من بعد لفھم طبیعة النزاعات والمشكالت الحدودیة العربیة ، ومن ثم اقتراح بع
وفي ھذا اإلطار فقد تم باالستعانة بعدد من الخرائط الطبوغرافیة المختلفة لدراسة كیفیة توزیع الحدود العربیة . خطرھا 

.وارتباطھا الجغرافي ببعض مظاھر البیئة الطبیعیة 

ومع . استخدمت التالل والجبال في بعض األحوال ، كحدود فاصلة بین الجماعات الثقافیة المتباینة 
أن ھذه المظاھر الطبیعیة لسطح األرض قد تعوق إلى حد ما الحركة البشریة عبرھا ، إال أنھا لم تكن عوائق فعالة ونھائیة 

من ذلك ، فإنھ ینظر إلى الحدود الجبلیة عموما على وعلى الرغم. أمام اتصال الجماعات خصوصا في العصر الحدیث 
.أنھا تتمتع بمیزات عسكریة كبیرة ، تساعد الدفاع عن أقالیم الدول

كن رصد المناطق الحدودیة العربة اوللتعرف على الحدود العربیة المرتبطة بالجبال أو التالل ، أم
:التالیة

.كیة ، الممتد من الشرق إلى الغرب في السفوح الجنوبیة لجبال طوروسالتر–الجزء األكبر من خ الحدود السوریة -١
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.التركیة والذي یمر أیضا في السفوح الجنوبیة لجبال طوروس–كامل خط الحدود العراقیة -٢

حیث یبدأ خط الحدود بینھما من شمال سھول األھواز ، حتى یصل إلى . القسم األكبر من الحدود العراقیة مع إیران -٣
غرب بحیرة أرومیة مباشرة وضمن ھذه المنطقة فإن الحدود بین البلدین تسیر بمحاذاة أو ضمن جبال زاغروس 

.وكردستان

ویبدأ ھذا . الحدود الشرقیة للبنان مع سوریا ، حیث یمتد خط الحدود بأكملھ تقریبا داخل سلسلة جبال لبنان الشرقیة -٤
.وبا حتى سفوح مرتفعات جبل الشیخالخط إلى الغرب من بحیرة حمص ثم یتجھ جن

التركیة ، إلى الغرب من نھر العاصي ، حیث تسیر الحدود ھنا ضمن منطقة جبال –جزء بسیط من الحدود السوریة -٥
.الجنوبي–العلویین ذات االمتداد الشمالي 

.مواضع من خط الحدود بین سوریا واألردن عند منطقة جبل الدروز-٦

اإلماراتیة ، حیث یمتد جزء من حدودھما في منطقة رأس الجبال ، وھو الخط الذي یفصل إقلیم –الحدود العمانیة-٧
رأس مسندم العماني عن دولة اإلمارات العربیة ، باإلضافة إلى جزء آخر من خط الحدود بین البلدین یبدأ من ساحل خلیج 

.جبل األخضرعمان جنوب الفجیرة ، حیث یمر ھذا الخط عند األطراف الشمالیة لل

.یكون جبل القمر قسما من الحدود بین سلطنة عمان والیمن ، إلى الشمال قلیال من ساحل بحر العرب-٨

القسم األكبر من حدود المملكة العربیة السعودیة مع الیمن ، ابتداء من سھل تھامة وامتدادا غرب مدینة نجران -٩
.صال سلسلة جبال عسیر والیمنالسعودیة حیث تمتد الحدود في ھذه المنطقة ضمن ات

خط الحدود بین السودان وكینیا ، حیث یسیر الجزء األكبر من ھذا الخط عبر جبال كبنیتي إلى الشمال من بحیرة -١٠
.توركان في كینیا

األوغندیة ، والتي تعتبر امتدادا لحدود السودان مع كینیا ، حیث یمتد خط الحدود عبر جبال –الحدود السودانیة -١١
.بالمیل

ممتدا إلى الغرب مباشرة من جبال دارفور في غرب السودان –یظھر جزء كبیر من خط الحدود السودانیة التشادیة -١٢
.األوسط

كامل خط الحدود بین السودان ولیبیا في أقصى الشمال الغربي للسودان ، حیث تسیر الحدود داخل منطقة جبل -١٣
.عوینات

ن مصر ولیبیا في جنوب غرب مصر ضمن منطقة جبل أركنو الذي یعتبر امتدادا قسم صغیر من خط الحدود بی١٤
.لھضبة الجلف الكبیر

أجزاء كبیرة من الحدود اللیبیة والتشادیة في منطقة جبال تیبستي باإلضافة إلى قسم من حدود لیبیا مع النیجر إلى -١٥
.الغرب

.طة في وسط خط الحدود بین البلدین تقریباقسم بسیط من حدود لیبیا وتونس في منطقة ھضبة مطما-١٦

الجزائریة  ، حیث یمر خط ط الحدود إلى الشرق من تاسیلي ومرتفعات -القسم الجنوبي من خط الحدود اللیبیة -١٧
.األحجار في شرق الجزائر

.قسم من خط الحدود بین تونس والجزائر في منطقة جبال تبسة شرق الجزائر أیضا-١٨

الغربیة ، حیث یسیر خط الحدود بینھما ضمن منطقة الھضاب العلیا في –كبر من خط الحدود الجزائریة القسم األ-١٩
.غرب الجزائر

.قسم صغیر جدا من خط الحدود بین السودان وأفریقیا الوسى في منطقة جبال بنجوس-٢٠
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:الحدود العربیة المرتبطة باألنھار والبحیرات

دودا واضحة المعالم في معظم األحوال وذلك المتیازھا بعدم الحاجة تشكل األنھار والبحیرات ، ح
إلى عالمات توضیحیة ، كالحدود الناشئة في المناطق الجبلیة أو الصحراویة وغیرھا ، ولھذه األسباب فقد استخدمت 

ما ھو معروف تشكل وألن األنھار ك. األنھار في مناطق مختلفة من العالم ، كأساس لتعیین خط الحدود بین دول مختلفة 
عائقا نسبیا للحركة ، وھي صفة مالزمة للحدود السیاسیة بوجھ عام ، فإن استخدامھا كحدود فاصلة بین الدول كان أكثر 

ھذا باإلضافة إلى ما تتمتع بھ األنھار أو البحیرات من . یسرا وسھولة مقارنة مع بعض المظاھر الطبیعیة األخرى 
.ةممیزات عسكریة واقتصادیة بین

-:وبدراسة عدد من األطالس للمنطقة العربیة ، یمكننا أن نالحظ توزع ھذه الظاھرة على النحو اآلتي•

األردنیة في شمال غربي األردن ، قبل أن یتصل بنھر األردن –یشكل نھر الیرموك قسما من خط الحدود السوریة -١
.إلى الغرب ، في منطقة شرق بحیرة طبریة

شرقي لسوریا ، یكون نھر الفرات ، الذي ینبع في شرق تركیا ، كامل خط الحدود بین البلدین قبل في أقصى الشمال ال-٢
.أن یواصل اندفاعھ داخل العراق

قسم قصیر من الحدود السوریة التركیة أیضا یسیر مع نھر العاصي في أقصى الشمال العربي لسوریا ، حیث یسیر -٣
.جاھھ مخترقا األراضي السوریة في شمال شرق جبال العلویین السوریةالنھر مع الحدود تماما قبل أن یحول ات

.یعتبر نھر األردن الشمالي وبحیرتا الحولة وطبریة حدودا فاصلة بین سوریا وفلسطین-٤

.األردنیة–یشكل نھر األردن والبحر المیت الجزء األكبر من خط الحدود الفلسطینیة -٥

لیج العربي ، یكون شط العرب قسما ھاما من الحدود العراقیة اإلیرانیة في منطقة إلى الشمال مباشرة من رأس الخ-٦
.سھول األھواز وسواد العراق

.یعتبر نھر أكوبو قسما ھاما من الحدود السودانیة األثیوبیة في جنوبي شرق السودان ضمن منطقة النیل العلیا-٧

–تتماشى مع نھر باركو ، أو ما یمثل قسما من حدود إرتریا . األثیوبیة أیضا –جزء صغیر من الحدود السودانیة -٨
.مع محافظة البحر األحمر السودانیة–التي تحتلھا أثیوبیا 

.یشكل نھر السنغال كامل خط الحدود بین موریتانیا والسنغال-٩

.اعیة ضمن ھذه الحدودالمصریة ، حیث توجد بحیرة السد العالي االصطن–قسم متواضع جدا من الحدود السودانیة -١٠

:الحدود العربیة في الصحاري والغابات والمستنقعات

تتمیز الصحاري والغابات والمستنقعات ، كمظاھر لسطح األرض ، بكونھا غیر متناسقة االمتداد ، 
ماعات وانخفاض شدید في معدل الكثافة السكانیة واستخدمت ھذه المناطق كثیرا في الماضي للفصل بین الوحدات والج

مع مرور الوقت ، . السیاسیة المختلفة ، وفي بعض الحاالت ، اعتبرت ھذه المناطق أراضي غیر مملوكة أو مشاعة 
وتطور مفھوم الدولة الحدیثة ، وظھور مبدأ السیادة أصبح من الضروري إنشاء الحدود السیاسیة داخل ھذه المناطق الغیر 

:في الصحاري والغابات والمستنقعات ، على النحو التاليما ھو لھ تقریبا ، وتتوزع الحدود العربیة 

الحدود السعودیة الكویتیة والتي تبدأ من نقطة عند شمال الخلیج العربي ، ویمتد ھذا الخط في معظمھ ضمن صحراء -١
.التي تعتبر امتدادا طبیعیا لصحراء النفوذ الكبیر في شمال شبھ الجزیرة العربیة،الدبدبة

الكویت ، وتسیر حدود –العراق –العراقیة والتي تبدأ من النقطة الثالثیة للحدود بین السعودیة –لسعودیة الحدود ا-٢
.البلدین في األطراف الشمالیة للنفوذ الكبیر وامتداداتھ في الصمان والحجرة والحماد على أطراف بادیة الشام

یة الشام أیضا وامتداداتھا في صحراء الحرة شرق وادي السعودیة ، على أطراف باد–معظم خط الحدود األردنیة -٣
.السرحان
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السعودیة ، فھذا الخط یسیر في بعض األحیان عبر المستنقعات المالحة جنوب خلیج –القسم األكبر من حدود قطر -٤
.البحرین

.ربیا لصحراء الربع الخاليالحدود الواقعیة بین السعودیة وشمال الیمن على أطراف رملة دھم التي تعتبر لمتدادا غ-٥

.الحدود الواقعیة بین السعودیة وجنوب الیمن عند األطراف الجنوبیة لرملة الدكاكة ومقامیات الربع الخالي الجنوبي-٦

.العمانیة الذي یسیر عبر رملة المستحمة في الجنوب الشرقي للربع الخالي–خط الحدود السعودیة -٧

.دیة واإلمارات الممتد عنمد األطراف الشرقیة للربع الخاليكامل خط الحدود بین السعو-٨

.متعرج عبر صحراء بادیة الشام أیضا

السوریة التي تسیر بشكل –القسم األكبر من الحدود العراقیة -٩

.األردنیة والتي تمتد بالكامل في وسط صحراء بادیة الشام–الحدود العراقیة ١٠

الدول ال یجعل لھذه الحدود قدرا كافیا ن تعیین وتخطیط ورسم الحدود بینلقد تأكد في حاالت عدیدة أ
من المتعة واالستقرار ، إن لم تكن سیاسات الدول المتجاورة قائمة على روح التعاون وتبادل المصالح وإظھار مشاعر 

لصدامات بین الدول ، وفي ھذا التفھم لآلخرین فالحدود التي قامت على أسس غیر سلیمة ، عادة ما تكون سببا للنزاعات وا
الحدود تشبھ جلد اإلنسان ، وقد تصاب بأمراض " ھذا المفھوم عندما أشار إلى أن (Jones)الخصوص فقد أكد جونز

.خاصة بھا ، أو تعكس أمراض الجسم نفسھ

عالمالمشكالت السیاسیة في ال: سماخالالفصل 

مشكالت عربیة: أوالً 

وشبھ الجزیرةمشكالت الحدود في الخلیج العربي

: النزاع الحدودي بین قطر والبحرین-١

میاه الخلیج ھذا النزاع بین دولتین من دول الخلیج العربي ، قطر التي تشغل شبھ جزیرة تبرز في 
كیلو مترا تتمیز أرضھا باستواء سطحھا ٦٥كیلو متر من الجنوب إلى الشمال بینما یبلغ عرضھا نحو ١٣٠لمسافة نحو 

وال یخل بھذا التجانس الطبغرافي سوى جبل دخان الذي یمتد كحافة صخریة على طول الساحل الغربي الذي یطل على 
كثر بھا المخاضات والشعاب المرجانیة ولھذا قل أن یوجد على السواحل ومیاه الخلیج ضحلة حول قطر ت. خلیج سلوى

.مكانا یصلح لرسو السفن ولذلك تقل على سواحلھا الموانئ

أما الطرف اآلخر في النزاع فھو البحرین التي تتكون من الجزیرة الرئیسیة البحرین ومجموعة من 
. كیلو مترا ) ٧٠٧( الدولة الجزریة نح الجزر الصغیرة المتناثرة حولھا ، وتبلغ مساحة ھذه 

یتعلق النزاع بین الدولتین بالسیادة على جزر حوار ومنطقة الزبارة وھي جزر صحراویة غیر و
.مأھولة تأخذ امتدادا طولیا وتتمیز من حیث الموقع بقربھا من الساحل الغربي لشبھ جزیرة قطر

قرارھا بإنھاء النزاع الحدودي الذي ٢٠٠٠ارس م١٦حسمت المحكمة الدولیة األمر وأصدرت في و
استمر ألكثر من ستین عاما بین الدولتین ونص قرار المحكمة على االحتراف بسیادة قطر على منطقتي الزبارة وجزیرة 

وقد قامت المحكمة حسما للخالفات الحدودیة . فشت الدیبل وكذلك جزیرة جنان في مقابل سیادة البحرین على جزر حوار
ھما مستقبال بترسیم خط الحدود بین الدولتین وقد قبل الطرفین ، قطر والبحرین بحكم المحكمة وفتحت كل منھا صفحة بین

.جدیدة من العالقات السیاسیة الطیبة

:قضیة لواء االسكندرونة-٢

جزء یرجع االسم إلى االسكندر األكبر الذي بنى امبراطوریة عظیمة االمتداد والقوة ، فقد شملت ال
الكبیر من شرقي حوض البحر المتوسط وامتد شرقا حتى نھر السند ومن اآلثار التي بقیت على مر الزمن من تاریخ تلك 
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وقد أطلق . اإلمبراطوریة ھذه المدن الذي اختطھا االسكندر نفسھ أو أقامھا خلفاؤه تخلیدا لذكرى فتوحاتھ وانتصاراتھ 
.سبة صحیحة أو محرفةعلیھا جمیعا اسم االسكندر أو نسبة إلى ن

أما جذور المشكلة السیاسیة لھذا اإلقلیم في أقصى الطرف الشمالي للساحل الشرقي للبحر المتوسط 
على الحدود السوریة التركیة ، فإنھا ترجع إلى فترة ما قبل الحرب العالمیة األولى وخالل أفول نجم الدولة العثمانیة التي 

الذي قامت بریطانیا وفرنسا بتقسیم أمالكھ بینھما ، وھو ما تم من خالل اتفاقیة سیكس و» باألسد المریض«سمیت حینذاك 
كانت منطقة اإلسكندرونة طوال . والتي تم بمقتضاھا السیطرة الفرنسیة على أراضي سوریا ولبنان ١٩١٦بیكو عام 

دمشق : سا بتقسیم سوریا إلى عدة والیات الحكم العثماني لسوریا تابعة لوالیة حلب ، وخالل الحكم الفرنسي لھا بادرت فرن
.وحلب والالذقیة وجبل الدروز

وقد أظھرت الحرب العالمیة الثانیة بصفة خاصة أھمیة االسكندرونة من الناحیة االستراتیجیة 
میة وقد زادت أھ. بموقعھا على رأس خلیج عمیق الغور تحاوطھ الجبال یجعلھا حصنا دفاعیا قویا أمام ھجمات األعداء 

.اإلقلیم بعد ذلك بعد اكتشاف بعض الموارد المعدنیة بھ مثل الكروم والبترول

وإذا كانت اإلسكندرونة اآلن تابعة لتركیا فھي أرض سوریا بحكم التاریخ والجغرافیا وھي میناء 
وإذا . ویة لھا طبیعي لجزء مھم م الشام وھي أراضي حلب ولیست حاجة تركیا لھا بأشد أو أقوى من حاجة سوریا الحی

كانت تركیا تتخذ من كبر حجم الجالیة التركیة في اإلقلیم زریعة لسلبھ من سوریا فإن مجموع العرب إذا أضیف المسلمین 
السنیین إلى العلویین والمسیحیین یفوق كثیرا عدد األتراك ھذا فضال عن الجذور التي تثبت أحقیة سوریا في أرض 

.االسكندرونة

:المصریة السودانیةمشكلة الحدود-٣

وفقا لموقع مصر الجغرافي فقد تحددت حدودھا السیاسیة مع ثالث جبھا تشترك في كل منھا مع دولة 
أخرى فحدودھا الجنوبیة مع السودان وحدودھا الغربیة مع الجماھیریة اللیبیة وحدودھا الغربیة مع الجماھیریة اللیبیة 

ساحلھا المطل على البحر األحمر وخلیج –فلسطین وإسرائیل ونصفھا الجنوبي وحدودھا الشرقیة في نصفھا الشمالي مع 
من الناحیة الجغرافیة من ناحیة ومن الناحیة –وتتباین ھذه الحدود وإن تشابھ في كونھا ھندسیة التكوین والشكل . السویس 

. السیاسیة ومدى توترھا أو استقرارھا وھدوئھا من ناحیة أخرى 

:لمصر مع السودانالحدود الجنوبیة

٢٢مع دائرة العرض - إلى حد كبیر–یسیر خط الحدود السیاسیة بین مصر والسودان متفقا ومنطقیا 
شماال ممتدا من ساحل البحر األحمر شرقا حتى جبل العوینات غربا حیث تلتقي حدود كل من مصر والجماھیریة اللیبیة 

والحد في جزئھ الغربي الممتد من النیل حتى العوینات إقلیم . متر كیلو ١٢٨٠ویبلغ طول ھذا الخط نحو . والسودان
صحراوي جاف غیر معمور تتناثر فیھ موارد مائیة محدودة تمثل محطات في طرق القوافل التي تعبر ھذه الصحراء من 

آبار شب وأبو الجنوب إلى الشمال وأشھرھا طریق درب األربعین الذي یمر في ھذا اإلقلیم بواحة سلیمة في السودان و
.حسین في مصر 

أما منطقة وادي النیل حسب االتصال الرئیسي بین الشمال والجنوب فالوادي ھنا یختلف ضیقا 
ویمر . واتساعا ومن السھل التفرقة الواضحة بین بیئتھ كنطاق معمور وما یلیھ غربا في اتجاه العوینات كما سبق اإلشارة

النوبیة التي تتواجد على طول النھر في ھذا القطاع شماال في مصر وجنوبا في خط الحدود ھنا مخترقا وطن الجماعات
. السودان ، وإلى الشرق من الوادي وفي اتجاه البحر ترتفع جبال البحر األحمر وتنحدر بشدة نحو سھل ساحلي ضیق

الذین ھذا النطاق مخلخل سكانیا قلیل العمران تعیش فیھ مجموعة من الرعاة من قبئل البشاریة
ینتشرون فوق مساحة تمتد من األجزاء الجنوبیة من صحراء مصر الشرقیة وعلى طول السودان الشرقي كلھ وحتى 

وھي قبائل رعاة رحل ال تتقید في حركاتھا الدائمة وراء الكأل والمرعى بوجود خط الحدود . األطراف الشمالیة من إرتریا
ومن أجل ذلك یمكن القول أن فشلھ وعجزه على أن . ھذه القبائل ، شماال٢٢ال تكاد تحس بوجوده ویشطر خط عرض 

. یؤدي وظیفتھ كحد سیاسي فاصل وحد بشري وحضاري في آن واحد

تم تحدید ھذا الخط لیكون حدا سیاسیا بین مصر والسودان وفي اتفاقیة باسم اتفاقیة السودان التي 
تھا األولى أن األراضي الواقعة إلى الجنوب من خط عرض وحددت ماد١٨٩٩أجبرت بریطانیا مصر على توقیعھا عام 

أدخلت تعدیالت على الحدود بدعوى خضوع القبائل التي تعمل ١٩٠٢شماال ھي ما یطلق علیھ السودان ، في عام ٢٢
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ف وبذلك أصبح ھناك ما یعر. بالرعي إلدارة واحدة مما یتیح لھا حریة الحركة عبر خط الحدود السیاسیة بین الدولتین
٢٢بالحدود اإلداریة إلى جانب الحدود السیاسیة ترتب على ھذه التعدیالت وجود مناطق إداریة تخرج عن خط العرض 

.شماال 

:النزاع على الحدود

من الطبیعي في ظل الحجج واألسباب الواھیة لبریطانیا في إجراء التعدیالت اإلداریة على الحدود 
١٩٥٨وقد بدأ ھذا النزاع على الحدود في عام . مصر والسودان من وقت آلخر الدولیة أن تثور مشكلة الحدود بین

وتحدیدا في أواخر ینایر من ھذا العام عندما تقرر إجراء انتخابات في السودان وداخل قانون االنتخاب السوداني منطقة 
الوقت تقریبا كان ھناك في مصر شمالي حلفا ومنطقة جبل علبا وحالیب ضمن الدوائر االنتخابیة السودانیة ، وفي نفس 

استفتاء حول وحدة مصر مع سوریا وضمت مصر ھذین اإلقلیمین إلى دوائھا االنتخابیة ووصل النزاع إلى حد أن أرسلت 
.السودان مذكرة إلى مجلس األمن

وقد تجدد النزاع مرة أخرى في الفترة األخیرة والزال األمر نزاع سیاسي قائم لم یحسم حتى اآلن 
ین الحكومتین المصریة والسودانیة كل منھما یطرح أسانیده وحجج تؤید وجھة نظره ، وإن كانت وجھة النظر المصریة ب

شماال ھو الحد ٢٢ونصت على أن خط عرض ١٨٩٩أقوى بحكم ارتباطھا باتفاقیة تحدید الحدود التي وقعت عام 
شرطة وأخضعت مثلت حالیب شالتین لسیطرتھا وقد بادرت مصر بإرسال قوات . السیاسي والدولي بین الدولتین

.اإلداریة

:الحدود المصریة اإلسرائیلیة-٤

یمثل خط الحدود السیاسیة الشمالیة الشرقیة لمصر في قطاعھ الشمالي ، المشترك مع فلسطین 
مسار ھذا الخط في ثم تحدد. وإسرائیل ، أكثر حدودھا تأثرا وأكثرھا إثارة لمشكالت سیاسیة وأكثرھا توترا عسكریا 

ویبلغ طول ھذا الحد . بین كل من مصر وتركیا التي كانت حیت ذاك تسیطر على فلسطین ١٩٠٦اتفاقیة عقدت عام 
كیلو متر نظرا لمروره ببعض ٢٥٦كیلو متر بینما یبلغ طولھ الحقیقي على الطبیعة ٢١٠على الخرائط نحو 

. المرتفعات الجبلیة 

جنوبا وحتى شرق مدینة رفح المصریة –س خلیج العقبة إلى الشمال من طابا ویمتد ھذا الخط بین رأ
ھندسي مستقیم المسار تقریبا یقطع مناطق مستویة السطح –في معظمھ –وھو خط . على البحر المتوسط شماال

:وال یستثنى من ذلك إال نقطتین ھما. غالبا 

ط متتبعا رؤوس الجبال والتالل في المنطقة إلى القرب من منطقة طابا المطلة على رأس العقبة وحیث یتعرج الخ
.كیلو مترا٣٥طابا وحتى جبل الصفرة بطول یبلغ نحو 

 توجد بھا عدة كتل . منطقة جبل خروف الذي یقع في منتصف المسافة تقریبا بین طابا ورفح وھي منطقة جبلیة وعرة
ویصل طول ھذه المنطقة التي یتعرج فیھا خط الحدود . لف متر جبلیة صغیرة أھمھا جبل خروف الذي یبلغ ارتفاعھ نحو أ

.كیلو متر٤٠نحو 

:مشكلة الحدود بین الصومال وإثیوبیا -٥

ورثت الكثیر من الدول األفریقیة حدودھا السیاسیة التي رسمھا االستعمار ولم یكن لھا أي دور حقیقة 
مشى أو تتفق مع الظروف البشریة والحضاریة أو الطبیعیة مما یجعل وھي غالبا حدودا ال تت. في ترسیمھا وتحدید مسارھا

.الكثیر منھا مصدرا لمشكالت سیاسیة بین دول القارة

بین إیطالیا ١٨٦٩رسمت الحدود اإلثیوبیة الصومالیة من خالل معاھدتین أولھما عقدت عام 
میال إلى الداخل حتى ١٨٠ا للساحل بعمق حوالي وإمبراطور إثیوبیا منیلك الثاني من خاللھا مسار خط الحدود موازی

واستبعدت من ھذه االتفاقیة منطقة لوق على decken von derیصل إلى نھر جوبا في منطقة شالل فون دیردیكن 
الشاطئ األیمن لنھر جوبا والتي كان اإلیطالیون قد أقاموا بھا قلعة وحصنا دفاعیا لھم مع اعتراف إثیوبیا بإقامة محطة 

.ریة إلیطالیا فیھا مع تعھد بحمایتھا من ھجوم القبائل األثیوبیةتجا
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ونصت على تحدید مسار خط الحدود ١٩٠٨أما المعاھدة الثانیة فقد عقدت بین نفس الطرفین عام 
Dawaمن ممتلكات إیطالیا في الصومال واإلمبراطوریة اإلثیوبیة بحیث یبدأ الحد من دوال عند منطقة نھر داوا 

ویستمر في مساره حتى نھر شبیلي متتبعا الحدود اإلقلیمیة maidabaویمتد شرقا متتبعا منبع میدابا Genalleلیلي وجینا
الحضاریة فاصال بین مجموعة القبائل الصومالیة والقبائل اإلثیوبیة وبذلك فإن نقطة الحدود على نھر شبیلي تكون 

تابعة إلیطالیا وإقلیم القبائل فیما وراء بادي آدي لیظل خاضعا التي تظلBaddi Addiاالتصال بین قبائل بادي آدي 
. إلثیوبیا 

وقد ظھرت المشكلة الحدودیة بین الصومال وإثیوبیا بوضوح كاف عقب الحرب العالمیة الثانیة بعد 
انیة للمناطق أن انتھزت إیطالیا وتحررت إثیوبیا وباشرت بریطانیا إدارة الصومال فیما عرف آنذاك باإلدارة البریط

على اعتبار منطقي ١٩٤٥واتفت بریطانیا وإثیوبیا عام British Occupied Trriotorie Administrationالمحتلة 
أوجادین جزءا منفصال عن إثیوبیا خاضعة لإلدارة البریطانیة وتأكد ذلك مرة أخرى في االتفاقیة التي عقدت بینھما عام 

.لیم أوجادین كجزء من الصومالمما سمح لبریطانیا بإدارة إق١٩٤٤

وظلت المشكلة مصدر قلق واضطراب سیاسي وسببا مباشرا لقیام معارك طاحنة بین الجانبین حدثت 
ودارت بین الجانبین الصومالي . ١٩٨٤، ١٩٨٣وكذلك في عامي ١٩٧٧، ثم فبرایر ١٩٧٣، ١٩٧٢في أعوام 

المتحدة التي دخلت طرفا ثالثا في ھذا النزاع منذ وضع الصومال واإلثیوبي مفاوضات كثیرة تحت مظلة ورعایة األمم 
وصدرت بشأنھا العدید من القرارات ولكن طرفي النزاع لم ١٩٥١بدأت ھذه المفاوضات منذ عام . تحت الوصایة الدولیة

. یتمكنا من االتفاق على حل 

مھا االستعمار وترتب وتتلخص وجھة نظر الطرفین في أن الصومال ال تعترف بالحدود التي رس
علیھا تقسیم األمة الصومالیة وترغب في حدود تلم شمل ھذه األمة، حدود تراعي العوامل البشریة واالقتصادیة ورغبة 
الصومالیین في جمع الشتات الصومالي في دولة تتمش حدودھا مع حدود انتشار وتوزیع قبائل األمة الصومالیة المتحدة 

ا وساللتھا وتاریخھا حیث یضم الصومال الحالي ثلثي ھذه األمة ویوزع الثلث الباقة ما بین إثیوبیا في لغتھا ودینھا وتقالیدھ
. غربا وكینیا جنوبا وجیبوتي شماال

وھي ترى أن . وترى أنھا حدود دائمة یجب تثبیتھا ١٩٠٨أما وجھة نظر إثیوبیا فھي تقبل بحدود 
ن دافعا لقبائل أخرى داخل إثیوبیا على االنفصال مما یھدد الكیان السیاسي تفریطھا في إقلیم ھود وأوجادین یمكن أن تكو

.الحالي لھا ، ولذلك ترفض إثیوبیا تماما فكرة حق تقریر المصیر للصومالیین الموجودین داخل أراضیھا

)الیمن وأریتریا ( مشكلة أرخبیل جزر حنیش -٦

وعة من الجزر وترسیم الحدود بین البلدین في یتعلق ھذا النزاع في بادعاءات السیادة على مجم
ولعل ما تجدر اإلشارة . منطقة ضیقة لھا أھمیتھا رغم أنھا جزء من بحر مغلق لھ أھمیتھ الكبیرة للتجارة والمالحة الدولیة

نزاع واآلثار إلیھ في ھذا المجال لیس مجر إثارة النزاع والمطالبة بترسیم الحدود البشریة دائما بطریقة إدارة إریتریا لل
.المتوقعة على مصالح دولیة وإقلیمیة

ترجع المشكلة في بدایتھا الفعلیة عندما قامت إریتریا عسكریا باحتالل جزیرة حنیش الكبرى في 
مما أثار أزمة سیاسیة تجاوزت حدود العالقات بین الیمن وإریتریا إلى أبعاد  إقلیمیة أكبر وآثار ١٩٥٥دیسمبر 

ولعل من أھم أثار ذلك أن ھذا النزاع أعاد التركیز مرة أخرى على . لھا انعكاساتھا على منطقة األحداثاستراتیجیة كان 
ومن جانب آخر . قضیة المن في البحر األحمر بوجھ عام وعند مدخلھ الجنوبي في إقلیم مضیق باب المندب بوجھ خاص

ت إریتریا إلى إثارة النزاع مع دولة مجاورة لھ كان لھا فقد أثار ھذا النزاع العدید من التساؤالت عن األھداف التي دفع
. دورھا ودعمھا الواضح للثورة اإلریتریة ومناصرتھا سیاسیا ومادیا

بدأت المشكلة تتصاعد عندما منحت الیمن الشركة األلمانیة ترخیصا إلقامة مشروع استثماري ضخم 
ا أثار الجانب اإلریتري ودفعھ إلى تقدیم إلنذار شدید إلى الستقالل مجموعة جزر أرخبیل حنیش سیاحیا واقتصادیا مم

. الیمن طالبا إخالء الجزیرة وتم احتواء ھذا الخالف مبدئیا بعد االتفاق على تشكیل لجنة وزاریة لمناقشة أبعاد ھذا الخالف
ائي للحدود البحریة بین وعقدت اللجنة اجتماعھا في البلدین وقدم الجاني الیمني رؤیتھ لحل المشكلة عن طریق ترسیم نھ

. البلدین إما عبر مفاوضات مباشرة أو تحكیم دولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة
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وعلى الجانب اآلخر أصرت إریتریا على ضرورة إخالء الجزیرة واستمرت المفاوضات بین 
زر حنیش الكبرى ولكن القوات الیمنیة قامت القوات اإلریتریة في ھذا الیوم باقتحام ج. ١٩٩٥نوفمبر ٢٥الجانبین حتى 

بدأ الجانبان مشاورات سیاسیة انتھت بتأجیل مناقشة القضیة . استعادت الجزیرة في الیوم التالي وطردت القوات اإلریتریة 
ولكن عاد الجانب اإلریتري مرة أخرى إلى الحل العسكري بدعم من إسرائیل وقامت قواتھا . ١٩٩٦إلى نھایة فبرایر 

. خاطف على الجزیرة أسفر عن احتاللھا وأسرت الحامیة الیمنیة العسكریة فیھابھجوم 

استعادة جزیرة حنیش بالوسائل العسكریة لنقص اإلمكانات البحریة –أما الیمن فلم یكن بوسعھ آنذاك 
األزمة وبدا الجانبان كل لذلك اتجھ الجانبان إلى التفاوض والوساطة الدولیة إلیجاد مخرج سیاسي من . المطلوبة لتنفیذ ذلك

.منھما یقدم أسانیده المعقدة لوجھة نظره وأحقیتھ في السیادة على الجزر

انتھى التحكیم بتبعیة جزیرة حنیش الكبرى وأربعة جزر أخرى في اتجاه الشمال الشرقي على الیمن 
حنیش إلى إریتریا وبذلك یمكننا أن بینما انتھى في نفس الوقت على تبعیة ست جزر أخرى في اتجاه الجنوب الغربي من 

نقول أن المحكمة قد أرضت طرفي النزاع ومنحت إریتریا ست جزر ولذلك قبل الطرفان قرار المحكمة وأسدل الستار 
.على المشكلة التي تم حلھا بطریقة سلمیة

:مشكلة الصحراء الغربیة-٧

ألف ٢٦٦الكبرى اإلفریقیة وتبلغ مساحتھا یمتد إقلیم الصحراء الغربیة على الحافة الغربیة للصحراء
١١٢٣٥ألف نسمة من القبائل الصحراویة ، ویطل اإلقلیم بساحل طویل یبلغ طولھ ٧٦كیلو متر مربع ویسكنھ حوالي 
ولھذا اإلقلیم أھمیتھ سواء بالنسبة للدولة المجاورة لھ . وھو ساحل غني بالثروة السمكیة. كیلو متر على المحیط األطلسي 

یمثل اإلقلیم بحكم موقع بین المغرب شماال وموریتانیا جنوبا عمقا ألراضي كال منھما ، . و حتى على المستوى الدولي أ
أیضا بالنسبة للجزائر التي تعدن الحدید في منطقة تندوب قرب –ولذلك فھو مطمع لكل منھما ولإلقلیم أھمیة إقلیمیة 

.  ترى في اإلقلیم مخرجا سھال وقصیرا إلى المحیط األطلسي حدودھا مع المغرب وإقلیم الصحراء الغربیة و

ولإلقلیم أھمیتھ الدولیة مع قربھ من جزر كناریا التي تواجھھا ، ھذا باإلضافة إلى قربھ من مناطق 
الت وتتمیز مشكلة الصحراء الغربیة عن غیرھا من المشك. غنیة بثرواتھا التعدینیة ، البترول والحدید والفوسفات وغیره 

السیاسیة العربیة، فھي لیست مشكلة حدودیة تتعلق بمسار خط حدود وإنما ھي مشكلة إقلیم ذو مساحة كبیرة نسبیا ، وتتعدد 
أطراف المشكلة بشكل مباشر في ثالث أطراف ھي المغرب وموریتانیا وحركة تحریریة ھي البولیساریو ویتدخل في 

.ائر التي تساند وتؤازره بطرق عدیدة حركة البولیساریوالنزاع طرف رابع بطریقة غیر مباشرة وھي الجز

وظل إقلیم الصحراء مھمال ال یلقي أي اھتمام حتى أواخر الستینات عندما بدأت المشكلة تظھر على 
الساحة السیاسیة في ھذا الجزء من إفریقیا الغربیة وبدأ الصراع بین األطراف الثالثة ، المغرب وموریتانیا والجزائر 

قت كل منھا األسانید والدعاوى في أحقیة كل منھا لضم إقلیم الصحراء الغربیة إلیھا وإذا كانت الحقوق التاریخیة وسا
إال أن » شنقیط« لموریتانیا في اإلقلیم أكثر وضوحا فقد كانت موریتانیا واإلقلیم یكونان تاریخا ما تعرف باسم بالد 

ان ھذا اإلقلیم االختیار وحق تقریر المصیر في أول األمر وإن كانت قد موریتانیا وافقت على إجراء استفتاء یعطي لسك
. عدلت عن ذلك فیما بعد 

وإذا كانت الجزائر ال تعلن صراحة عن مطامع واضحة لھا في اإلقلیم إال أنھا تساند بقوة حركة 
صحراء یضمن أن یكون لھا نفوذ البولیساریو وتؤید حق سكان الصحراء في تقریر مصیرھم، وھي ترى أن مساندة إقلیم ال

والنزاع الذي دار بینھا ١٩٦٣ولعل الجزائر ال تنسى اشتباكات عام . فیھ بحكم الصداقة التي یمكن أن تربط بین الدولتین
وبین المغرب حول إقلیم تندوف الغني بخام الحدید ورغبة المغرب في االستیالء علیھ ، وھو ما یدفعھا إلنھاء قضیة 

على أن تتنازل عن ادعائھا ١٩٧٣عام " إفران" بیة لصالح وجھة نظرھا وھي ال تأمن للمغرب رغم اتفاق الصحراء الغر
.في إقلیم تندوف

استعدادھا إلجراء استفتاء في إقلیم ١٩٨١وفي تطور الحق عرضت المغرب في مؤتمر نیروبي عام 
الغربیة تشھد محاوالت متعددة ومتنوعة من جانب الصحراء یقرر فیھ الشعب مصیره، ومنذ ذلك الوقت ومشكلة الصحراء

وقد عجزت خاللھا منظمة الوحدة األفریقیة ومنظمة األمم المتحدة عن الوصول إلى حل یرضي . األطراف المشتركة فیھا 
ة وقد أثارت جبھة البولیساریو في مفاوضاتھا مع  المغرب حول إجراء استفتاء لتحدید المصیر أثارت مشكل.كل األطراف 

.تحقیق الھویة للراغبین في المشاركة في االستفتاء وأثارت  العدید من المشاكل حول ھذه القضیة
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ورغم مرور أكثر من عشر سنوات منذ إنشاء بعثة األمم المتحدة لإلعداد لالستفتاء في الصحراء 
ن عاما إال أن القضیة ال زالت معلقة الغربیة ورغم الجھود الكبیرة التي بذلتھا األمم المتحدة خالل أكثر من خمس وعشرو

.ولم تصل إلى حل بعد

:مشكلة الجزر اإلماراتیة-٨

لیس للجزر الثالث ، أو موسى ، طنب الكبرى ، طنب الصغرى ، في الخلیج العربي تاریخ متمیز 
لعربیة التي شھد لھا التاریخ قائم بذاتھ وإنما ھو یرتبط بتاریخ الساحل العماني المقترن دائماً بالقواسم ، تلك القبائل ا

. الحدیث ازدھاراً تجلى خالل القرن الثامن عشر والعقدین األول والثاني من القرن التاسع عشر

ولم تكن آنذاك ظھرت إمارات الخلیج العربي على الساحل العماني بعد ، فقد كانت قوة القواسم ال 
–م ١٨٠٣« رأس الخیمة، ولكن في عھد الشیخ سلطان بن صقر تضاھیھا قوة في المنطقة وكانت عاصمة القواسم إمارة 

تم نقل العاصمة إلى الشارقة فتبعیة الجزر كانت آنذاك إلى دولة القواسم التي تتكون من رأس الخیمة والشارقة » م ١٨٥٦
یج العربي فعملت ثم وجدت بریطانیا في القواسم قوة مناھضة لنفوذھا في الخل.. وإمارات الخلیج العربي ظھرت فیما بعد 

م ١٨٢٠(جھدھا لإلطاحة بحكمھم ، واستطاعت بریطانیا احتالل رأس الخیمة وحصون القواسم وأبرمت معھم معاھدات 
). م١٨٥٣–١٨٤٣–م ١٨٣٨–

بعد انسحاب بریطانیا من الخلیج أطلقت إیران یدھا في بعض الجزر وكانت أبو موسى إحدى ھذه 
. م٣٠/١١/١٩٧١الجزر  المحتلة في 

إن استیالء إیران على ھذه الجزر یعتبر أو احتالل إیراني منذ الحرب العالمیة الثانیة ، وبعد قیام 
الثورة اإلسالمیة توالت التصریحات من المسئولین اإلیرانیین بالتأكید على عروبة الخلیج وعروبة الجزر الثالث حیث 

ي وإن الحكومة اإلیرانیة مستعدة إلعادة النظر في قضیة الجزر إلى أن الخلیج العربي خلیج إسالم) صادق خلخالي(أشار 
.م وذلك لكسب الرأي العام والتأیید الخلیجي للثورة اإلسالمیة فیھا ١٩٧١الثالث التي سیطر علیھا الشاه في سنة 

إلى أن ) إبراھیم یزیدي(غیر أن الحكومة اإلیرانیة نفت بعد ذلك ھذه التصریحات حیث أشار 
تنوي إعادة النظر في قضیة الجزر الثالث ، وأكد أن االسم التاریخي ھو الخلیج الفارسي وإن تغییره مخالف حكومتھ ال

للمنطق ، ومنذ بدایة ھذا القرن وحتى اآلن كان الصراع ال یدور حول الحقوق التاریخیة والجغرافیة والقانونیة العربیة في 
. ان الصراع یدور حول رؤیة إیران وطموحھا السیاسیة في المنطقةجزر أبو موسى الطنبین فھذه مسألة محسومة بل ك

ویقول صاحب السمو الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة رحمھ هللا 
مشترك ، إن الوسیلة المثلى للوصول إلى تأكید حق الجزر یكون عن طریق تقدیم األدلة والمستندات القانونیة والحوار ال

. الذي یقوم على المنطق ویستند إلى روابط األخوة والعقیدة المشتركة

ھذا وال تزال الحكومة اإلیرانیة إلى یومنا ھذا متعنتة في مواقفھا تجاه ھذه القضیة ، فھي ال ترید 
لدولي المنوط بتسویة إعادة الجزر بالطرق الودیة من جھة وال ترید االحتكام لمحكمة العدل الدولیة باعتبارھا الجھاز ا

الخالفات وھي ما تریده دولة اإلمارات ، ومعنى ذلك إن الحكومة اإلیرانیة مصرة على إبقاء االحتالل قائماً قائماً حیث 
.ستبقى ھذه القضیة القنبلة الموقوتة إلى ستنفجر یوماً ما ویكون وبالھا على المنطقة بأسرھا

:مشكلة دارفور-٩

ھا ھي السودان مصغرا ، ال مثیل لھا أمدرمان ، حیث تصاھرت قبائل السودان واثنیاتھ فكان المسالیت دارفور لمن ال یعرف
والزغاوة والفور والبرتي والتمن والرقد والربنو والبرقو والفالتھ بجانب التعایشة والھبانیة والبني ھلبة والرزیقات 

فور ھي االسم المجازي لھذه الرقعة الجغرافیة ودارفور تاریخیا والمسیریة والمعالیا والزیود ، حیث لكل قبیلة دارھا ودار
حیث أخضعھا ١٩١٧ھي جزء من حزام ممالیك غرب إفریقیا حیث ال یمضي انضمامھا للسودان المركزي المائة عام 

.قي الحكم اإلنجلیزي المصري ، بعد سقوط دولة المھدیة أن دارفور تعتبر نموذجا للتصاھر الحضاري العربي اإلفری

بدأت أزمات دارفور بالتدھور األمني الناتج من الصراع التشادي واللیبي ، المعروف تاریخیا أن 
دارفور ھي البوابة األولى للسیطرة على انجامینا منھا خرج ھبري ، ومنھا انتصر إدریس دیبي وھذا األخیر لھ 

ت انتشر السالح اآللي في دارفور فأصبحت خصوصیة أكبر حیث امتداده القبلي في دارفور ، نتیجة لھذه الصراعا
الصراعات القبلیة التقلیدیة ذات كلفة عالیة في األرواح والممتلكات ، خلف ھذا التدھور األمني ظاھرة النھب المسلح وھي 
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ظاھرة ذات أبعاد اجتماعیة واقتصادیة ، أشعلت ھذه الظاھرة حمى التسلح القبلي بین مالك المواشي وعصابات النھب 
مسلح ، زاد من حالة عدم االستقرار التغیرات البیئیة المدمرة الناتجة من الزحف الصحاروي الذي ابتلع شمال دارفور ال

مما اضطر أصحاب المواشي من التوجھ جنوبا بحثا عن الماء واكأل ، مما شكل ضغطا غیر مسبوق على األراضي 
الزراعیة والممرات اآلمنة لسیر المواشي ، 

ر األمر لإلنقاذ في المركز ، بدأت مرحلة التصرف المنھجي في دارفور ،حیث لم تشذ بعد استقرا
اإلنقاذ عن سابقاتھا من األنظمة العسكریة من اعتبار دارفور مركز ، معارضتھا المحتملة ، لذلك توجھت نحو دارفور 

ى یسھل تفكیكھ وإعادة تشكیلھ من كملف أمني عاجل ، فكانت أولى مھامھا ضرب البنیة التحتیة للمجتمع الدارفوري حت
جدید من خالل سیاسة االستقطاب والتصفیة ، فكانت العقبة األولى أمام ھذه السیاسة ھي اإلدارة األھلیة الت تعد االنقاذ في 

الذي ) األمیر(والئھا لحزب األمة ، فبدأت خلخلتھا بخلق عمودیات ونظارات جدیدة ، وابتدعت االنقاذ القاب جدیدة كلقب 
.منحتھ السلطة صالحیات واسعة مقابل النظار والشراتي وقیادات اإلدارة األھلیة لتقلیدیة غیر المرغوب فیھم 

وبھذا التصرف خلخلت االنقاذ أولى ركائز االستقرار في المجتمع التقلیدي وھي القبیلة ومؤسساتھا ، 
أرض قطعت وال ظھرا أبقت ، فوقع االنقاذ في فبدأت في صناعة رموز جدیدة لھذه القبائل لكنھا صناعة تایوانیة ال

تناقضھ األساسي العمل على تفكیك اإلدارة القبلیة ، وفي نفس الوقت جعل القبیلة أداة التوسل للسلطة في غیاب األحزاب 
أو مشكوم السیاسیة ، فاختلط حابل القبائل بنابلھا ، وانفلتت األعراف والتقالید القبلیة وأصح المارد القبلي غیر محكوم

.بحكمھ وحنكة قیادات اإلدارة األھلیة فانقلب السحر على الساحر حتى صاح أدركوني قد ھلكت بما صنعت یداي 

تفاعل ھذا الواقع مع األزمة االقتصادیة الطاحنة ، والجفاف والتصحر وانتشار السالح اآللي وقد 
حدث عن النھب المسلح الذي تقوم بھ العصابات والنھب وغیاب الشرعیة الدیمقراطیة حتى أصبح المواطن في دارفور یت
:المسلح الذي تقوم بھ الدولة ، ھذا الواقع في دارفور أفرز التالي 

:تمرد داؤود بوالد 

بوالد من كوادر الجبھة القومیة القیادیة في دارفور ، لقد حظیت بمقابلتھ علیھ رحمة هللا في أدیس 
صدیق بوالد ممثلین لمكتب حزب األمة وتناقشنا نقاشا مستفیضا حول . بھ أنا واألخ د م فقد اجتمعنا ١٩٩٠أباب عام 

فكرة تمرده بحضور اثنین من معاونیھ ، فقد كان واضحا لي حجم المرارة التي كن یحملھا بوالد على قیادات الجبھة 
د علیھ رحمة هللا یمتاز بسخریة التعبیر عن القومیة وتھمیشھم ألبناء دارفور وعدم احترامھم للقیادات والنزیھ ، فاألخ بوال

حسن الترابي وفقھ االستلطاف فھو یعتقد أن ھذا الفقھ ھو المتحكم في تولي . األشیاء ، فقد تحدث باستفاضة الذعة عن د 
.المناصب والمسئولیات في االنقاذ 

:التمرد الحالي في دارفور

صادف سخط جماھیري وأزمة سیاسیة مركزیة ، ما یحدث اآلن في دارفور ھي حالة انفالت أمنى 
في ظل ظروف تحول سیاسي مرتقب ، قاد إلى تطلع مجموعة من أبناء دارفور محمولة بمرارات قبلیة وقومیة ، حاولت 
التعبیر عن ذاتھا بالكیفیة المعلنة ، لذلك جاءت شعارات الحركة مضطربة المناخ السیاسي العام في البالد ، ما حدث في 

ر یمكن أخذه كإنذار جاد یعلن عن وصول األوضاع ھناك إلى مرحلة الخطر، یجب أن یتم التعامل مع ھذا التمرد دارفو
بالمسئولیة والحساسیة األزمة من قبل الحكومة وحزب األمة على وجھ الخصوص وقیادات دارفور الفاعلة من مثقفین 

یة واضحة تطمئن أھل دارفور على مستقبلھم في إطار وادره  أھلیھ على أن یتم احتواء ھذا التمرد بإجراءات سیاس
.السودان الواحد

المشروع اإلمبراطوري األمریكي والمقاومة العراقیة-١٠

المشروع االمبراطوري االمریكي لیس بجدید، انھ یعود لبنیة النظام االقتصادي والسیاسي التوسعي 
الول واالخیر، حسب توماس بارنیت، أبرز محلل استراتیجي في وزارة وأن دورھا ا. منذ نشأة الوالیات المتحدة االمریكیة

، ، لیس المبادئ وال القیم، بل نشر العولمة الرأسمالیة وفرضھا بقوة السالح في كل )البنتاجون(الدفاع األمریكیة 
.“العالمانحاء

بوكس امریكانا، ”اوتكشف جون بیالمي فوستر، استاذة علم االجتماع في جامعة اروجون، في كتابھ
مع تزاید عدد الضحایا في صفوف العراقیین، والجنود االمریكیین ، ومع : عن الوجھ القبیح لھذه االمبراطوریة قائلة

الجرائم الفظیعة والتعذیب، التي ارتكبتھا الوالیات المتحدة في سجن ابوغریب، وفي غیره، ما أدى الى احتجاجات كثیرة 
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ربریة ووحشیة التدخل االمریكي في العراق بكل جوانبھ اآلخذة في االنكشاف والوضوح شیئا في انحاء العالم، ومع ب
. “االمبریالیة السخیة التي تمارس من خالل الباكس امریكانا”فشیئا، اصبح صعبا اكثر من اي وقت مضى االحتفاظ بوھم 

. الذي یعني سیادة السالم واالستقرار في ظل امبراطوریة امریكیة

ورسمت لجعل )! بتحریر العراق( دت امریكا ان تعلن للعالم عن مولد امبراطوریتھا الحقیقي اراو
ولكن حسابات الحقل لیست . العراق جوھرة تاج االمبراطوریة االمریكیة، كما كانت الھند جوھرة التاج البریطاني

اد الحبیبة، بوجھ االمبراطور الذي نشر ریشھ زمجرت المقاومة العراقیة الباسلة لیلة أسر بغد. كحسابات البیدر كما یقولون
كالطاووس، وأذا بأبناء العراق الشرفاء یتحولون الى سیوف بتارة وخناجرة خارقة تنھال على رؤوس جنوده ومرتزقتھ 

وسحنت المقاومة أمریكا وجیشھا االمبراطوري الى .. وتنھش اجسادھم، وأثخنوھم جراحا على مدى عامین كاملین
راقي الذي القرار لھ، ومن یومھا تغوص فیھ رویدا رویدا والتفیدھا صراخھا وطلب النجدة من االمم المتحدة المستنقع الع

. واوربا التي تنكرت لھا

المشكلة العراقیة

ماجد أحمد السامرائي یتردد ھذه -تجدید لمشروع التقسیم الطائفي في العراق -المحمیة الشیعیة 
ض الجماعات العراقیة المعارضة خارج العراق شعار الدعوة الي اقامة محمیة امریكیة في االیام مجددا بین اوساط بع

ولیصبح ھذا المشروع حسبما تراه تلك الجماعات وسیلة لوجستیة ) الطائفة الشیعیة(جنوبي العراق تحت عنوان حمایة 
الجیش العراقي ومؤسسات الدولة ضد قوات ) حرب عصابات(بیدھا وبحمایة القوات المسلحة االمریكیة ووفق عملیات 

..االمنیة واالستراتیجیة للوصول في النھایة الي القصر الجمھوري في بغداد

وھي وقوع االزمة العراقیة ) الكانتونة الشیعیة(ان االرضیة السیاسیة الحالیة التي ینطلق منھا دعاة 
ال تبرر وقوع ایة مجموعة او تشكیلة سیاسیة ما تحت مقدرات الوالیات المتحدة١٩٩٠الناتجة عن اجتیاح الكویت عام 

زالت في طور العمل السري تحت احكام ھذا التدویل، الن في ذلك اعطاء مشروعیة للوصایة االمریكیة علي حاضر 
ومستقبل العراق، وان سوق امثلة لسیاقات العالقة االمریكیة مع انظمة سیاسیة ودول ذات سیادات في العالم العربي، او 

تشبث منظمة التحریر الفلسطینیة في الحلقة الراھنة من نضالھا الستخدام النفوذ االمریكي من اجل الحصول علي في 
حقوق شعب فلسطین في التحرر من االحتالل االسرائیلي والحصول علي الدولة المستقلة، امر ال یتطابق والحالة العراقیة، 

. سیاسیة من الصعب تمریرھا علي الرأي العام الشعبي العراقيوان مثل ھذه التبریرات تعبر عن دیمغوجیة وسذاجة

مخاطر مشروع المحمیة الشیعیة ستقع علي ابناء الشیعة قبل غیرھم، كما انھ عملیة مقصودة من و
ومنحھم جزءا قلیال ) حكم العراق كلھ تحت رایة الحكم الشیعي(االمریكان واصدقائھم من العراقیین، غرضھا قتل مشروع 

الرقعة الجغرافیة ال توجد ضمانات للحفاظ علیھا في ظل المتغیرات السیاسیة، ولھذا فان المشروع یواجھ مقاطعة من 
.ورفضا من قبل العدید من القیادات السیاسیة االسالمیة الشیعیة العراقیة

م المشروع یشكل مفتاحا لبدایة افغنة العراق ویفتح ابواب حرب اھلیة علي اساس خارطة التقسی
الطائفي ویعرض الشعب العراقي الذي تحمل ما ال یتحملھ شعب في التاریخ المعاصر بسبب حصار الخارج والداخل، 
ومؤسستھ العسكریة والحزبیة الي نار االقتتال، وحین ینشب الحریق ستكون الدعوة الي اخمادھا تعني القبول باحالل 

لیس سیناریو للترھیب بقدر ما ھو قراءة لآللیة الوحیدة التي تحكمھ وھذا . مشروع التقسیم الطائفي والعرقي كحقیقة واقعة
.للتنفیذ

:مشكلة الخلیج الثانیة- ١١

ة الخلیج منذ أن خرج منھا االستعمار البریطاني منطقة حساسة بالنسبة للحسابات ظلت منطق
جانبا من طبیعة التدخل األمیركي في ھذه اإلستراتیجیة األمیركیة، وكانت حرب الخلیج الثانیة إحدى المحطات التي تبین 

.المنطقة

أسباب الحرب

كانت الوالیات المتحدة تتخوف من السیاسة العراقیة في المنطقة خاصة بعد خروج العراق شبھ 
منتصر في حرب الخلیج األولى ضد إیران، ثم إن العراق قد امتلك خبرات علمیة وعسكریة صناعیة قد تقوده في 

. ى امتالك برنامج تسلیح مھم یھدد المصالح األمیركیة في نفط المنطقة وأمن إسرائیلالمستقبل إل
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حین شكا العراق ١٩٩٠أیار / وقد برز إلى السطح توتر عالقات العراق بالكویت خاصة في مایو
. الكویت بسبب زیادة إنتاجھ النفطي على الحصة المقررة من طرف أوبك

أطرافھا ومدتھا.. الحرب

ارعت الوالیات المتحدة إلى بناء ائتالف یتجاوز حلفاءھا في أوروبا لیشمل روسیا وبعض الدول س
:وكانت حصیلة التحالف. العربیة ودوال أخرى

دولة ٣٨-

ألف جندي ٧٥٠-

دبابة ٣٦٠٠-

طائرة ١٨٠٠-

.قطعة بحریة١٥٠-

.شباط/ كانون الثاني حتى نھایة فبرایر/ ینایر١٧یوما من ٤٠استغرقت الحرب -

وتم إلقاء أكثر من مائة ألف طن من المتفجرات على العراق بما في ذلك مئات األطنان من ذخائر الیورانیوم -
.بخصالم

خسائر الحرب

:خسر العراق

. أربعة آالف دبابة-

. قطعة مدفعیة٣١٠٠-

. طائرة٢٤٠-

. عربة لنقل القوات١٨٥٦-

. دما بین سبعین إلى مائة ألف قتیل في صفوف الجنو-

.ألف جندي عراقي أسیر٣٠-

الحصار

٦٦٥والقرار ) ١٩٩٠(٦٦١استصدر مجلس األمن الدولي مجموعة من القرارات وخاصة القرار 
. والتي حولت نظام العقوبات إلى حصار شامل) ١٩٩٠(٦٧٠والقرار ) ١٩٩٠(

:وكانت نتیجة الحصار

. ١٩٩١یزید على ثلث المستوى الذي بلغھ قبل عام انخفاض الناتج المالي اإلجمالي في العراق إلى ما ال -

. تدمیر البنى التحتیة االقتصادیة والصناعیة للعراق بواسطة القصف األمیركي البریطاني المستمر-

. موت أكثر من ملیون طفل عراقي دون سن الخامسة نتیجة مباشرة للحصار-

الوالیات المتحدة وبریطانیا فرضتا مناطق وفضال عن قرارات األمم المتحدة وما نجم عنھا من حصار فإن -
.حظر جوي دون االستناد في ذلك إلى المنظمة الدولیة فظلتا تقصفان العراق وتراقبان مجالھ الجوي
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طفل دون الخامسة یموتون في غضون كل سنة واحدة نتیجة لظروف سوء التغذیة وضعف ١٧٠.٠٠٠حوالي -
.والحصار المستمرالخدمات الصحیة التي خلفھا الھجوم العسكري

:اإلریتریة–الحرب اإلثیوبیة - ١٢

تجدد القتال وبصورة حادة على طول الجبھة العربیة للحدود ٢٠٠٠في الثالث عشر من شھر مایو 
اإلثیوبیة واإلریتریة حیث وصلت حشود الدولتین في األسبوع األول للقتال إلى ستمائة ألف مقاتل لیبدأ فاصل جدید 

حینما ١٩٩٨صراع الحدودي  الذي بدأت شرارتھ األولى منذ عامین وتحدیًدا في السادس من مایو عام وعنیف في ال
تبادلت الدولتان االتھام بانتھاك الحدود، التي سرعان ما تحولت إلى مواجھات عسكریة ظلت تتصاعد حیًنا وتخبو حیًنا 

عالقات بین البلدین في ضوء مؤشرات الحسم اإلثیوبي آخر إلى أن وصلت إلى ما نعتقد أنھ ختام ذلك الفصل من فصول ال
. للحرب عسكرّیًا

تشیر األبحاث التي تشھدھا منطقة القرن األفریقي إلى استمرار سلسلة االنشقاقات والخالفات التي 
ا وإقلیمّیًا عبر تاریخھا، األمر الذي جعل التنافس والصراع ھما السمة الغ البة على شبكة عانت منھا دول المنطقة داخلّیً

العالقات الداخلیة واإلقلیمیة لدول ھذه المنطقة، یعبر عن ذلك اختالف الھویات الثقافیة الوطنیة الرسمیة لھذه الدول ما بین 
واقتصاًرا على دولتي الصراع نجد أن إریتریا ما ..العروبة واألنجلوفونیة والفرانكفونیة والصومالیة واألمھریة والتیجرینیة

مكانھا فیما یتعلق بتحدید ھویتھا من حیث صعوبة تحدید تلك الھویة في ظل المیراث التاریخي للحركة زالت تراوح
.الوطنیة اإلریتریة والتركیب اإلثني والدیني بھا 

أما إثیوبیا فقد ظلت تصنف نفسھا حتى منتصف الخمسینیات على أنھا دولة شرق أوسطیة إال أنھ مع تزاید موجة 
رر الدول األفریقیة أخذت إثیوبیا تعلي من ھویتھا األفریقیة، وعلى الرغم من ذلك ظلت السمة الغالبة ھي استقالل وتح

ھیمنة جماعة األمھریة على السلطة والحكم حتى مطلع التسعینیات حینما حلت القومیة التیجرانیة محل األمھریة في 
ر فإنھ سرعان ما تبددت تلك التوقعات واآلمال مع تصاعد السلطة، وعلى الرغم من موجة التفاؤل التي صاحبت ذلك التغی

التوترات الداخلیة یبن القومیات المكونة للمجتمع اإلثیوبي وفي مقدمتھم قومیة األورومو والقومیة الصومالیة باألوجادیة 
. وكذلك القومیة األمھریة لعدم رضائھا للتراجع النسبي لمكانتھا في المجتمع

ضاع االقتصادیة والسیاسیة المتردیة لدول منطقة القرن األفریقي وقف الكثیر من المراقبین في حیرة في ضوء األو
أمام الحرب اإلثیوبیة اإلریتریة على الحدود بینھا، التي نشبت من جراء ادعاء كل طرف اعتداء الطرف اآلخر واستیالئھ 

من واقع الحرب التي جاءت في ظل تطورات ومستجدات على أراضي تابعة إلقلیم المدعي، وقد نبعت دھشة المراقبین 
شھدتھا ساحة القرن اإلفریقي، وكانت تشیر في مجملھا إلى تقارب بین النظامین الحاكمین في كل من أدیس أبابا وأسمرة 
وصل إلى درجة الوقوف المشترك ضد النظام السوداني ودعم القوى المعارضة لھ، رغم اختالف منطلقات كل طرف 

بھ في ذلك، باستثناء إعالنھما الخشیة من محاوالت النظام السوداني في التسعینیات تصدیر األصولیة اإلسالمیة وأسبا
. إلیھما ودعمھ لقوى المعارضة بالدولتین

عالوة على ما سبق، جاء نشوب الحرب بین إثیوبیا وإریتریا في أعقاب الزیارة الفریدة التي قام بھا 
للقارة واجتماعھ مع رؤساء دول وحكومات شرق ووسط وجنوب القارة، ١٩٩٨لینتون في مارس الرئیس األمریكي بیل ك

وھي الزیارة التي استھدفت من بین ما استھدفت ترتیب األوضاع في منطقة شرق إفریقیا وتوزیع األدوار على الالعبین 
اتین الدولتین خروًجا على مقررات السیاسة األساسیین وفي مقدمتھم إثیوبیا وإریتریا؛ ولذا مثلت الحرب الحدودیة بین ھ

األمریكیة بالمنطقة ودفعت للتساؤل عن أسباب الحرب؛ والواقع أنھ بعیداً عن الحجج القانونیة التي طرحھا الجانبان للداللة 
ت اآلنیة على أحقیة كل منھما بالمناطق موضع النزاع، فإن الشاھد أن المیراث التاریخي للعالقات بین البلدین والطموحا

. للقیادات قد لعبا دوراً حیوّیًا في تأجیج الصراع واستمراره ثم انفجاره على النحو الذي شھدتھ المنطقة

تلقي تطورات األحداث في القرن اإلفریقي بصفة عامة والحرب اإلریتریة خاصة بظالل من : ختاماً 
ل فض وتسویة المنازعات، ناھیك عن منعھا قبل الشك على مدى مصداقیة الحدیث عن آلیات إقلیمیة للتدخل من أج

إضافة إلى ذلك تؤكد وقائع الحرب اإلریتریة اإلثیوبیة أن . حدوثھا حیث تشیر األحداث إلى اإلخفاق التام لتلك األدوات
إلى تھدئة جھود الوساطة فیما یتصل بالنزاعات الحدودیة ال تفید كثیراً في التوصل إلى تسویة نھائیة للنزاع بقدر ما تؤدي 

الموقف ووقف القتال دون حسم أو عالج لألسباب الحقیقیة للنزاع على نحو یتیح الفرصة لتفجر النزاع من جدید، كما أن 
تعدد وتزاحم الوسطاء والمبادرات یؤدي إلى تأخر الوصول إلى تسویة في ظل رفض كل طرف المبادرة التي ال تروقھ 

ا، وإجبار الطرف انتظاراً لمبادرة أفضل تحقق قدراً أكب ر من مطالبھ، أو تحیًنا للفرصة المالئمة لحسم الصراع عسكرّیً
. اآلخر على قبولھ على نحو ما تثیر أحداث الحرب اإلریتریة اإلثیوبیة
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مشكالت غیر عربیة: ثانیاً 

:المشكلة الجورجیة-١

فعلى الرغم . للعالم المعاصرفجورجیا تشغل واحًدا من أھم المواقع على الخریطة الجغرافیة السیاسیة
٥.٥وعدد سكانھا البالغ نحو ) ٢كم٧٠.٠٠٠(من صغر مساحتھا التي ال تزید إال قلیالً عن مساحة شبھ جزیرة سیناء 

مالیین نسمة، وأراضیھا التي تشغل الجباُل منھا نسبة عظمى، فإنھا تحتل موقًعا فریًدا بین البحر األسود وبحر قزوین في 
. على المستوى السیاسي واالقتصادي، ھو إقلیم القوقاز–ثر األقالیم أھمیة إقلیم، من أك

وفیما بین القرن الرابع عشر والثامن عشر وقعت جورجیا مسرًحا لغزوات تركیة وفارسیة، وبدا أن 
لضمان استقالل ١٧٨٣الجورجیة في -نھایة القرن الثامن عشر قد حملت استقراًرا وھدوًءا في ظل عقد االتفاقیة الروسیة 

. جورجیا

ولكن ھذا الھدوء لم یكن أكثر من ھدوء سبق عاصفة ضم روسیا القیصریة لجورجیا مع بدایة القرن 
التاسع عشر، وباعتبارھا جزًءا من اإلمبراطوریة الروسیة متعددة األعراق، لم یتخل ممثلو الشعب الجورجي عن الفكر 

. وسي وسیادتھاالداعي إلى استقالل جورجیا عن الجسد الر

وخالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان ھناك توجھ متزاید الوضوح لبعث الوعي القومي 
. للشعب الجورجي

وانتقلت الحركة القومیة الجورجیة نقلة نوعیة في صراعھا لنیل االستقالل مع نشوب الثورة البلشفیة 
. ١٩١٧في 

وإن لم تحظ -عتراف قانوني من قبل دول التحالف حصلت جورجیا على ا١٩٢١وفى ینایر 
. ١٩٢١بعضویة في عصبة األمم، وسرعان ما أصدر ستالین أوامره بدخول الجیش األحمر جورجیا في 

بعد مسلسل متوالي الحلقات من –وفي نھایة الثمانینیات تحركت المیاه الراكدة، واستطاعت جورجیا 
عن استقاللھا التام عن االتحاد ١٩٩١أبریل ٩ُتعلن رسمّیًا في ) بعد التفیا(جمھوریة أن تكون ثاني -األحداث الدرامیة 

. السوفیتي

ومنذ االستقالل تعیش جورجیا مرحلة انتقالیة من تاریخھا بعد نحو سبعة عقود من النظام السوفیتي، 
. سبقتھا عقود طویلة من القبضة القیصریة

ورجیا مالحظات حول التدخل األمریكي في ج

: أُعلنت األسباب الظاھریة التي تقف خلف إرسال قوات أمریكیة إلى األراضي الجورجیة وكان أھمھا

تعقُّب أكثر من سبعة آالف مقاتل من تنظیم القاعدة فروا إلى جبال القوقاز، إضافة إلى تقدیم الدعم الفني والتدریب -
. للقوات المسلحة الجورجیة

إذا ما راجعنا الظروف الجغرافیة والسیاسیة - األسباب المعلنة، فإننا وبصرف النظر عن ھذه •
ال یمكن أن نغفل الحقائق -المرافقة لخطوة إرسال القوات األمریكیة إلى جورجیا في خضم األحداث الجاریة 

: التالیة

اجھھا الدولة، فقد یأتي التطلع الجورجي إلى التعاون مع الوالیات المتحدة في ظل مشكالت اقتصادیة عدیدة تو•
وكان على رأس .. استتبع انسالخ جورجیا عن الشیوعیة وامتالك ناصیة استقاللھا عدیًدا من المشكالت العسرة

ھذه المشكالت ضرورة البحث عن طریق یضمن لھا تحوالً آمًنا من االستقالل القانوني إلى االستقالل الفعلي، 
موروثات النظام القدیم، والمشكالت االقتصادیة واالجتماعیة وارتبط بذلك ما حملتھ جورجیا على عاتقھا من

. التي طفت فجأة على السطح

بثروتھ -الخلیج العربي الجدید –أن ھذه الخطوة تأتي وروسیا ترصد االقتراب األمریكي من بحر قزوین •
. وأھمیتھ الجغرافیة السیاسیة
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لطبیعي من بحر قزوین إلى السوق العالمي ھو مدھا من أن واحًدا من أھم احتماالت مد أنابیب النفط والغاز ا•
. باكو في أذربیجان إلى جورجیا، ومنھا عبر البحر األسود إلى البحر المفتوح والسوق العالمي

. أن ھناك تناقًضا واضًحا في المواقف المعلنة، تتلون فیھا التصریحات بحسب طبیعة المشھد السیاسي•

ع في بانكیس یماثل الوضع في إقلیم أبخازیا الجمھوریة المعلنة من وشدد شیفرنادزة على أن الوض
. جانب واحد في جورجیا على البحر األسود

.وأضاف أن الوضع في جورجیا صعب للغایة ویستدعي تدخل قوات أجنبیة تمتلك الخبرة

لجورجیة أكثر من یبدو أن األسباب الخفیة للخطوة األخیرة بإرسال قوات أمریكیة إلى األراضي او
.أن تحصر في ھذه المالحظات، إال أن الثابت أن ھذه الخطوة أعقد من أن ُتشّبھ بإسقاط أكثر من عصفور بحجر واحد

:مشكلة الشیشان-٢

لقد كتب عن الحرب الروسیة الشیشانیة الكثیر، بدءاً من شبھ الحقیقة وانتھاء باألوھام والكذب الصریح، ولھذا فإنھ 
. عب إدراك أسباب وأھداف ھذه الحرب لیس فقط للجمھور البسیط وإنما للمثقفین والمتمرسین في السیاسةمن الص

أرادت أن " المافیا"لوجود مصالح نفطیة، وأن قیادات " تجاریة"وغالباً ما یتكرر الرأي القائل إن تلك الحرب كانت 
لھا مشجعوھا حتى الیوم، ولكنھم ال یریدون إنارة حتى ھذه اآلراء والظنون. تفتح بھا ثقًبا أسود لنھب أموال الدولة

. الجزء الواضح من الجبل العائم

في ھذه الحرب یوجد مخطط ومنفذ وضحایا، ولن ندرك حقیقة الحال إذا اعتبرنا أن حزب الحرب و
ھو مخطط ھذه الحرب إن التحالف الغربي.  في الكرملین ھو المذنب األساسي، فھو لم یلعب الدور األول في ھذا الصراع

مون إلى مجموعتین أساسیتین؛ األولى من الدیمقراطیین المنتسبین إلى : ممثالً بالسبعة الكبار، أما منفذو ذلك المخطط فیقسَّ
المنفذة فھي القسم : أما المجموعة الثانیة. حزب الحرب، ووسائل اإلعالم الداعمة لھذه الحرب باعتبارھا أكبر جھة مؤثرة

. لجنراالت الذین یقومون بخدمة الدیمقراطییناألكبر من ا

والطرف الروسي لم یسمح بإنھاء الحرب، فھو یتبع سیاسة عدم منح االستقالل للشیشان بأیة حال في 
نفس الوقت الذي یعیق فیھ التكامل مع بیالروسیا أو مع دول الكومنولث األخرى، وھذه القاعدة ستطبقھا القیادة السیاسیة 

وتتركز أھداف المخططین على إبقاء نقطة ساخنة . اً كان اتجاھھا ألنھ تخطیط المنتصرین في الحرب الباردةفي روسیا أی
. على أرض روسیا االتحادیة، وحتى ھذه اللحظات نجحت ھذه الخطة في بعض دول الكومنولث بمساعدة الجیش الروسي

تحاد السوفیتي السابق، ولكن لسبب ما نرى أن أمریكا وقد رأى الجمیع أن موسكو ترید أن تمسك بزمام األمور في دول اال
والدول األوربیة ھي التي استفادت من ثمار تلك الصراعات، أما موسكو فواصلت سیاسة اإلمالء والمعاداة مع األقالیم 

. المختلفة

ذه بعد محادثات طویلة تم توقیع اتفاقیة السالم، وبھذا لم یترك السیاسیون الروس آماالً لحل ھو
فعلى الرغم من توقیع تلك االتفاقیة فإن . فبدا لھم أنھم یتصرفون بشكل أكثر ذكاًء من غراتشیوف. القضیة عن طریق القوة

الشیشان وقعت في حصار اقتصادي وسیاسي وإنساني، وقام جھاز االستخبارات الروسي بصرف مبالغ ضخمة لتسلیح 
ى محاوالت موسكو إیقاع الفتن بین الشیشانیین عن طریق عمالء إشارة إل[مجموعات إجرامیة في الشیشان وداغستان 

، ولم تتوقف ]للمخابرات الروسیة التي دعمت مجموعات إجرامیة قامت بأعمال إرھابیة للصقھا بالمقاتلین الشیشانیین
لقوة الطائرات الحربیة الروسیة عن خرق المجال الجوي الشیشاني، وشن الروس حرباً نفسیة ضد الشیشان بعرض ا

. واالستخفاف بحقوق اإلنسان؛ كما حدث في محاكمة امرأتین شیشانیتین بسیطتین في مدینة ستافروبل

وأنھ من المستحیل التفریط في وحدة " نزعة االنفصال"وبدأت موسكو بإطالق تصریحات حول 
ت الروسیة الشیشانیة، وأرى إنني متشائم من مستقبل العالقا. األراضي الروسیة وأن كل شيء محكوم بالدستور الروسي

على كل حال فإن كل ھذا . أن القیادة السیاسیة لروسیا غیر راغبة باستقرار الوضع ال في منطقة القوقاز وال في روسیا
عائد لألزمة الطویلة التي وقعت فیھا روسیا وبقیة الدول االشتراكیة السابقة، وحتى لو لم یتدخل الغرب لتجزئة روسیا فإن 

). القبائل(اقع ال محالة لعدم وجود فكرة منقذة مقبولة في دولة متعددة تفكیكھا و

وھكذا فإن صراع الشعب الروسي من أجل نھضتھ القومیة والمكانة الالئقة في السیاسة العالمیة ھو 
ت صراع محتوم، مع أنھ یوجد في روسیا عقول تبحث وتفكر بشكل صحیح، وقد توصلت إلى ھذه النتیجة بعد أن اطلع
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على محاضرات الجنرال بیتروف، وقرأت أعمال میخائیل كروغوف اللذین رأیا أن التحالف مع العالم اإلسالمي ولیس 
إن على روسیا ذنب أول : ولكنني ھنا أوصي بما ھو أكبر من ذلك . محاربتھ یمكن أن یخرج روسیا من أزماتھا التاریخیة

.لیتم إنقاذ روسیا " إال هللا"وبقي أن تضیف كلمتي " ال إلـھ":م ١٩١٧دولة ملحدة في العالم، وھي قد قالت عام 

:مشكلة كشمیر-٣

أثناء وجوده في ألمانیا -" جورج بوش"یلفت النظر في التصریحات الصادرة عن الرئیس األمریكي 
ب الحرب، رغم أن توجیھ الحدیث إلى باكستان عندما یطالب بالتھدئة واتخاذ الخطوات الالزمة لمنع نشو- ثم في فرنسا

الحشود العسكریة بدأت من جانب الھند، والتھدیدات بالحرب تصدر عنھا، وأن التصعید األخیر عبر سالح البحریة كان 
.ترفض الوساطات المعروضة من جانب األمم المتحدة- على النقیض من باكستان- من جانبھا، وأنھا حتى اآلن 

یكي المنحاز بوضوح واإلطار الذي تتحرك فیھ السیاسة وال ینبغي الفصل بین ھذا الموقف األمر
فمنذ أن بدأت ھذه الحملة بدأت معھا االتصاالت بباكستان ". الحرب ضد اإلرھاب"األمریكیة في المنطقة تحت عنوان 

ي مما یعن-السالح النووي : للوصول إلى األجواء واألراضي األفغانیة، كان التلویح بورقتین رئیسیتین للضغط، وھما
.، وقضیة كشمیر-الوقوف إلى جانب الھند إلعادة الخلل في التوازن العسكري بین الطرفین

وقد استجابت حكومة برویز مشرف للرغبات األمریكیة رغم المخاطر الداخلیة واإلقلیمیة، ومع ذلك 
ا، وبدأت تلوح في األفق" تصعید"ال یزال  مؤخًرا معالم وصول حكومة المطالب باسم مكافحة اإلرھاب من جذوره مستمّرً

وھو ما انعكس في بعض المواقف .. مشّرف إلى مرحلة اإلحساس بخطر السقوط إذا استمرت في االستجابة دون حساب
السیاسیة والعسكریة، لعلَّ أبرزھا مؤخًرا رفض عبور القوات البریطانیة لألراضي الباكستانیة، حتى اضطرت إلى 

.سكري للحمالت األخیرة في شرق أفغانستاناستخدام طریق الجو في الحشد الع

، وال یعرف أوضاعھا عن )جامو وكشمیر: أو كما یقول اسم المقاطعة بكاملھا(ومن ال یعرف كشمیر 
كثب، وال یتابع أنباء أحداثھا المأساویة الیومیة ما بین تقتیل، وتدمیر، ونھب، وسلب، واغتصاب للنساء المسلمات، 

من ال یعرف ذلك وال یتابعھ یكفي أن یتصّور … ق للحقول والمزارع، وإتالف للمحاصیلوتعذیب للمعتقلین، وحر
:المعادلة التالیة

ألف كم مربع تقریًبا، تحتل الصین جزءاً منھا وتحتل الھند ما یعادل ٢٢٢مساحة كشمیر بمجموعھا 
ا ١٠٠ ٨التي تحتلھا الھند، یعیش أقل من ) دن بقلیلأكبر من األر(ألف كم مربع تقریًبا، وفي ھذه المساحة الضیقة نسبّیً

ألف جندي ھندي، أي ما یعادل ٨٠٠ألف مسلم، وقد نشرت الھند أكثر من ٥٠٠مالیین و٦مالیین نسمة، من بینھم زھاء 
ا لكل عشرة أفراد من سكانھا، أو لكل ثمانیة أفراد مسلمین من السكان ت المزید ولیس المقصود بھذا التعبئة التي جنَّد. جندّیً

بأعداد ضخمة خالل األسابیع والشھور القلیلة الماضیة، بل یمثل الرقم المذكور الوجود العسكري الھندي الدائم في أرض 
!.كشمیر

ت في المنطقة - "مكافحة اإلرھاب العالمي"التي بدأت باسم - ولیس مجھوالً أن الحملة األمریكیة  أدَّ
حزب "شمیریة التي ظھرت على الساحة في التسعینیات المیالدیة، وبدأت بتأسیس إلى التركیز على منظمات المقاومة الك

م، ثم ظھر إلى جانبھا منظمات أصغر بلغت في ھذه األثناء بضع عشرة منظمة، یلتقي معظمھا في ١٩٨٩عام " المجاھدین
".مؤتمر حریات كشمیر"نطاق ما یسمى 

ألف ضحیة، كان معظمھم ٣٢ندي، سقط أكثر من ومنذ بدأت ھذه المرحلة من مقاومة االحتالل الھ
من المدنیین من السكان، ونتیجة عملیات فتك وقمع انتقامیة ھندیة ال تكاد تختلف في وحشیتھا وأسالیبھا في قلیل أو كثیر 

ات عما تصنعھ القوات اإلسرائیلیة بعامة السكان من المدنیین من أھل فلسطین، قصًفا وتدمیًرا، بزعم الرد على عملی
.. المقاومة المسلحة، مھما كانت أھداف المقاومة ونتائجھا

كالمطالبة بحلول - المطالبة بحل وسطي في كشمیر كبدیل عن االستقالل وحق تقریر المصیر و
وسواھا من .. وجنوب الفلیبین.. وكوسوفا.. وسطیة في فلسطین بعیدة عن التحریر الكامل، وحلول وسطیة في الشیشان

ا، -المیةالمناطق اإلس تلتقي عند قاسم مشترك أعظم ھو التقاء القوى الدولیة على انتھاك الحقوق اإلسالمیة الثابتة تاریخّیً
ا في ھذه المناطق وھو ما یتبین سریًعا عند المقارنة مع التعامل الدولي المعاكس في مثل قضیة تیمور . والمشروعة دولّیً

.الشرقیة وفصلھا عن إندونیسیا
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األخطاء التي نرتكبھا في المنطقة اإلسالمیة إزاء ذلك خطأ الفصل بین ھذه القضایا، ن أكبر وم
والتعامل مع كل منھا بمعزل عن األخرى، وربط العالقات بالقوى الدولیة بأرضیة مصالح ثنائیة بدالً من المصلحة العلیا 

املة، والمضي في سیاسات التفرقة والنزاعات الش" اإلستراتیجیة"المشتركة، وبظروف إقلیمیة أو محلیة بدالً من النظرة 
.والخالفات، المانعة من تحقیق األھداف الجزئیة واألھداف المشتركة على السواء

مشكلة المیاه فى الوطن العربى: سداسالالفصل 

مدخل إلى الموارد المائیة فى المنطقة العربیة: أوالً 

" سؤاالً أولیا یدور حول مدلول مصطلح " یاه فى المنطقة العربیة أزمة الم" یثیر عنوان ھذه الدراسة 
ویتطلب األمر تقدیم إجابة واضحة عن ھذا السؤال كنقطة انطالق لطرح االعتبارات . الذى ورد فى سیاق العنوان " أزمة 

.ر ھذا الفصل التاریخیة والجغرافیة والھیدرولیكیة فضالً عن االعتبارات النابعة من القانون الدولى فى إطا

وإن كان المستخدم فى العالقات الدولیة . ویختلف مفھوم األزمة المستخدم فى إطار ھذه الدراسة 
فى صیغتھ المائیة من ذلك الطابع التركیبى متعدد األبعاد " األزمة" وینبع مفھوم . خاصة فى بعدھا االستراتیجى

ن ندرة ومحدودیة الموارد المائیة وتدنى نوعیة المیاه فى الوطن العربى والمستویات لمشكلة المیاه فى المنطقة ، ففضالً ع
، فإن الفجوة بین الموارد واالحتیاجات فى بعض دول الجوار الجغرافى ، والطموح اإلقلیمى لدى البعض اآلخر عبر 

ضالت والمشكالت استخدام المشتركات لمائیة ، وغیرھا من العوامل تتضافر وتتشابك وتتقاطع خالقة جملة من المع
.واالختناقات الممتدة من الماضى مروراً بالحاضر والتى یتوقع استمرارھا مستقبالً 

:الموارد المائیة العربیة جغرافیا وھیدرولوجیا : أوالً 

:األمطار )١

تقع أغلب أراضى الوطن العربى فى المنطقة الجافة وشبھ الجافة التى یقل معدل سقوط األمطار فیھا 
٤٠٠مرتبطا بمعدل سقوط األمطار ال یقل عن % ٦٦فإذا كان إمكان نجاح الزراعة بنسبة . ملیمتر سنویاً ٣٠٠عن 

ملیمتر ٤٠٠ـ ٢٥٠ملیمتر سنویا على أن یكون موزعا بصورة منتظمة ، ویقل ذلك اإلمكان إذا كان المعدل یتراوح بین 
لذلك فإن التقدیر الذى یذھب إلى تحدید ، ملیمتر سنویا٢٥٠سنویا ، بینما ال مجال إال للرعى إذا قل معدل الھطول عن 

.على مستوى الوطن العربى یبدو األقرب إلى الصحة% ١٥نسبة األمطار التى یمكن االستفادة منھا بـ 

:الموارد المائیة الجوفیة ) ٢

بشكل طبقة أو عدة طبقات حاملة للمیاه الجوفیة تكونت" یعرف حوض المیاه الجوفیة بأنھ 
طوبوغرافى أو تركیبى یسمح لھا بتخزین حجم معین من المیاه كما یسمح لھذه المیاه بالحركة بحكم نفاذیة الطبقات المكونة 

:ویمكن التمییز بین نوعین من الطبقات المائیة ".للحوض

ویلة أى ھبوط فى منسوب طبقات ذات موارد متجددة ، ویقصد بھا تلك الموارد التى ال ینجم عن استثمارھا لفترات ط* 
.المیاه الجوفیة بھا 

طبقات ذات موارد أحفوریة ، وھى التى ینجم عن استثمارھا لمعدالت طویلة ھبوط فى منسوب المیاه الجوفیة ، مثل تلك * 
من الواقعة فى إقلیم شبھ الجزیرة العربیة والصحراء الكبرى ، ونظراً لوقوع مختلف تلك الطبقات فى المنطقة الجافة 

.الوطن العربى فإن مقدار تغذیتھا یكون ضعیفاً 

ملیار متر مكعب ، ویتغذى ھذا ١٥.٣ویبلغ إجمالي المخزون المائى فى األحواض الجوفیة 
.%٠.٠٠٠٣ملیار متر مكعب أى بنسبة ٠.٠٠٤المخزون طبیعیاً بنحو 

) :األنھار ( الموارد المائیة السطحیة ) ٣

ار المستدیمة فى الوطن العربى خمسین نھرا بما فى ذلك روافد النیل ودجلة ال یتجاوز عدد األنھ
والفرات الذى ینبع ، وتتمثل األنھار الرئیسیة فى الوطن العربى فى نھر النیل أطول األنھار العربیة وأغزرھا . والفرات

ودجلة الذى ینبع . الثالث الدولمن تركیا ویدخل سوریا فالعراق ویصب فى الخلیج العربى ، كما أنھ یتلقى روافده من
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والعاصي الذى ینبع من . من تركیا ویدخل إلى العراق بعد أن یمر مسافة صغیرة فى سوریا ویلتقى بالفرات فى العراق 
.لبنان ویسیر فى سوریا ثم یدخل لواء اإلسكندرون لیصب فى البحر األبیض المتوسط 

ألنھار وأكثرھا تأثیرا فى حیاة السكان بالمنطقةوفیما یلى عرض جغرافى ھیدرولوجى ألھم ھذه ا

:نھر النیل : أوالً 

یعتبر نھر النیل نھرا مركبا نتج عن اتصال عدد من األحواض المستقلة بعضھا ببعض بأنھار نشأت 
یبلغ و. خالل العصر المطیر الذى تال تراجع ثلوج العصر الجلیدى األخیر منذ ما یقرب من عشرة آالف عام قبل اآلن

.وتبلغ مساحة حوضھ نحو ثالثة مالیین كم مربع. كم وھو أطول أنھار العالم٦٨٢٥طول نھر النیل 

األول إقلیم البحیرات االستوائیة ، والثانى الھضبة : یستقبل النیل میاھھ من مصدرین رئیسیین
.اإلثیوبیة 

فى ھضبة البحیرات والتى تضم وتضم المنابع االستوائیة المجارى النھریة والبحیرات التى تقع 
وتضم المجموعة األولى حوض بحیرة . األولى مجموعة بحیرة فیكتوریا والثانیة المجموعة األلبرتیة : مجموعتین 

فیكتوریا وحوض بحیرة كیوجا اللتین تتجمع میاھھما فى نیل فیكتوریا أما المجموعة الثانیة فتضم حوضى بحیرتي جورج 
یكى الذى یصل بین بحیرتى إدوارد وألبرت ، باإلضافة إلى حوض بحیرة ألبرت التى یخرج وإدوارد وحوض نھر السمل

منھا نیل ألبرت ، ومن میاه ألبرت ومیاه السیول على جانبیھ تتكون جملة تصرف النھر الذى ینحدر إلى نیمولى حیث 
.یعرف النھر بعد ذلك ببحر الجبل 

. نھر السوباط والنیل األزرق ، ونھر عطبرة : افد رئیسیة ھى أما عن المنابع األثیوبیة فثمة ثالثة رو
وینتج نھر السوباط عند التقاء رافدین . النیل حتى البحر المتوسط ویغزى الفضل لتلك الروافد الثالثة فى استمرار جریان

كم مربع ٣٠٦٠را ومساحتھا مت١٨٤٠بینما یبدأ النیل األزرق من بحیرة تانا التى یبلغ ارتفاعھا " باور " و " بیبور : " 
ویتجھ النیل األزرق نحو الجنوب الشرقى فى البدایة ثم یدور نصف دورة قبل أن ینحدر نحو الشمال الغربى إلى سھول 

.من روافد السودان ، ویعد النیل األزرق أعظم روافد النیل وأغزرھا میاھا لكثرة ما یتصل بھ

ملیار متر مكعب ولو قسمنا ٨٤أسوان من مصادره المختلفة ویبلغ اإلیراد الطبیعى لنھر النیل عند
:ملیار متر مكعب لكان ھذا اإلیراد سبع وحدات موزعة على النحو التالى  ١٢ھذا اإلیراد إلى محدات مائیة كل منھا 

١بحر الجبل خلف منطقة السدود

١نھر السوباط

٢النیل األبیض

٢النیل األزرق

١نھر عطبره

٧لةالجم

وقد رتبت . ونھر النیل بوصفھ من أول أنھار العالم ال یمكن أن یشكل وحدة بشریة أو سیاسیة واحدة
الطبیعة للنیل قدرا كبیرا من تقسیم العمل الجغرافى ، فالمطر للمنابع ثم یقل المطر باطراد كلما اتجھنا شماال ویزداد نحو 

تامة فى نطاق المنابع سواء أوغندا أو جنوب السودان أو إثیوبیا ، وھى وعلى ذلك فالزراعة المطریة مطلقة و. الجنوب 
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على النقیض من ذلك زراعة رى مطلقة وتامة فى مصر ، كما یتوافر لنطاق المنابع ـ بحكم تركیبتھ الجغرافیة كھضاب 
.شاھقة غزیرة المطر ـ میزة إمكان تولید الكھرباء

:نھر دجلة والفرات : ثانیا 

:رات أ ـ نھر الف

وحتى التقائھ بنھر دجلة ) مراد صو ( یبلغ الطول الكلى لنھر الفرات من نقطة منابع أطول روافده 
والفرات ینبع من جبال تركیا عند ارتفاع یزید على . ألف كیلو متر مربع٣٨٨كم وتبلغ مساحة حوضھ ٢٩٤٠فى القرنة 

) مراد ـ صو ( لبحر األسود وبحیرة فان وھو یتكون من رافدین متر فوق مستوى البحر فى المنطقة الواقعة بین ا٣٠٠٠
.حیث یعرف النھر بعد ذلك باسم الفرات" كیبان " اللذین یلتقیان بالقرب من قریة ) قره ـ صو ( ، 

ثم یجرى النھر فى األراضى التركیة ثم األراضى السوریة وبعدھا یدخل إلى األراضى العراقیة 
وتصب فى نھر الفرات داخل األراضى السوریة . ین شط العرب الذى یصب فى الخلیج العربىلیتقى بنھر دجلة مكون

ثم یصب رافد ) ملیون متر مكعب ١٨٠معدل إیراده السنوى ( ثالثة روافد أولھا رافد الساجور عند الضفة الیمنى للنھر 
ه الرئیسى الخابور إلى یلتقى بالنھر جنوب ویلتقى بعد ذلك برافدالبلیخ على الضفة الیسرى للنھر جنوب مدینة الدقة ،

) .ملیار متر مكعب١.٥معدل إیراده السنوى (مدینة الزور عند البصیرة 

كما تصب فى النھر عدة ودیان موسمیة غیر دائمة الجریان ویدخل نھر الفرات األراضى العراقیة 
. ر الفرات إال أن قنوات عدة للرى تتفرع منھ عند منطقة حصیبة وال یوجد داخل األراضى العراقیة روافد تذكر لنھ

الذى یبلغ طولھ حتى ) شط العرب ( ویلتقى الفرات بنھر دجلة فى منطقة القرنة فى جنوب العراق لیشكال نھرا واحدا 
.كم١٦٠الخلیج 

والمصدر الرئیسى لمیاه الفرات یتمثل فى األمطار والثلوج المتساقطة فى األطراف العلیا من حوض 
ملیمتر عند الحدود العراقیة ١٠٠ملیمتر عند الحدود السوریة التركیة ، ٣٠٠وتبلغ كمیة األمطار المتساقطة . النھر 

یمكن أن والدورة السنویة لتصریف نھر الفرات. ملیمتر ١٠٠٠السوریة بینما یبلغ معدل الھطول السنوى فى المتوسط 
ى یونیو التصرف العالى ـ الفترة من یولیو حتى أكتوبر التصریف الفترة من مارس حت( نقسمھا على النحو التالى 

) .المنخفض ـ الفترة من أكتوبر حتى مارس فترة التصریف المتوسط 

قیاسات الفترة ( ملیار متر مكعب ٣٠ویبلغ المتوسط السنوى إلیراد نھر الفرات عند نقطة الھیث داخل الحدود العراقیة 
حیث ١٩٦٨وقد وصل نھر الفرات أعلى معدل لھ عام منھا تحدث خالل الفیضان% ٦٥، ) ١٩٧٢حتى ١٩٣٣من 

وقد . ملیارات متر مكعب ١٠حیث وصل نحو ١٩٣٠ملیار متر مكعب ، بینما وصل أدنى معدل لھ عام ٥٢وصل نحو 
ملیار متر ٢٥ركیة السوریة التملیار متر مكعب ویبلغ عند الحدود٢٨لنھر الفرات بنحو تحدد معدل اإلیراد السنوى

.ملیار متر مكعب٢٧مكعب بینما عند الحدود العراقیة السوریة 

نھر دجلة ) ب

ینبع نھر دجلة كما ینبع نھر الفرات من ھضبة األناضول جنوب شرق تركیا ومن جبال طورس 
رفده فى العراق عدة وت. ویدخل إلى العراق بعد مروره مسافة قصیرة فى سوریا . الشرقیة وجبال زاجروس فى إیران 

( أنھار ھى الزاب الكبیر والزاب الصغیر والعظیم ودیالى والكرخة والطیب والدویرج ویبلغ الوارد السنوى للنھر 
ملیار متر مكعب ومن الزاب الصغیر ١٣.١٨ملیار متر مكعب ، ومن الزاب الكبیر ١٨.٤٤)  التصرف فى المتوسط 

ملیار متر ٦.٣٠ملیار متر مكعب ومن نھر الكرخة ٥.٧٤، ومن دیالى ٠.٧٩ملیار متر مكعب ومن العظیم ٧.١٧
. ملیار متر مكعب ١.٠مكعب ومن الدویرج 

دوكان دربندیخان المنظمات المقامة عند ( ویوجد على نھر دجلة عدة خزانات للسیطرة على میاھھ 
ویمكن أن تصل إمكانات إیرادات ) . الربیع سامراء لتوجیھ المیاه إلى منخفض وادى الثرثار وقت الفیضان خصوصاً فى

.ملیار متر مكعب توجھ ألغراض الرى والمالحة ٣٧نھر دجلة فى حالة استكمال منشأت تنظیمیة إلى 

:نھر األردن : ثالثاً 
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أمتار وھو ٩١٠الغربى والجنوبى من ارتفاع ) حرمون ( ینبع نھر األردن من أسفل جبل الشیخ 
) ملیون متر مكعب ١٦٠( ندما تذوب الثلوج فى جبال حرمون والنھر یبدأ بعد التقاء میاه نھر بانیاس یفیض فى الربیع ع

الذى ینبع من ) ملیون متر مكعب ١٦٠( والحاصبانى ) ملیون متر مكعب ٢٥٥( الذى ینبع من سوریا بنھرى الدان 
ى مجرى واحد رئیسى متجھا إلى بحیرة الحولة السفوح الجنوبیة الغربیة لجبل حرمون فى لبنان حیث یسیر بعد ذلك ف

.) ملیون متر مكعب ١٣٠( ، باإلضافة إلى ینابیع الحولة ) ملیون متر مكعب ٢٠( یرفده نھر البربقیث قبل بلوغھا 

ملیون ٢٤٠( ویواصل نھر األردن جنوبا مخترقاً بحیرة طبریا والبحر المیت ترفده ینابیع طبریا 
كما ) ملیون متر مكعب ٤٩٠( بعد طبریا نھر الیرموك وھو أھم روافد نھر األردن على اإلطالق ویرفده ) متر مكعب 

ملیون متر مكعب من مجارى الضفة الغربیة قبل ٢٥٠ملیون متر مكعب و ٢٧٠یتلقى النھر من مجارى الضفة الشرقیة 
.وصولھ إلى جنوب البحر المیت 

ویمتد من المنبع حتى سھل الحولة ثم " األردن األعلى " سام وعموما یمكن تقسیم الوادى إلى ثالثة أق
األردن األدنى " الذى یشمل بحیرة طبریا والجزء الجنوبى حیث یسیر النھر حتى التقائھ بالیرموك ثم " األردن األوسط " 
.بین بحیرة طبریا والبحر المیت " 

:بعض األنھار األخرى : رابعا 

نھریة الكبرى فى المنطقة وأھمھا النیل والفرات عدد من األنھار الصغرى یوجد إلى جانب األنظمة ال
الذى ینبع من لبنان ویسیر فى سوریا ویصب فى البحر المتوسط بعد دخولھ إلى وادى اإلسكندرون " العاصى " منھا نھر 

٥٠٠وریا یبلغ تخزینھا ویقدر اإلیراد السنوى لنھر العاصى بملیار متر مكعب ، وقد أقیمت علیھ ثالثة سدود فى س. 
كما یوجد فى لبنان إلى جانب أنھار الكبیر والعاصى والحاصبانى المشتركة بین لبنان وبلدان أخرى . ملیون متر مكعب 

ملیارات متر مكعب ، وأھمھا نھر اللیطانى أطول األنھار اللبنانیة ، المقام علیھ سد ٣نھرا یبلغ إجمالي إیرادھا ١٢
. ملیون متر مكعب ٢٢٠ویخزن ١٩٦٥عام القرعون الذى أنشئ 

األنھار التى تجرى داخل لبنان

مساحة الحوضطول المجرىاسم النھرم
)٣ملیون م( التصریف 

١٩٧٠١٩٧١٧٥/٧٧

٤٤١٦١٦٥٦٥٥٩اسطوان١

٢٧١٢١٦٥٦٥٣٩مرقة٢

٢٤٢٧٧٤٧٢٨١٢٤٤البارد٣

٤٤.٥٢٧٧٤٧٢٨١٢٤٤ابو على٤

٣٨١٨٩٨٩٧٥٧٥لجوزا٥

٣٠٣٣٠٤٨٩٥٠٧٣٨١ابراھیم٦

٣٨٢٦٠٢٤٨٢٥٣٣٧٠الكلب٧

٤٢٢٣١١٠١١٠١١٧٣بیروت٨
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٣٧.٥٢٨٨٢٥٥٢٥٦٢٤٢الدامور٩

٢٥٨٨٣١٢٣٨٣٨الزھرانى١٠

٤٨٣٠٢٢٨٣٢٨٤٢٤٣األولى١١

١٧٠٢١٦٨٧٧١٧٧١٩٨٧اللیطانى١٢

إجمالى التصریف

:ن الدولى ونظم المیاه الدولیة القانو

تلك المیاه  التى تتصل " النھر الدولى " الذى حل محل وصف " نظم المیاه الدولیة " یعنى مصطلح 
المجرى " نظام المیاه الدولیة " ویشمل . بینھا فى حوض طبیعى حتى امتداد أى جزء من ھذه المیاه داخل دولتین أو أكثر 

الوحدة الجغرافیة " حوض النھر " ویعنى " . المصبات " أو التوزیعیة " المنابع " واء اإلنمائیة الرئیسى للنھر وروافده س
( ویكفى فى الفقھ القانونى الحدیث أن یكون أحد روافد النھر . والطبیعیة التى تكون مجرى المیاه وتحدد كم ونوع المیاه 

.دولیا كى یعد حوضھ دولیا ) النظام المائى 

وإذا . یة تنظیم المیاه الدولیة للمبادئ العامة للقانون الدولى المكتوبة أو المستقرة عرفا وتخضع عمل
وجدت اتفاقیات خاصة ثنائیة أو جماعیة بین دول النظام المائى الدولى تعنى بتنظیم حصص دول النظام أو أى شأن من 

الخاص " لویة فى التطبیق إعماال للقاعدة القانونیة شؤون استغالل النظام مثل المالحة ، فإن ھذه االتفاقیات یصبح لھا أو
" .یجب العام 

وتستند المعالجة القانونیة لنظم المیاه الدولیة إلى قواعد القانون الدولى التى نشأت عن طریق العرف وأكدتھا 
خالل دورتھا الثامنة االتفاقیات الدولیة واألحكام القضائیة وقد أكدت جمعیة القانون الدولى أربعة من ھذه المبادئ 

:وھى ١٩٥٨واألربعین التى عقدت فى نیویورك عام 

.كل نظام لألنھار والبحیرات ینتمى لحوض صرف واحد یجب معاملتھ كوحدة متكاملة ولیس كأجزاء منفصلة ) ١

دولة مطلة على فیما عدا الحاالت التى تنص علیھا اتفاقیات أو أدوات أخرى أو عرف ملزم لألطراف المعنیة فإن كل ) ٢
.النظام لھا الحق فى نصیب معقول ومتساو فى االستخدامات المفیدة لمیاه حوض الصرف 

.على الدول المشاركة فى حوض النھر احترام الحقوق القانونیة للدول األخرى المشاركة فیھ ) ٣

آلخرین ممن تتحمل مسئولیتھم وفق یتضمن التزام الدول المشاركة فى الحوض باحترام حقوق شریكاتھا االلتزام بمنع ا) ٤
.قواعد القانون الدولى من تجاوز الحقوق القانونیة لباقى الدول المشاركة فى الحوض 

: وباإلضافة  إلى  القواعد األربع السابقة فإن القواعد المنظمة الستغالل األنظمة المائیة الدولیة تتمثل فیما یلى 

تعنى االستغالل المتواتر لفترة طویلة دون اعتراض باقى دول النظام " قوق المكتسبة الح" حمایة الحقوق المكتسبة ، و ) ١
المائى ، ویضیف الفقھ القانونى الحدیث لھذا االستغالل حتى یشكل حقا مكتسبا واجب الحمایة أن یكون نافعا ومفیدا 

.ومعقوال 

ولى بحیث یصبح على كل دولة لدى استغاللھا للجزء االلتزام بالتشاور عند تنفیذ مشروعات خاصة بالنظام المائى الد) ٢
.الواقع داخل حدودھا وتتأثر بھ الدول األخرى المتشاطئة أن تتشاور معھا 

.عدم السماح ألى دولة أن تمارس حقوق استغالل النظام المائى إال إذا تراضت دول النظام على ذلك ) ٣
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النظام المائى أن تنفرد باستغالل الجزء الواقع داخل حدودھا بشكل منع االستغالل الضار ، فلیس ألى دولة من دول ) ٤
.یؤدى إلى إصابة اآلخرین بالضرر ، وذلك تطبیقا لمبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق 

فى مادتھا الرابعة والخامسة ماھیة النصیب العادل والمعقول ) ١٩٦٦( وقد فصلت قواعد ھلنسكى 
.مفیدة لمیاه النظام المائى الدولىلكل دولة فى االستخدامات ال

تحدیات األمن المائي العربي 

رغم عدم االتفاق التام بین الخبراء والمتخصصین والمسئولین حول التحدیات التي تواجھ األمن 
:إال أن ھناك درجة كبیرة من االتفاق حول عدد من التحدیات والتي یمكن إجمالھا في اآلتي.. المائي العربي

.دودیة الموارد المائیة العربیة المتجددة وتراجع نصیب الفرد العربي من المیاه بدرجة كبیرةمح-

من الموارد المائیة العربیة یأتي من خارج % ٦٠المیاه المشتركة مع الدول األخرى غیر العربیة حیث إن أكثر من -
.الوطن العربي

.عربیة؛ حیث إن المیاه تشكل أھم مكونات اإلستراتیجیة اإلسرائیلیةأطماع إسرائیل في السیطرة على الموارد المائیة ال-

.تدني إنتاجیة وحدة المیاه في الوطن العربي بسبب عدم كفاءة استخدام المیاه العربیة-

.تدھور نوعیة المیاه بسبب التلوث الناجم عن االستخدام اآلدمي أو النشاط الصناعي والزراعي-

.العربیة المخصصة لتطویر حجم واستخدام الموارد المائیة العربیةقصور الموارد المالیة -

.قلة الوعي العربي العام بخطورة أزمة المیاه وما تتطلبھ من الحفاظ علیھا وحسن استغاللھا وتنمیتھا-

: یمكن إیجاز أھم األسالیب المقترحة لمواجھة تحدیات األمن المائي العربي في اآلتيو

یي عربي یتمثَّل في تحقیق تكامل بین الدول العربیة في مواجھة القضایا المتعلقة باألمن المائي، وضع ھدف إستراتیج-
. وتبني دعوة الجامعة العربیة لعقد قمة مائیة عربیة

.تشكیل لجنة فنیة تقوم بالوساطة بین سوریا والعراق لحل الخالفات حول اقتسام میاه دجلة والفرات-

حوث العربیة السابقة في مجال األمن المائي، والربط بینھا وبین مشاریع البحوث المقترحة، مراجعة الدراسات والب-
.وربط ھذه البحوث بالمجال التطبیقي

.العربيوضع قضایا المیاه على قمة قائمة اھتمامات الحكومات والشعوب العربیة وزیادة الوعي المائي-
د الحق ال- .عربي في المیاه التي تأتي من خارج الوطن العربيالعمل على وضع صیغ قانونیة تؤكِّ

.التركیز على زیادة االستفادة من المیاه العربیة الحالیة، وتقلیل الفاقد منھا، وزیادة إنتاجیة وحدة المیاه-

خارج وضع رؤیة عربیة بشأن القضایا المتعلقة بالمیاه؛ مثل تسعیر المیاه، وبنوك المیاه، وبیع المیاه، ونقل المیاه-
.أحواض األنھار الدولیة

.المواجھة الجماعیة لألطماع والسیاسات التي تھدف إلى سلب العرب حقوقھم في المیاه أو سرقة المیاه العربیة-

. تشجیع المستثمرین العرب على زیادة استثماراتھم في مجال مشروعات المیاه، وخاصة في مشروعات تحلیة میاه البحر-

لعربیة من خالل نظرة متكاملة تراعي البعد البیئي واالجتماعي والسیاسي واالقتصادي، واالستفادة من إدارة المیاه ا-
.الخبرة الدولیة في ھذا المجال

مشكلة المیاه في حوض نھر النیل
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نیابة عن عدد من دول حوض -بصفتھا االستعماریة-أبرمت الحكومة البریطانیة ١٩٢٩في عام 
اتفاًقا مع الحكومة المصریة یتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من میاه) زانیا وكینیاأوغندا وتن(النیل 

في حالة إنشاء ھذه الدول مشروعات جدیدة على النھر وروافده، وتبع ھذا ) الفیتو(النیل، وإن لمصر الحق في االعتراض 
ملیار ٨٣ار متر مكعب من میاه النیل من أصل ملی٥٥تعطي لمصر حق استغالل ١٩٥٩اتفاقیة مصریة سودانیة عام 

. ملیار متر مكعب من میاه النیل١٨متر مكعب تصل إلى السودان لیتبقى للخرطوم 

ومنذ استقالل دول حوض النیل وھناك مطالبات متزایدة من جانب حكوماتھا بإعادة النظر في ھذه 
مھا ولكن أبرمھا االحتالل نیابة عنھا، وأن ھناك حاجة لدى بعض االتفاقیات القدیمة، بدعوى أن الحكومات القومیة لم تبر

ھذه الدول خصوًصا كینیا وتنزانیا لموارد مائیة متزایدة؛ حتى إن دولة مثل تنزانیا أعلنت منذ استقاللھا أنھا ترفض ھذه 
ات التاریخیة المبرمة كي ال االتفاقیة من األصل، وال تعترف بھا، بید أن الرد المصري كان دوًما یطالب باحترام االتفاق

. تتحول القارة األفریقیة إلى فوضى

ویبدو أن ثبات كمیات المیاه وتزاید سكان دول حوض النیل، وزیادة المشاریع الزراعیة، إضافة إلى 
صب النیل ، یدفع تدریجّیًا باتجاه كارثة مستقبلیة في المنطقة؛ ألن دول م)إسرائیل وأمریكا(تدخل جھات أجنبیة بالتحریض 

تعتبر میاه النیل مصدر حیاتھا وترفض تغییر االتفاقات ) لتوفیر المیاه% ٩٥خصوًصا مصر التي تعتمد على النیل بنسبة (
القدیمة بل وتطالب بزیادة حصتھا من المیاه، وبالمقابل تعتبر دول المنبع أن ھذه المیاه ملًكا لھا، ولھا الحق بالتالي لیس 

!! ولكن في بیعھا أیًضا لمصر والسودانفقط في حجزھا في سدود، 

للظھور مرة أخرى خاصة بین مصر ) عشر دول(فقد عادت المناوشات بین دول حوض النیل 
إن بالده ترغب في : قال فیھا٢٠٠٤وتنزانیا في أعقاب صدور تصریحات لوزیر الثروة المائیة التنزاني في فبرایر 

قریة وأجزاء واسعة في ٢٤كیلومتًرا لتوصیلھا إلى حوالي ١٧٠ب تمتد بحوالي تزویدھا بمیاه بحیرة فیكتوریا عبر أنابی
ألزمة المیاه والجفاف؛ األمر المتوقع أن ترفضھ مصر والسودان باعتبارھما من -كما قال- الشمال الغربي لبالده تتعرض 

. دول المصب لنھر النیل؛ ألنھ سیؤثر على حصتھما من المیاه

یقصد (إن االتفاقیات المائیة المبرمة في عھد االستعمار : ني األزمة اشتعاالً بقولھوزاد الوزیر التنزا
التي تعطي الحق لمصر أن توافق أو ال توافق ) بین مصر وبریطانیا لتنظیم استفادة مصر من بحیرة فكتوریا١٩٢٩اتفاق 

وإنھا لن تلتزم بھذا "!! ال تلزم بالده"على أي مشروع یقترحھ أي طرف من أطراف دول حوض النیل لالستفادة من المیاه 
لینتھي ٢٠٠٤االتفاق وستمضي قدًما في إنشاء مشاریعھا دون استشارة مصر، مشیًرا إلى أن المشروع سیبدأ مارس 

!مالیین دوالر٧٨٠٧بتكالیف ٢٠٠٥العمل فیھ عام 

حلول مصریة لألزمة

في الدورة الجدیدة - وارد المائیة والري طرحت مصر على لسان الدكتور محمود أبو زید وزیر الم
فكرة استفادة دول الحوض بجزء من الفواقد - ٢٠٠٤لوزراء میاه دول حوض النیل التي تعقد في نیروبي منتصف مارس 

المائیة للتساقط المطري على حوض النیل، وإنشاء صندوق لتمویل المشروعات یلحق بالبنك األفریقي للتنمیة بصورة 
جتماع للجنة التفاوض المشتركة حول اإلطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلیة حوض النیل، وشددت رغم مؤقتة، وعقد ا

. ذلك على التمسك بمبدأ الحقوق التاریخیة الستخدامات مصر لمیاه النیل

ویوازي التحركات المصریة لتبرید أزمة المیاه المشتعلة محاوالت حثیثة لزیادة موارد مصر من میاه 
ل، خصوًصا مع ترقب إبرام اتفاق تسویة سلمیة للنزاع في جنوب السودان سوف یسھم في إحیاء مشروع قناة جونجلي النی

.ملیارات متر مكعب إضافیة من میاه النیل١٠-٨وتجفیف مستنقعات الجنوب لتحصل مصر والسودان على حوالي 
، أي بعد عام من اندالع الحرب في ١٩٨٤ت عام وتوقف١٩٧٨عام ) كم٣٦٠بطول (حیث بدأت أعمال حفر ھذه القناة 

. الجنوب السوداني؛ بسبب غارة قام بھا المتمردون على موقع العمل في ھذا المشروع

القضیة بالتالي خطیرة رغم محاوالت التخفیف منھا، وربما تكون مبادرة حوض وآلیة فض 
صریة بالتعاون مع دول منابع النیل كلھا مسكنات المنازعات المطروحة بین دول الحوض، إضافة إلى المبادرات الم

ومھدئات لألزمة، ولكن المشكلة أن احتیاجات كل دولة من المیاه لمشاریع الزراعة تزداد، والتحریض الدولي أیًضا یزداد 
بسبب مطامع تاریخیة صھیونیة في المیاه وثأر غربي تاریخي مع مصر، ومحاوالت الستغالل ھذا الملف في الضغط 

. یھاعل
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مشكلة الوجود اإلسرائیلي في ھضبة البحیرات

أثار عدد من نواب مجلس الشعب والمعلقین السیاسیین في اآلونة األخیرة أزمة عالقات مصر مع 
على اتفاقیة منابع النیل في -مثل كینیا وأوغندا-عدد من دول حوض النیل، حیث بدأت بعض الدول الموقعة مع مصر 

وقد كان حاضًرا في أذھان الجمیع مخاطر التغلغل . اب من االتفاقیة واستخدام المیاه كما تریدإعالن نیتھا االنسح
اإلسرائیلي في دول حوض النیل، خصوًصا في أثیوبیا؛ وعلى الرغم من حقیقة ھذه المخاطر فإنھا ال تقتصر على أثیوبیا 

ى التي شھدت عالقاتھا مع إسرائیل تنامًیا ملحوًظا فقط، كما یعتقد الكثیرون، ولكنھا تمتد لتشمل دول حوض النیل األخر
ویعتقد أن ھذه العالقات أصبحت مساویة في نفس درجة الخطورة لنظیرتھا مع . منذ منتصف تسعینیات القرن الماضي

. أثیوبیا

وتتعدد أھداف إسرائیل ومصالحھا من وراء ھذه العالقات، حیث یمكن القول بأن السیاسة اإلسرائیلیة 
إستراتیجیة االلتفاف حول حوض النیل بأنشطة عسكریة وأمنیة مكثفة، وتأسیس سیاسة الذراع الطویلة اإلسرائیلیة في تتبع

. ھذه المنطقة لمحاصرة مصر واحتواء دول حوض النیل

فالسیاسة اإلسرائیلیة تستھدف تھدید األمن العربي والمصري بمحاولة زیادة نفوذ إسرائیل في الدول 
. في میاه النیل من منابعھ، مع التركیز على إقامة مشروعات زراعیة تعتمد على سحب المیاه من بحیرة فیكتوریاالمتحكمة 

وھي تعتمد في تحقیق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بین األقطار العربیة واألفریقیة، بما یشغل مصر عن القضیة 
لى تسھیالت عسكریة في دول منابع النیل واستخدام القواعد كما تستھدف السیاسة اإلسرائیلیة الحصول ع. الفلسطینیة

، واستخدام الدول األفریقیة ١٩٦٧الجویة والبحریة، مثل ما حدث من مساعدات إلسرائیل من قواعد أثیوبیا في عدوان 
ر عسكریة كقاعدة للتجسس على األقطار العربیة، إضافة إلى تصریف منتجات الصناعة العسكریة اإلسرائیلیة، وخلق كواد

. أفریقیة تدین لھا بالوالء

عبر ) من إیرادات النیل% ١٥التي تمثل (تتحرك إسرائیل في منابع النیل في ھضبة البحیرات و
مجموعة من الخطوط المتكاملة، وتعتمد السیاسة اإلسرائیلیة على استخدام وتوظیف مجموعة متكاملة من اآللیات 

:، تشملوأسالیب الحركة السیاسیة في المنطقة

: االعتماد على الدور األمریكي- ١

ا حثیًثا لتأسیس مناطق نفوذ في دول منابع النیل ووسط أفریقیا، سواء في إطار  إن ھناك سعًیا أمریكّیً
باإلضافة . السیطرة على وسط القارة، أو اإلمساك بأوراق ضغط رئیسیة في مشكالت المیاه المتوقع تفجرھا في المنطقة

إن ھناك سیاسة أمریكیة برزت في التسعینیات تقوم على مواجھة الحركات اإلسالمیة في أفریقیا، واحتواء إلى ذلك، ف
. السودان والنفوذ اإلیراني

: األفریقیة-توظیف التناقضات العربیة - ٢

اإلریتري، - األثیوبي، والسوداني -األثیوبي، والسوداني - استغلت إسرائیل الصراع الصومالي 
األثیوبي، من أجل تحقیق أھدافھا؛ وھي تقوم بالتحریض الدائم والمستمر ضد العرب؛ إلشعار دول حوض - مصري وال

النیل بما یدعم أنھ ظلم ناتج عن اإلسراف العربي في موارد المیاه؛ ثم تقوم بتقدیم الدعم االقتصادي والدبلوماسي لتلك 
. الدول

یة األفریقیة بالحدیث عن دور العرب في موضوع الرق وتلعب إسرائیل على توتیر العالقة العرب
في ) أخو الرئیس التنزاني(وعلى سبیل المثال، ففي أعقاب ارتفاع أسعار النفط، اقترح جوزیف نیریري . واستنزاف المیاه

لنفط، ما أن یتم عقد صفقة مع العرب، یباع فیھا جالون المیاه مقابل جالون ا١٩٧٤اجتماع المجلس التشریعي في یونیو 
. دام النھر ینبع من شرق أفریقیا

: التعاون المائي والزراعي- ٣

في تأمین سیطرتھا على بعض مشاریع الري -بمساعدة الوالیات المتحدة األمریكیة- نجحت إسرائیل 
رائیلیة في في منطقة البحیرات، حیث تقوم بتقدیم الدعم الفني والتكنولوجي من خالل األنشطة الھندسیة للشركات اإلس

وقدمت إسرائیل دراسات تفصیلیة إلى زائیر ورواندا لبناء ثالثة سدود، كجزء من برنامج شامل . مجال بناء السدود المائیة
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وقام خبراء إسرائیلیون باختبارات للتربة في رواندا، حیث یتوجھ االھتمام . إلحكام السیطرة على میاه البحیرات العظمى
. نھر كاجیرا الذي یمثل حدود رواندا مع بوروندي في الشمال الشرقياإلسرائیلي بوجھ خاص إلى 

: العالقات التجاریة- ٤

ففیما یخص أثیوبیا، . ویالحظ تزاید أھمیة عدد من دول حوض النیل في التجارة الخارجیة اإلسرائیلیة
ملیون دوالر ١٣.٩إلى ٠.٤، من فقد تضاعفت الواردات اإلسرائیلیة منھا أكثر من ثالثین مرة خالل عقد التسعینیات

ا، بینما تضاعفت الصادرات اإلسرائیلیة لھا ثالث مرات فقط من  ا٥.٨-١.٩سنوّیً . مالیین دوالر سنوّیً

ُتَعّد العالقات التجاریة من أبرز المؤشرات على تنامي المصالح اإلسرائیلیة االقتصادیة في أفریقیا، 
وھناك مجموعة أساسیة من الدول األفریقیة تمثل أبرز شركاء . مرة وقفزات سریعةحیث تشھد ھذه العالقات تطورات مست

. جنوب أفریقیا وأثیوبیا وكینیا ونیجیریا: إسرائیل، وھي

: توظیف الصراعات العرقیة- ٥

وذلك من خالل صنع شبكة عالقات وتحالفات وثیقة مع بعض األطراف على حساب األخرى؛ ومن 
وتقوم المخابرات اإلسرائیلیة بتغذیة . مھا إسرائیل قبائل التوتسي الحاكمة في رواندا والنظام األوغنديأھم القوى التي تدع

الصراعات بین التوتسي والھوتو، وتقوم بتصدیر السالح إلى طرفي الصراع مًعا؛ فمن المعروف أن اإلسرائیلیین كانوا 
. والتوتسي المتمركزین في كیجالي، والقوات المسلحة الزائیریةیسلحون في آن واحد كالًّ من الھوتو المنكفئین في كیفو، 

والدور اإلسرائیلي في استغالل الصراعات العرقیة في المنطقة قدیم؛ فإسرائیل دعمت الحركة 
االنفصالیة في جنوب السودان منذ انطالقھا، ثم دربت كوادر الجبھة الشعبیة لتحریر إریتریا عندما الحت بوادر 

وقامت بتدعیم أنظمة حاكمة مثل الباجندا في أوغندا، ونظام األمھرا في أثیوبیا، وعملت على إقامة عالقات انتصارھا،
. في إطار مزاولة االستثمار اإلسرائیلي في ممباسا ونیروبي" الكیلوي"و" الكامبا"حدیثة مع قبائل 

: التدخل عبر المساعدات اإلنسانیة- ٦

وتحركت تحت غطاء إنساني، فأقامت -خصوًصا في الصومال- استغلت ظروف الحروب األھلیة
مراكز عدة في العاصمة مقدیشو ألول مرة، وفي بعض األقالیم األخرى لتقدیم المساعدات إلى الصومالیین والتي یتوالھا 

مر صندوق إغاثة الصومال، وھو صندوق تدعمھ وزارة الخارجیة األمریكیة والمنظمة الصھیونیة العالمیة والمؤت
الیھودیة، وعدة منظمات وجمعیات صھیونیة أخرى في الوالیات " جونیت"، ومنظمة "بني بریث"الیھودي، ومنظمة 

٢٥٠، وبلغ عددھم ١٩٩٢وقد تم تأھیل ھذه المراكز بخبراء إسرائیلیین وصلوا إلى الصومال في أواخر عام . المتحدة
. شخًصا

الصومالیة، ولّوحت بمساعدات عسكریة واقتصادیة وحاولت إسرائیل نسج عالقات مع قادة الفصائل
وصحیة مباشرة، وذلك من خالل مشاركتھا في المؤتمر الدولي الثاني لتنسیق المساعدات اإلنسانیة للصومال في أدیس 

وفي أعقاب تفجیر سفارتي الوالیات المتحدة في نیروبي ودار السالم في أغسطس . ١٩٩٢دیسمبر / أبابا في كانون األول
. أرسلت إسرائیل فرًقا للبحث واإلنقاذ، ومساعدات طبیة وإنسانیة إلى كینیا وتنزانیا١٩٩٨

: النشاط العسكري مع دول المنطقة- ٧

فتح التعاون العسكري الباب أمام إسرائیل في دول منابع النیل، في ظل حاجة الدول األفریقیة 
وتقوم . نقالبات العسكریة التي یدبرھا أعداء الداخل أو أعداء الخارجلمصادر السالح من أجل توفیر األمن والحمایة من اال

أجھزة المخابرات اإلسرائیلیة بتزوید الدول األفریقیة بالخدمات االستخباراتیة من مصادرھا الخاصة، أو باالعتماد على 
. مصادر الموساد في المخابرات األمریكیة

إسرائیل وملف األمن المائي العربي

اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة على أساس مبدأ في غایة الخطورة على األمن المائي العربي، بل وعلى األمن القومي تقوم
، ولذلك سعت إسرائیل منذ البدایة "أن المیاه مصدر إستراتیجي تحت السیطرة العسكریة"العربي ككل ھذا المبدأ ھو 

.للسیطرة على مصادر المیاه العربیة
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إن التحالف مع تركیا وأثیوبیا یعني أن أكبر ": جولد مائییر"وزراء إسرائیل السابقة وتقول رئیسة 
وقد بدأت إسرائیل بتنفیذ خطتھا الستغالل المیاه العربیة منذ "سیكونان في قبضتنا " النیل والفرات"نھرین في المنطقة 

لعربیة، فاحتلت مصادر میاه نھر من أجل ھدف الوصول إلى المیاه ا١٩٦٧منتصف الستینیات وخاضت حرب یونیو 
لتكمل سیطرتھا على نھر اللیطاني، وبذلك حققت ١٩٨٢األردن ومرتفعات الجوالن، وأكملت ذلك بغزو لبنان عام 

أن المیاه في األراضي " "توماس ناف"على لسان خبیرھا المائي ١٩٩٠إسرائیل حلمھا التاریخي، وأعلنت في عام 
". یتجزأ من إسرائیلالعربیة المحتلة باتت جزءا ال

فبرایر ٢٣ومن خالل مناقشات مؤتمر األمن المائي العربي الذي اختتم أعمالھ في القاھرة في •
تم التأكید على مفارقة غریبة، وھي أن إسرائیل أصبحت متواجدة في جمیع الملفات المائیة للدول .. ٢٠٠٠

: العربیة على النحو التالي

من میاه الینابیع المتجددة والتي تقدر سنوًیا بنحو % ٨٠تسیطر إسرائیل على حوالي : فلسطینيإسرائیل والملف المائي ال-
الباقیة للشعب الفلسطیني بسعر دوالر لكل متر مكعب، وھو ما یعني أنھا تسیطر % ٢٠ملیون متر مكعب، وتبیع الـ ٦٥٠

. على مخزون المیاه في الضفة والقطاع

من المیاه، وھي میاه % ٤٠في الجوالن السوریة تستولي إسرائیل على : ري والعراقيإسرائیل والملف المائي السو-
ي بحیرة طبریة، والتي من المتوقَّع أن  بكمیات ضخمة أثبتت المسوحات أنھا تعادل ضعفي كمیة المیاه السطحیة التي تغذِّ

رقة المیاه ضد العراق وسوریا والتالعب تصل إلى ملیار متر مكعب، كما أن إسرائیل تتعاون مع تركیا من أجل استخدام و
. بحصصھما في میاه دجلة والفرات

من المعروف أن إسرائیل تستولي على میاه نھر األردن والذي ینبع من األراضي : إسرائیل والملف المائي األردني-
اتفق على أن تسمح إسرائیل األردنیة وتمنع األردن من إقامة أي سدود علیھ، وفي اتفاقیة السالم بین إسرائیل واألردن 

ملیون متر ١٠ملیون متر مكعب من المیاه من فیضانات نھر األردن خالل فترة الشتاء وحوالي ٢٠لألردن بتخزین 
ملیون متر مكعب تقدمھا إسرائیل ١٠مكعب من المیاه المحالة من الینابیع المالحة المحولة إلى نھر األردن، إلى جانب 

ھا األردن في غیر فصل الصیف، ولكن إسرائیل لم تنفذ ھذه االتفاقیات مما جعل األردن یعاني لألردن في تواریخ یحدد
.من نقص في المیاه ویسعى لشراء میاه من تركیا

بدأت إسرائیل تعبث بأصابعھا في منابع النیل في محاولة للتأثیر على حصة : إسرائیل والملف المائي لمصر والسودان-
یاه، وھو واضح في قیام إسرائیل بتقدیم العون ألثیوبیا إلقامة سدود على منابع النیل، كما عرضت مصر والسودان من الم

. على أثیوبیا شراء میاه النیل منھا

وبذلك یصبح واضًحا أن إسرائیل نصبت نفسھا متحكمة بالموارد المائیة العربیة، كما یالحظ أنھا 
وھو األردن وفلسطین ولبنان وسوریا، وتواجھ قسًما آخر عن طریق تركیا، تواجھ قسًما من الدول العربیة بشكل مباشر، 

فات إسرائیل بشأن األمن المائي . وھو العراق وسوریا أو عن طریق أثیوبیا وھو السودان ومصر ورغم خطورة تصرُّ
إلدانة العربیة، حیث فإن مؤتمر األمن المائي العربي في القاھرة قد أصابتھ لعنة الشجب والرفض والتحذیر وا.. العربي

ر من تحویل  شجب وأدان أطماع إسرائیل في المیاه العربیة، ورفض استخدام المیاه كورقة ضغط ضد الدول العربیة، وحذَّ
المیاه إلى مصدر للتوتر في الشرق األوسط واستخدام القوة في أزمات المیاه، فھل ھذا الشجب والرفض والتحذیر أسالیب 

ھا من تھدید األمن المائي العربيائیل ومنعفعالة وكفیلة بردع إسر

مدونة خطوات فى الجغرافیا


