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 :لخصم

ودور  ومن جهة أخرى ،تتناول الدراسة طبيعة العالقة بني احملددات االجتماعية واحملددات اجلغرافية وأتثريمها على أمن الدولة واستقرارها
 .لةة اثالدولة  يف تنمية الوعي السياسي بعلم اجليبوليتك واالسرتاتيجيات العسكرية، وعلم اجملتمع والسياسات الناعمة من جهة 

 حبسب وسيع جماالته احليويةتلربط االسرتاتيجيات املوضوعة ابألهداف الكلية اليت يؤسس هلا الفكر الغريب ويسعى لتطبيقها  ةومن مث 
 والبحرية،. ، وحماور اجلغرافيا اليت تتناسب مع طبيعة اآلليات العسكرية الربيةواالقتصادي أطروحاته النظرية وقراءته للواقع االجتماعي

كملة ابالسرتاتيجية إال أن تكون م أن تدخل ضمن مفهوميرى البعض أن نظرية القوة اجلوية مع التطور التكنولوجي ال ميكن و 
اجملتمعات من داخل  يفاستهدفت توظلبحرية أو الربية، وتوجد  نظرايت سيوسياسية أصلت االسرتاتيجيات جديدة  لالسرتاتيجيتني ا

يها خلدمة الدولة لقوى إقليمية أو دولية تتحكم إبرادة النظم فخضاعها ا بنزعات انفصالية وحتررية وثورية، أواملستهدفة  إلضعافها  الدولة
واسرتاتيجيات تتناسب  آبليات وأهدافه القدمي  ية اجليوبوليتك كمرحلة جديدة  مقاربة لنظرايت االستعمارمن مدخل  اسرتاتيج املسيطرة 

  مع املتغريات الدولية واإلقليمية والدولية.
Abstract: 
The study dealt with the nature of the relationship between social determinants and 
geographical determinants and their impact on the security and stability of the state. 
On the other hand, the role of the state in developing political awareness of political 
geography and military strategies, and the science of society and soft policies on a third 
hand. 
 And from there linking the developed strategies with the general objectives for which 
Western thought establishes, and seeks to apply them to expand its vital areas 
according to its theoretical theses and its reading of social and economic reality, and 
the axes of geography that are commensurate with the nature of the land and sea 
military mechanisms. 
Some believe that the theory of air power with technological development cannot be 
included in the concept of strategy unless it is complementary to naval or land 
strategies. 
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And it controls the will of the regimes in the target or rogue state, to serve the 
dominant state from the entrance to the geopolitical strategy as a new phase 
approaching the theories of old colonialism and its goals with mechanisms and 
strategies commensurate with international, regional and international changes. 

 املقدمة: 
 ،تعترب احملددات من الضوابط املنهجية للتفكري اجليوسياسي وهي اخلالصة املستحضرة عن الوعي التارخيي واملعطيات االجتماعية واجلغرافية

يد دونة، وكذلك التجارب االجتماعية املعاصرة اليت تؤسس لعقل سياسي اترخيي جديد يعواملتولدة عن التجارب التارخيية املنقولة وامل
املاضي بسلبياته ويف أحسن األحوال يسعى لتغيريه ومقاومته واالستفادة منه مبا يتوافق مع احلاضر ومستقبله؛ وهو من القضااي احليوية 

إلعادته   يف العامل احلديث، واستطاعوا توظيف املوروث احلضاري القدمي ليسيف الفكر الغريب الذين أعادوا التاريخ ضمن تلك احملددات 
كما هو أو الدفاع عنه.. وإمنا إلعادة تكوين الذات من داخله، ولالستفادة من التجارب اإلنسانية؛ حيث يتجدد الفكر مبعطيات 

رتكز عليها الوعي ته املتوقعة، وتعد أم العناصر اليت امعاصرة إضافية ملا سبق وضعه مبا يتناسب مع متغريات الوعي التارخيي واحتماال
ة يالغريب احلديث؛ الوعي اجليبوليتكي وعنصر اجلغرافيا، والوعي االجتماعي مبا حيمله من قيم حضارية وثقافية متعايشة مع الواقعية السياس

 والنظرايت اجليوسياسية.
 اإلشكالية:

تتأثر بواقع  يشكل البيئة االجتماعية العامة للنظام السياسي كبيئة خنبوية قيادية للمجتمع تؤطر اجلغرافيا جملتمع ما وهو بدوره وحيويته
منها و  البيئة احلاضنة، والطبيعة اجلغرافية، وقد شكلت العالقة التارخيية التفاعلية بني النظام السياسي واجلغرافيا علم اجلغرافية السياسية

ي العام، تمعات ابلتحوالت اجلغرافية شكل الذهنية اجملتمعية يف سيا  ارتباطها ابلوعي التارخيتولد علوم اجليبوليتك كما أن ارتباط اجمل
ويتمحور السؤال اإلشكايل حول طبيعة العالقة التكاملية بني اجملتمع واجلغرافيا والنظام السياسي ودورهم يف أتصيل علم اجليبولتيك 

 وتنمية العقل اجليواسرتاتيجي.
 الفرضيات.

 البحث على فرضية أحادية هي.يعتمد 
 هناك عالقة طردية بني فاعلية احملددات االجتماعية واجليواسرتاتيجية وتنمية العقل اجليواسرتاتيجي.

 املنهج:
اربة املنهج التحليلي يف بعض مقارابته الرتكيبية والتحليلية دون استخدام الطرف اآلخر املتعلق ابملق على كمحور أساساعتمد البحث  

 التفكيكية.
 

 أوال: اجليبوليتك وحمددات التفكري اجليوسياسي.
ني من عناصر سجتمع نظرية اجليبوليتك بني الوعي التارخيي ومبادئ النظام االجتماعي وحمددات التفكري اجليوسياسي كعنصرين أسا

 عدة؛ لتحليل وضع األمن القومي، وألمهية دورمها يف تنشيط الذهنية االسرتاتيجية القادرة على التنبؤ ابملتغريات اإلقليمية واالستعداد
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ا والفكر ياستطاعت أمريكا أن حتدد بنية النظام الدويل خالل احلرب الباردة من مدخل القوة واجلغراف، ومن مث ألسوأ االحتماالت املتوقعة
 .1أو الليربالية اليت تبنتها كأيدلوجية مناهضة للشيوعية

وبنيت نظرايت العالقات الدولية على منهج االستقراء ومناهج فلسفية بنيت على املفاهيم احلضارية وكله يكشف املعايري اليت حتدد 
ولة مفهوم القدرة ومقومات الدور الذي يرتجم مكانة الدالسلوك الدويل، وما عالقة املصلحة القومية ابملمارسات السياسية، وماذا يعين 

 .2وأتثريها حمليا وإقليميا ودوليا، مث استكشاف طبيعة العالقة بني معطيات القوة والنفوذ والدور ومستوايت التأثري
يوي جيبولتيكي حبدأت مصطلحات اجليبوليتك تنتظم من حيث التقسيمات اإلدارية مع ماكيندر الذي صك مصطلح اإلقليم كمجال 

وحدد لكل إقليم مقوماته وإمكانياته، واضعا نظاما جيبوليتكيا للخارطة اجلغرافية الطبيعية للقارات، خلدمة الدول األوربية وسياساهتا 
 .3االستعمارية

ة حدودها وطبيعتها يومن جهة أخرى كانت الذهنية اجلغرافية تستكشف طبيعة مقومات الدولة وقوة متاسكها الداخلي ، ابإلضافة إىل أمه
بني املركزية  تتميز بعض الدول بوجود انسجام طبيعياجلغرافية من منظور األمن اجليبوليتكي، ونوع األحزمة واجملاالت احليوية؛ حيث 

ع ضوجغرافية حدودية منفصلة عن الدول األخرى؛ كالياابن وبريطانيا؛ حيث يالطبيعية، وخطوط اجليو سياسي واجليو ثقايف واحلدود 
 املركز سياسة تدخليه أثناء االنفتاح اإلسرتاتيجي، وسياسة انطوائية يف حاالت أخرى، وأكةر املواقع اجلغرافية متيزا هو موقع الوالايت

املتحدة األمريكية يف قارة مستقلة بعيدة القارات القدمية، وكذلك مقومات أخرى. بينما تلتهب العوامل الةقافية االجتماعية والسياسية 
 .4احلدود األملانية يف براندنبورغ التارخيية وبروسيا على

بسياسة  ترتبط اجليوسرتاتيجية ابإلقليم بينما ترتبط الدولة ابجليوبوليتيك كأهم حمددات القوة يف العالقات الدولية، وينضبط اجليوبوليتيك
دات اإلقليمية؛ فإن الدولية. أما إذا تنوعت مستوايت الوحاإلقليم، فإذا متيز أبمهيته االسرتاتيجية واالقتصادية يشكل جماال حيواي للقوى 

الدويالت تتعرض لتهديد الدول الكربى، ويقاس نفوذها مبا متتلكه من معطيات القوة عكس اإلقليم اجليوبوليتكي اهلش الغين بةرواته، 
فيه عدة خيوط جيوسياسية  اسرتاتيجيا داخليا تلتقياإلقليم:"هو الذي يعرب عن املناطق اليت متتلك تكامال واملتأثر بنفوذ القوى الكربى؛ ف

 .5وجيوثقافية وجيواقتصادية "
رافية غوقد اعتقد ماكيندر يف العصر احلديث أن آسيا هي املركز اجلغرايف، وهناية التاريخ والقوة االقتصادية والدميغرافية والقومية، وعدها ج

وي لتحقيق عظيم القوة العسكرية البحرية؛ لتوسيع نطا  اجملال احليوي والتمدد العضحتمية اثبتة مهددة ألورواب، وميكن السيطرة عليها بت
والصراع وفقا هلذه النظرية يلغي فكرة  6السيطرة على موارد القارات األخرى البشرية واملادية؛ كمعطيات طبيعية للحضارات املتقدمة
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وبناء عليه قسم أغلوا احلضارات وفقا . 7ايف اترخيي أصويل بيولوجيالسيادة القومية ضمن نسق احلضارة الواحدة وحيوله إىل صراع ثق
لقدراهتا اجلغرافية وطبقا لذلك قسم أدوارها السياسية إىل صانعة، وأخرى متوافقة. بينما هناك دوال تعيش على اهلامش وتتبع مسالك 

 .8االخنراط يف جمرى وتوجهات سياسات الدول العظمى
اجليبوليتكي األوريب إىل دول شر  أورواب ويرتبط هذا التقسيم ابلبعد التارخيي والغزوات القادمة منها، قسم األرض من مدخل الفكر 

، كما حدد 9ابإلضافة أمهية البحر املتوسط كقوة قطبية تربط القارات العاملية، ومن يتحكم ابلبحر املتوسط يتحكم ببقية األطراف العاملية
 .10جلغرافية اليت تتكون فيها "أوراسيا" واليت هي املركز التارخيي لإلمرباطورايت العامليةأمهية منطقة آسيا الوسطى ابلقوة ا

متيز هالفورد ماكيندر كأكادميي جيوسياسي وسياسية بذهنية اسرتاتيجية أصلت للنظرية اجليبولتيكية وقد مكنته قراءته الواعية للتاريخ 
علق اصر صناعة القرارات العسكرية اليت تتناسب مع السياسات الواقعية؛ أحدمها يتواجلغرافيا على إبراز أمهيتهما كعنصرين من أهم عن

، وكان أول من أظهر نظرية اإلسكندر وأعاد تنظيمها اجلغرايف وفقا 11ابجلانب االجتماعي والةاين يتعلق بطبيعة اجلغرافيا اجليو اسرتاتيجية
 ملتغريات التاريخ وحتوالت اجلغرافيا.

لى أساسني منهجيني أحدمها: االستنباط وهو األصل املعتمد، مث االستقراء كمنهج جترييب اختياري حلقيقة الكليات وقد بدأت نظريته ع
د يف منطقة املةلث اإلسرتاتيجي العاملي ألهم ثالث مناطق حيوية منتجة للنفط تتمد التارخيية ملفهوم األرض، وتوصل إىل نظرية العمق أو

وقد أتثر به ، 12 حبر الصني اجلنويب، وحوض اترمي يف الصني الغربية، وحقل غازايدا ا يف حبر إنداماناخلليج، وقزوين، وشر  آسيا يف
 مؤسس نظرية اإلطار ومفهوم احلزام واسرتاتيجية االحتواء وكان اهلدف سيبكمان"املفكر اجليوسياسي اهلوالندي األمريكي "نيكوالس 

، ومن مث كانت االسرتاتيجية 13ابالحتاد السوفييت ملنع اتصاله ابملتوسط أو مبنطقة الشر  األوسطاملناطق احمليطة من نظرية اإلطار حتديد 
 ةالبحرية القائمة على حمورية املضايق اإلسرتاتيجية ال سيما مع تطور تقنيات التكنولوجيا البحرية، كما كانت من قبل ذات أمهية اقتصادي

ريورة غرافية وخصوصا املضايق البحرية برزت فكرة تدويل املالحة البحرية كللية جديدة لتنظيم سللدول املطلة عليها، وانطالقا من أمهية اجل
 العالقات بني الدول اليت حتمل يف جيناهتا فلسفة اجملاالت احليوية املتمددة أو القوى الدولية املتنافسة على املستعمرات. ونظرا لذلك

 .14بلقان والوصول إىل هنر الدانوب"سعى االحتاد السوفييت للسيطرة على مضايق ال
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ولتفعيل اسرتاتيجية االحتواء األمريكية وتطبيقها على الواقع وضعت قاعدة "أجنرليك" يف تركيا لضمان السيطرة األمريكية على املنطقة 
واء السوفيت، إضافة تاملمتدة من أورواب حىت القوقاز ويدخل ضمنها منطقيت البلقان والشر  األوسط كامتداد طبيعي السرتاتيجية اح

 .15إىل أمهيته االقتصادية وخصوصا إمدادات الطاقة
مل اكما يتميز العرا  أبمهية جغرافية كبرية عرب التاريخ وهو منطقة حضارية قدمية توالدت فيه الكةري من احلضارات التقليدية اليت غذت الع

سرتاتيجية اليت كيا فإنه يستقر يف قلب الشر  األوسط، وأهم القواعد االأبفكارها وثقافاهتا وقوانينها وأدايهنا، إضافة إىل أنه يتصل برت 
ميكن من خالهلا حتديد مصري منطقة الشر  األوسط مبا فيها إيران والشام واجلزيرة العربية، وملوقعه أمهية جيوسياسية ومنطقة ارتطام؛ 

تفطن  ضبة األ اضول وشر  أورواب واهلالل اخلصيب؛ وقدحيث يربط اخلليج العريب والبحر األمحر، وآسيا الوسطى وحبر قزوين، وه
"ديفيد ورمسري" ألمهية موقع العرا  اجليو إسرتاتيجية، ووضع فرضيته القائلة أن من يسيطر على منطقة العرا  يتحكم ابهلالل اخلصيب 

 ، هذا ابلنسبة يف الرهان املوضوع على منطقة الشر  األوسط.16واجلزيرة العربية
ابعتبارها القوة املنظرة واملتحكمة ابلعامل فقد أهتمت آبراء مفكريها الذين أدركوا فضيلة اجلغرافيا، وجعلوا من شر  أورواب وسيلة أما أورواب 

للسيطرة على قلب األرض اليت  تتحكم ابجلزيرة العاملية وهو ما دفع أبمريكا  للدخول يف احلرب العاملية الةانية إلعاقة دون االحتاد 
، واستطاعت اضعاف النزعة الياابنية العسكرية وفصلها عن السوفيت كما أدرجتها حتت 17من االتصال مبنطقة اهلالل الداخليالسوفييت 

ايف قبند اتفاقية اإلذالل واالحتواء، وأنشأت "أوكيناو" القاعدة األمريكية لفصل الياابن عن أملانيا والسوفيت، وأيضا ال عاقة التقارب الة
 األسيان.بني دول املنطقة 

ومل تتوقف نظرية مركز األرض واإلطار واسرتاتيجية البحار عند قول منظريها احلداثيني ال سيما وأهنا اسرتاتيجيات مل تتحقق بكامل 
أهدافها ومن مث فسر "روبرت كابالن" هذه النظرايت إبضافة علم االجتماع مما أعطاها قيمة معرفية واعية مبدركات القيم األمريكية 

 ية؛ ولذلك ربط بني األمن القومي الربيطاين وموقع بريطانيا اجليبولتيكي اآلمن اليت حتيط به البحار من كل اجتاه وتعزله عن العامل،العامل
وجعلها يف منأى من التهديدات الربية ومكن هلا من تكوين نظام دميقراطي قبل اآلخرين، بينما تعوقت دميقراطية أملانيا وأمنها بسبب 

املفتوحة على التهديدات القادمة من الشر  والغرب لعدم وجود سالسل جبلية حتميها، وهو ما جعلها ترتاوح بني النزعة جغرافيتها 
 .18العسكرية واملةالية

د سياستها بني حيث يتناسب موقعها مع طبيعة املركز وحيدالطبيعية؛ جغرافية بريطانيا بوجود انسجام طبيعي مع احلدود  وقد متيزت
وقد منحها موقعها القدرة على ، 19دما متتلك مقومات االنفتاح على اخلارج، واالنطواء عندما ال متتلك مقومات التدخلالتدخل عن

 .20نظرايت االقتصادية احلرية، أو التجارة السلمية من جهة، وإدارة املستعمرات من جهة أخرىالربط اجليو اسرتاتيجي بني ال

                                                             
)مذكرة ماجستير، كلية اآلداب  2011-2009ريز لطيف صادق، العالقات األمريكية التركية في ظل عهد حزب العدالة والتنمية  -15

 31-81( ص2011والعلوم اإلنسانية، غزة 
رضا محمد السيد سليم، الجغرافيا السياسية للعراق: دراسة في المحددات المكانية لوظائف الدولة )رسالة ماجستير منشوره على  -16

 001( ص2008جامعة الزقازيق، يناير -النت، مصر
17 -Halford J. Mackinder, The Round World and the Winning of the Peace, op.cit., p-60 

 118-101روبرت د. كابالن، انتقام الجغرافيا، مرجع سابق، ص -18
 00-93أحمد داوود أغلو، العمق االستراتيجي، مرجع سابق، ص -19
(  2001)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1عبد الحي يحي زلوم، حروب البترول الصليبية والقرن األمريكي الجديد، ط -20

 908-901ص
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كما يؤكد "كابالن" على وجود نظرايت إقليمية قائمة على التكامل بني املوقع والةقافة، حيث ترتبع الصني على احمليط اهلادي ومتتد   
، 21حىت آسيا الوسطى اليت فيها قلب العامل وفقا لنظرية ماكنيدر، ويف املقابل تسعى روسيا للحصول على منافذ حبرية إىل احمليط اهلندي

دور القوانني الدولية إلحجام الطموحات التوسعية ابلقوة وفقا لإلرادة الغربية األكةر أتثريا على العامل منذ بداية احلداثة وهناية وهنا أييت 
 الدولة العةمانية.

تعددة االجتاهات على جغرافية اإلمرباطورية املغولية وهو ما جيعلها قادرة على فتح املعارك امليرى هارفارد ماكيندر أن روسيا تسعى للسيطرة 
ائية على تركيا والصني وإيران واهلند واسكند افيا وبولندا، ومتددها يف املناطق اهلامشية لقلب أوراسيا ومن مث الولوج على أحد املنافذ امل

 .22اليت ميكنها من بناء أسطول حبري جيمع بني اسرتاتيجية القوة الربية والقوة البحرية
الحتواء نفوذ روسيا وذلك إبدخال أوكرانيا ضمن الشراكة االقتصادية؛ واليت تفصل بني دول مشال األطلسي وهو ما دفع بدول األطلس 

وروسيا كمنطقة احتواء أو رأس املواجهة مع روسيا، وحتتل أكةر من نصف مساحة البوابة الشرقية املؤدية إىل أورواب، وبوابة التهديدات 
ني ا كمقدمة حلماية أمنها من دول أورواب، كما أتخذ بيالروسيا نفس األمهية كجغرافية برية تربط باآلسيوية التارخيية، وتنظر إليها روسي

 . 23البحر األسود وحبر البلطيق
كل من كابالن وماري سلوتر إىل البحر املتوسط كموقع اسرتاتيجي ومنطقة تتداخل فيها العوامل الةقافية واالقتصادية، وهو ما ويشري  

سيع جغرافية القواعد العسكرية األمريكية لوقوعها بني بني ثالثة هتديدات جيوسياسية موزعة بني الشر  األوسط يستدعي أعادة تو 
وآسيا، وانتشار السالح النووي، ومشكلة املكسيك يف اجلنوب، ومن الضرورة على أمريكا حل مشاكل التخوم احمليطة هبا قبل أن توزع 

 . 24مليةقواها ومتحور اهتمامها ابلقضااي العا
وجودها يف هذه املناطق سعت لتأمني حدودها القومية بفتح قناة بنما لتعزيز قوهتا البحرية، وسيطرهتا على احمليط  ولرتتيب أمريكا

تدخل  3898أقدمت أمريكا على غزو جزيرة غرينادا بدعوى ضمان إمدادات النفط األمريكية، ويف  3891، ويف عام 25اهلادي
ومن مث بدأت اسرتاتيجية أمريكا العظمى  .26ما، وعني حكومة موالية له قبل أن تتحول إىل قاعدة عسكريةالرئيس جورج بوش يف بن

على جزيرة العامل القدمي الذي أشار إليها عباقرة الفكر اجليوسايسي، وهي الوجه الناعم لنظرية التمدد العضوي الذي أصل له الفكر 
عي ونظرايت طرداي مع احتياجاهتا االقتصادية والبشرية وقد بنيت هذه الفلسفة على الفكر الطبيالنازي والقائلة أبن الدولة تتناسب تناسبا 

هما ندارون وراتزل واحلتمية التارخيية هليجل والدروينية االجتماعية هلربرت سبنسر ورغم توافق االسرتاتيجيات يف الغاية إال أن الوسائل بي
 .27خمتلفة

 
 أوال: احملدد االجتماعي: 

                                                             
دوالرماني، االقتصاد األمريكي، الجميل والقبيح، اإلمبراطورية األمريكية، صفحات من الماضي والحاضر )مجموعة مؤلفين(، سجيني  -21
 101( ص2001)القاهرة: مكتبة الشروق 1، ج1ط

22 - Halford J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, op.cit., p436 
23-Mackubin Thomas Owens, “In Defense of Classical Geopolitics,” Naval War College Review, vol. 
LII, no. 4 (autumn 1999)p 44 

 118-101روبرت د. كابالن، انتقام الجغرافيا، مرجع سابق، ص -24
 101سجيني دوالرماني، مرجع سابق، ص -25
 118عبد الحي يحي زلوم، مرجع سابق، ص -26
 ات السياسية واستراتيجية العالقات الدولية، مرجع سابق، بتصرفجمال محمد الهاشمي، المحدد -27 
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يعترب احملدد االجتماعي من املوضوعات التارخيية والقضااي املعاصرة اليت انتجت عدة مفاهيم سياسية أوروبية ونظمت آلية التفكري 
االسرتاتيجي اليت استهدفت جمتمعات الشر  األوسط املوبوء ابالستبداد واالنبهار ابحلضارة األوربية اليت برزت هلا ظواهر حضارية 

 العامل الةالث. استهالكية يف دول
ية البحوث "أجنلز وليفنسون"على أمهوقد وظفت العلوم اإلنسانية خلدمة القرار والتوجهات السياسية للقوى االستعمارية حيث ركز 

االنةربولوجية لتفسري سيكولوجية األمم؛ وأيدته "مارجريت منيد" وحددت اهلدف من دراسة اجلماعات احلضارية مبعرفة السلوك الدويل، 
. 28خالل بتحليل السياقات احلضارية لنمط املعيشة وملعرفة الطابع القومي احملدد لتوجهات اجملتمع والسلطة واألهداف العسكرية من

منها املفاهيم الذي وضعها بر ارد لويس أو العضوايت االجتماعية اليت وظفت لتفكيك قوى الدول من داخلها ابلطر  السلمية دون و 
ر التقليدية القائمة على القوة والنزعة العسكرية ملا هلا من نتائج عكسية قد حتفز املشاعر القومية وحتفز استخدام أدوات االستعما

ية طالتماسك احمللي ملواجهة االستعمار املباشر، ومن ضمن ما ركز عليه بر ارد لويس املرأة كقوة مستهلكة للةقافة الغربية وخصوصا الدميقرا
 ية.وذلك تبعيتها للمظاهر احلضار 

ابإلضافة إىل دور اإلثنيات أو األقليات داخل الدولة واليت تدخل يف صدامات مع بعضها للدفاع عن حقوقها أو مطالبها االنفصالية   
كردة فعل حتررية ملمارسات السلطات السياسية الطبقية واحتكارها للنفوذ والةروة؛ حيث يرى أن ذلك يكون عرب تدويل احلقو  اإلنسانية 

ية، املساواة اجلنسية وحقو  املرأة واألقليات، حيث أفاد أن ذلك سيوسع الفجوات الطبقية ومن  مث الصراع على السلطة والةروة والليربال
وحتقيق النموذج اليوغساليف أو النموذج اللبناين ومن توسيع احلروب األهلية وتدمري أو اضعاف القوى البشرية اليت هتدد أمن إسرائيل 

عنصرا مقبوال مع انتشار وبروز دويالت إثنية داخل منطقة الشر  األوسط األكةر تنوعا وتعددا ثقافيا وعرقيا وأيدلوجيا والذي قد جيعلها 
 .29ودينيا 

ومن مدخل املواطنة وفقا للرؤية اليت حددهتا السياسة القرمطية )نسبة اىل القرامطة يف العصر العباسي( وانطلقت منها كأيديولوجية 
عن املقهورين من النقاابت العمالية واملهمشني الذين علقوا عليها اآلمال فقامت الةورات الزجنية النقابية ملواجهة نفوذ  مساواتية للدفاع

واحتكار الةروة يف دولة بين العباس؛ حيث أشار بر ارد لويس إىل اسرتاتيجية التدمري الذايت ودعم ذلك ابألدلة التارخيية كمؤرخ سياسي 
الوعي التارخيي ومناسبات تفعيله، وذلك من خالل دعم القومية ابتداء لتفكيك املفهوم اإلسالمي، مث احلدود  دعقائدي مدرك ألبعا

 .30القطرية لتفكيك القومية، مث  استخدام األقليات واإلثنيات لتفكيك وحدة الدولة القطرية
طبيعة الشر  والنفسية أن حيلل النفسية البيولوجية لل وقد استطاع املفكر األمريكي )جوزيف  اي( بناء على هذه القراءات االجتماعية

أوسطية وتراكماهتا التارخيية حيث قال: أن العنف والفوضوية اليت تتسم هبا جمتمعات دول العامل الةالث هي نتيجة من نتائج االستعمار 
ة اليت سيسود فيها ية أو االسرتاتيجية الناعمالغريب، ومن مث وضع اسرتاتيجية االجتماع السياسي القائمة على حمور الدبلوماسية الشعب
 .31النظام الدميقراطي ويغيب مع وجودها نظرية السلطة السياسية واستبدادية السيادة القومية

ا اهتومع أمهية مجيع احملددات اليت تفسر سيادة الدولة إال أن الذهنية العربية ما زالت حمتفظة مبفهوم السيادة وسياسة عدم التدخل يف تنظري 
املعاصرة اليت تغريت فيه كل معاملها السياسية، كما تعاين من أزمة الدور السياسي، وضعف احلس األمين أو اجليواسرتاتيجي؛ ال سيما 

                                                             
-11( ص1311قدرى حفني، تجسيد الوهم: دراسة سيكولوجية للشخصية اإلسرائيلية )القاهرة: مركز الدراسات الفلسطينية، سبتمبر -28

11 
 11-11( ص2000والنشر، يناير )بيروت: شركة رياض الريس للكتب  1برنارد لويس، تنبؤات مستقبل الشرق األوسط، ط -29 
يونيه  10)القاهرة:  912/8برنارد لويس، النقابات اإلسالمية، مجلة الرسالة لألدب والعلوم والفنون، ترجمة، عبدالعزيز الدوري،ع - 30 

 138( ص1300
 91-90( ص2009ان )الرياض: مكتبة العبيك 1جوزيف س. ناي، مفارقة القوة األمريكية، تعريب، محمد توفيق البجيرمي، ط -31 
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وأن معطيات الواقع تعكس تصورا بديال لنظام توازن القوى الذي كان سائدا لضمان عدم التدخل بني قوى احلرب العاملية الةانية درائ 
ية أخرى؛ حيث كان مفهوم سيادة الدولة وما زال من املوضوعات الرئيسية بني القوى الدولية العظمى وقوى االستعمار حلروب عامل

 التقليدية.
ويف الوقت الذي كان منظرو العرب يكتبون عن مفهوم السيادة والدولة القومية كانت القوى املنتصرة اليت أقرت مفهوم السياسة تربر 

 .32حلماية حقو  األقليات بعد احلرب العاملية الةانية يف منتصف القرن التاسع عشرسياسة التدخل ملفاهيم أخرى؛ منها 
كما ربط املفكر األمريكي "ويكوم" بني احلروب والصراعات والدول القومية، وحلل إشكالية أزمة الدولة دعا ملفهوم احلكومة العاملية 

وبناء عليه اقرتحت كندا إنشاء جلنة دولية تنظم العالقة بني التدخل والسيادة الوطنية  ،33واستبدال القومية اإلثنية ابلقومية اإلنسانية
حلماية اإلنسان العاملي من استبداد القومية القطرية، ومن مث أقر اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة حق التدخل العسكري حلماية 

وامتهان حلقو  اإلنسان، وعجز الدولة عن محاية اإلنسان جتاه أي أعمال  حقو  األقليات واإلثنيات، أو ما يرتتب عليه من إرهاب
، ودعم اإلعالم العاملي فكرة احلقو  وقدمها للشعوب بصورة 34عنف اجتماعية، أو ضلوعها يف أي من هذه األعمال الالإنسانية

 مساو   اجلانب املعارض للسلطة أو كند  متحدية للنظام القائم، ومن وضعت سياسة اسرتاتيجية جديدة أدخلت األقليات والفرد يف
هدات اللسلطة السياسية بدعم األمم املتحدة الراعية للمواثيق الدولية، وترتب عليه تنمية وعي الرأي العام حبقوقه املكفولة دوليا وفقا للمع

 الدولية.
جة لالنفتاح الذي أضر والالوعي؛ مما أفسد اجملتمع نتيوانتظمت يف فلسفة الفوضى والالنظام وقد جتاوزت احلرية املطلقة القيود القانونية 

بوحدته وتالشى مع انفتاحه الوعي واخلصوصية القومية اليت وجدها فكرة جمردة ال متت لكرامة املواطن بشيء من معاين الكرامة القومية، 
مع بةقافة االستهالك والةورة مما أفقده وتنمط اجملت35ومن مث حتولت فضيلة احلرية إىل رذيلة حجبت احلقو  وأندرست معها الواجبات

. وقد وسعت السلطات العربية الفجوة بني اجملتمع واحتياجاته املادية، 36قيمته الذاتية، ومكن القادة االنتهازيني من الوصول إىل السلطة
ماعي مما جعل م االجتومن مث الفجوة بني السلطة والشعب واليت دمرت التماسك االجتماعي، وقضت على فضيلة التكامل والرتاح

 اجملتمعات تتالشى ابندماجها يف املادة اجملردة عن القيم.
وضع "كلود" األسس العامة لنظرايت اجتماعية تتناول فيها الطبيعة النفسية للسلطة ابستقراء مصادر املعرفة التارخيية واالجتماعية 

سائل الرتبية على الوعي السياسي املتوارث والنفسية االجتماعية وو  والنفسية والتقاليد واملورواثت السياسية واستكشف معامل التأثري
ومن مدخل النظرية االجتماعية برزت أيدلوجيا العوملة لتفكيك الدولة من داخلها وإلغاء مفهوم السيادة وإبراز ، 37والتعليم والتنشئة

                                                             

 11( ص 1331)أكتوبر 122صادق محروس، المنظمات الدولية والتطورات الراهنة في النظام الدولي، السياسة الدولية، ع  -32 
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الشت اب شرعية الدولة كممةل اجتماعي كما تفواعل اجتماعية واقتصادية وتنظيمات مدنية عابرة للقوميات وترتب على ذلك غي
 .38مكانة الدولة اقتصاداي مع بروز منظمة التجارة الدولية ونفوذ املؤسسات الدولية

ولكون السياسة الغربية تعمل يف مجيع االجتاهات فقد اكتسبت خربة جتريبية يف التعامل مع الشعوب العاملية، وخصوصا الشعوب العربية 
ط الغربية مبوروث معريف كبري عن اجملتمعات والنظم السياسية والقوى العسكرية والتارخيية، وهلا قاعدة بيا ات ترب الذهنية حيث تتميز

الواقع ابلتاريخ لكل دولة وترتجم الوعي اجلقيقي لطل ذلك، وجتيش الباحةني يف خمتلف ختصصاهتم إلثراء صناع القرار السياسي ابملعارف 
 .39حبةية عميقة ال تفسر الظواهر القائمة وإمنا تبحث عن أسباب ابتعاثها الدقيقة والقائمة على أصول

استطاعت أيدلوجيا اإلنسانية أن تقدم الدعم اإلنساين للشعوب املستهدفة وتبين من خالل مفاهيم اإلنسانية قاعدة بيا ات معرفية عن 
سيادة دوهلا أو  لسياسية العربية أن األعمال اإلنسانية ال هتدداخلصائص املعرفية والدينية والنفسية للشعوب يف الوقت الذي رأت النظم ا

األمن القومي، وهكذا تطورت نظرية احملددات االجتماعية كبعد اسرتاتيجي حمتمل ميكن حتقيقه من خالله هتديد الدولة املستهدفة من 
لدولة حتت محاية تطرف التنظيمات احمللية داخل اداخلها بةورات اجتماعية وإثنية وطبقية وقبلية وجهوية، وذلك من أجل رفع مستوايت 

 . 40مبدأ التدخل اإلنساين حلفظ الكرامة اإلنسانية ومحاية حقو  األفراد
وبعد التحديد االجتماعي يتبادر معطى آخر من معطيات اجليبوليتك وهو موقع الدول ألمهيته يف حتديد سياسة الدولة؛ حيث تكتسب 

ا ويتبني هلا عوامل التكامل ومكامن التهديد وكلما اتسعت حدودها الربية مع الدول وغاب عنها احملميات الذهنية السياسية خربة بواقعه
الطبيعية كلما كان االختالل األمين أكةر عبئا وأكةرها عرضة للتهديد والتضييق الدولة احلبيسة وقد تتحول إىل دولة عضوية تسعى 

 .41تخدام القوة العسكرية على العكس منها الدولة البحريةللبحث عن منفذ لالتصال ابلعامل اخلارجي ابس
  يعترب احملدد الةقايف من احملددات املهمة إلبراز طبيعة النخبة واكتشافها، وتربز هذه األدوار عرب نظرايت املعرفة أو فكرة توسيع نطا

ايت الةقافة طقة الشر  األوسط، وترتبط جمر احلرية الصحافية وحرايت التواصل ابإلضافة إىل انتشار مراكز البحوث وخصوصا يف من
 ابلنخبة وطبيعتها الفيسولوجية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية.

يؤسس احملدد الةقايف لفكرة االندماج أو التقارب األصويل أو الةقايف، و يعد من أهم حمددات السياسة اليت قامت عليها القوميات 
يا بعد الشيوعية مبدأ العودة إىل العمق التارخيي الساليف األرثودكسي املكون من اليو ان وصربيا تبنت روساحلديةة واملعاصرة، "وقد 

وبلغاراي وقربص؛ ملواجهة حتدايت الكاثوليكية واملانيا، والتحدي اإلسالمي يف البلقان، ووظفت هذه املقومات بغية احلصول على منافذ 
 ىل اإلدرايتيكي واملتوسط مقابل الدعم الروسي لليو ان وقربص ومحايتهما من تطويقحبرية من خالل الصرب واليو ان هبدف الوصول ا

وابلفعل دخلت روسيا يف صراع مع تركيا على مناطق القوقاز والبلقان من خالل عنصر الرتابط الةقايف والبيولوجي  ، 42الدول اإلسالمية
 . 43من دول املنطقة املؤيدة هلا، ووسعت من حتالفتها مع بريطانيا وبروسيا ضد تركيا أثناء استقالل اليو ان
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يق والتشيك على أصول ثقافية، وسياسة الفصل الةقايف بني مجهورايت البلطقسم ماكيندر ابخلط املتصل من األدرايتيكي إىل البلطيق 
طوط خلوالةقافة السالفية، وأحلقت بولندا واجملر املرتبطان ابلةقافة الرمانية والكاثوليكية ابملعسكر الغريب، مث تفككت يوغسالفيا، وظهرت ا

و مناطق ما أفقد احلدود صفتها القانونية وأصبحت البوسنة وكوسوفاجليوثقافية واالقتصادية داخل ساحات الفراغ اجليوسياسي، وهو 
 إثين ثقايف وديين. 44صراع

ن حضارة واحدة األوريب هو صراع بني قوى م -ويربط ماكندر كعادته بني التاريخ والوعي ويرى أن احلتمية اجلغرافية والصراع األوريب
كضحية   اآلخر روسيا وموطن الغزاة "اهلارتالند"؛ بينما تقع احلضارات األخرىعلى حضارات خمتلفة بيولوجيا وأصوليا، ويف طرف الصراع 

 . 45ارتطام بني القوى الغربية املتنافسة
كان " اي" قد رأى أن العامل االجتماعي هو املتغري الوحيد واحلل الناعم بدال عن السياسات التقليدية القائمة على القوى الصلبة 

 يؤكد على أن منو الشعور القومي جيعل من االستعمار ابلقوة الصلبة ابهظ التكلفة كما أثبتته التجارب والدبلوماسية االقتصادية حيث
 للقوى العظمى يف فيتنام وأفغانستان؛ واليت ترتب عليه اهنيار السوفيت بعد بضعة عقود من اهنيار اإلمرباطورية األوربية، حيث يرجع إىل

ات ية الذي حول اهتمام الشعوب عن اجملد إىل الرفاه االجتماعي؛ وذلك ألن احلروب حتتاج إىل تربير املتغري االجتماعي بعد الةورة الصناع
 .46هتذب أخال  احملاربني يف الدميقراطية احلديةة

هور ظ وال يزال العامل االجتماعي حمل اهتمام القوى األوربية التقليدية ال سيما وقد ساعدت سياسة محاية االقليات والتدخل املباشر من
، كما أثر على اخلصوصيات 47الةقافات اإلثنية والصراعات االقتصادية مما مكن من استمرار نفوذ القوى االستعمارية التقليدية يف املنطقة

الةقافية ومن ذلك تعدد اللغات املستمر اليت أعادت تشكيل الةقافات املندجمة وقيمها املتداخلة كما حدث ذلك يف منطقة الصومال 
 .48بني استعمار أوريب متعدد يف اللغات القومية والتاريخ الةقايف املمزقة

ويعترب الشر  األوسط هو منطقة فوضى بيولوجية إثنية واقتصادية وسياسية وجيوبوليتكية وأصوليات ثقافية وطائفية فلسفية متداخلة، 
األوسط خاضعا للغرب مبا يزيد عن قرنني أكةر من أي وقد ظل الشر   49وهي املرج الذي تلتقي هبا ينابيع احلضارات العاملية وثقافاهتا

منطقة أخرى لقوى متعددة، وال توجد منطقة يف العامل ارتبط مصريها ابالستعمار املتعدد الةقافة كهذه املنطقة، وهو ما جعلها أحد 
 .50مناطق صناعة التحوالت الدولية واملواقف السياسية والصراع الدويل

فغانستان أ  متدادها األسيوي سواء ابلغزوات أو االستيطان الناتج عن الفتوحات اإلسالمية حيث كانتوقد أتثرت هذه املنطقة اب
وحميطها أكةر مناطق العامل أتثريا على منطقة الشر  األوسط ال سيما وأن أفغانستان تقع يف قلب املنطقة املمتدة من العرا  اىل الصني 

قلة من االحتاد كية واملغولية واهلندية والفارسية والصينية وهي بوابة اهلند والصني والدول املستوحتيط هبا الةقافات والشعوب املختلفة الرت 
من الشر ،  تقع افغانستان بني إيران غراب، و تركمانستان وأوزبكستان واتجيكستانحيث  السوفييت ومنطقة تقاطع الةقافات احلضارية؛

، وقد مكن هلا موقعها اجليوبوليتكي من االختالط والتواصل مع حضارة اليو ان وابكستان يف اجلنوب، والصني من الشمال الشرقي
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 والرومان واهلند والصني، ومن الغرب واحلضارة العربية اإلسالمية، وهي منطقة احتكاك بني املغوليني يف اهلند والصفويني يف فارس، وبني
لسوفيت اح الروس من الوصول اىل مياه احمليط اهلندي مث االحتكاك بني ااالجنليز يف اهلند والروس يف بالد ما وراء النهر حيث كبحت مج

والربيطانيني بعد احلرب العاملية األوىل، ونتيجة لكل تلك العوامل االجتماعية كانت ضحية احلرب الباردة بني السوفيت وأمريكا، ومع 
، وهو الذي دفع ابهلجرات منها 51ليت جيعلها طاردة للسكانأهنا منطقة صراعات اترخيية بني احلضارات وخمزون سكاين كبري يف الوقت ا

إىل منطقة الشر  األوسط خالل فرتات احلكم اإلسالمي وخصوصا مع الدولة العةمانية، كما تقرتن معها شبها كل دول آسيا الوسطى 
نطقة العربية هذا اجلزيرة العربية واملوإيران وابكستان، ومن مث كانت أكةر اهلجرات اليت شكلت أقليات ومعتقدات خمتلفة يف منطقة 

 التداخل الةقايف املتعدد والذي ما يزال يسيطر على منطقة قوس األزمات والعامل العريب مبا فيها دول الشمال األفريقي.
وال تطابقه  عوتتحدد األمناط الفكرية ابلبنية الةقافية الفوقية وهي اليت حتدد صفات الشخصية االجتماعية، وتقرتب من علم االجتما 

ألسباب طبقية وثقافية، وُتستخدم يف حتليل جدلية العالقة بني الفكر ومعطيات الواقع إلبراز خمرجات اإلنتاج الفكري يف البحث عن 
إجنلرتا بعلم دراسة الشعوب، ويف أمريكا علم دراسة الةقافات البشرية، بينما يسمى يف ؛ يسمى علم االجتماع يف 52جينولوجيا النشأة

 .53سا بعلم دراسة اإلنسان العضويفرن
اإلثنولوجيا من أهم العلوم  ، وتعد54استخدمت النظرايت االجتماعية كأداة سياسية لالسرتاتيجيات االستعمارية بشقيه احلديث واملعاصر

 .57والتاريخ واجلغرافيا 56عرب املقارنة بني الشعوب والةقافات 55اليت ميكن وظفت الستشراف املستقبل
؛ 58ويتحدد علم االجتماع ابلةقافة املاركسية اليت تركز على احتياجات اجملتمع ورفاهيته، والربجوازية اليت تركز على رفاهية الفرد وحاجته 

 59هلذا السبب تتناقض قراءة احملددات بني العامل اإلسالمي من جهة والعوامل األخرى اليت اختزلت احملددات الةابتة يف املتغرية
ه فإن العامل االجتماعي يتشكل بعنصر التاريخ واملكون الديين واأليدلوجي والعادات والتقاليد والعنصر االقتصادي وهي اليت وبناء علي

 تشكل املنظور االجتماعي أيضا كنظرايت واسرتاتيجيات.
ملعتقدات اع الكنسي وصف اوقد فسر ماركس جدليته من مدخل التاريخ واالقتصاد والطبقة االجتماعية والنقاذ املهمشني من االقط

افة العبودية لضمان السيطرة على الوعي االجتماعي وتنميته على ثق -ابألفيون ورأى املسيطرين على األيدلوجيا حيتكرون القوة املادية 
العواقب العكسية  ةومبا خيالف الواقع وخيدم مصاحل الطبقة املسيطرة على االنتاج، وال يرتبط هذا التطور بنظرية التلمر بل يفسرها بفكر 
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 203( ص1310نيورك: مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر -كاليد كالكهون، اإلنسان في المرآة، ترجمة، شاكر سليم )بغداد -53
مصطلحات األنثربولوجية، ترجمة، مجموعة من أساتذة علم االجتماع، سميث، موسوعة علم اإلنسان: المفاهيم وال –شارلوث سيمور -54

 11( ص2003)القاهرة: المركز القومي للترجمة  2/ 12، ع 2في محمد الجوهري)مشرفا( ط
مي للترجمة )القاهرة: المركز القو 1أرمانو سالفاتورى، المجال العام؛ الحداثة الليبرالية والكاثوليكية واإلسالم، ترجمة، أحمد زايد، ط -55

 19-11( ص2012
)جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات األفريقية،  0فاروق عبد الجواد شويقة و"آخرون"، األنثروبولوجيا، الموسوعة األفريقية، مج-56

 12( ص1331
 13سميث، موسوعة علم اإلنسان، مرجع سابق، ص-شارلوث سيمور -57
-)القاهرة: دار التوفيق النموذجية 1االجتماعي، االسالم والضبط االجتماعي: دراسة ميدانية، طسلوى علي سليم، االسالم والضبط  -58

 ب-( ص إ1381مكتبة وهبة، أكتوبر 
 (2011يناير 22)الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  2010محسن صالح، التقرير العالمي لمؤشر مراكز البحوث  -59
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، ويتحمل األفراد مسؤولية إنتاج الةقافة، وهم الذين اغرتبوا عنها لطبقة صنعها الشعب -أو تكرس االستالب-اليت ختلق االغرتاب 
 .60حيث تتكون الطبقات املسيطرة  من الفالسفة واملفكرين ورجال الدين والفنانني كحالة اترخيية ومعتقد اترخيي  لتستبد به
"ألفريد فيرب" جماالت التأثري على احلياة اإلنسانية إىل عمليات اجتماعية تتكون من اجلوانب املادية للتنظيم االجتماعي،  وقد قسم

وعمليات حضارية تتكون من معرفة العقل والعلم والتكنولوجيا، وعمليات ثقافية قال هريدر: خبصوصيتها ومتيزها.  بينما أرجع "فيرب" 
قدرهتم يف التمييز بني العمليات السابقة، وقد تطرف "ماركس" ابلعمليتني احلضارية واالجتماعية. أما "هريدر"  اضطراب املفكرين لعدم

 .61فقد تطرف يف تركيزه على العمليات الةقافية
ادث السياسية و كانت الفلسفة املةالية تضع تصوراهتا الةقافية واليت جاءت عن طريق الوعي التارخيي االجتماعي األكةر ارتباطا ابحل   

حيث رأت  أن احلياة البشرية أفكارا وصورا عقلية، انتج العامل املادي،  ويرون أن العامل االجتماعي وليد ثقافة خاصة  شكلتها عدة 
 عوامل بيولوجية وسياسية واقتصادية واترخيية،  ولذلك رأى ماركس أن الةقافة نتاج اجتماعي وبذلك يعترب أول من جعل اجملتمع حمددا

للةقافة االجتماعية وحمددا للنظم السياسية واالقتصادية والطبقية، وأن وعي الناس من منظوره  ال يرسم حدود وجودهم؛  بل الوجود 
 .62االجتماعي هو الذي يرسم نطا  الوعي وحدوده

ارخيية الوعي التقليدي ياء لتدارسو" الةقافات والطقوس اليت تشكل الوعي االجتماعي يف نطا  جغرايف متعني ابلتقاليد العمووصف " 
مبا فيه امتالك امللحد ملخزون ثقايف مقدس وطقوس أخرى تعذب اجلسد، وأخرى ترى: أبن املشاعية أصل براءة اإلنسان، وكلها من 

سني نالةقافات تتضمن جهة جمتمعية معينة يف جغرافية مستقلة تشكل تنظيمات مغلقة كما أن الزمان واملكان قد يكو ا مقدسني أو مد
 .63ومتناقضني وفقا ملا استدل به وحبث عنه الفيلسوف االجتماعي "ألياد" 

كون ملهبذه التكوينات اجلغرافية واالجتماعية نشأت نزعة الذات واأل ا املفارقة لآلخر يف مجيع الةقافات العاملية وإن ادعت أهنا مع ثقافة ا
اإلنساين الذي فرضته الضرورات من أجل األمن اترة أو استخدامه للتفكيك اترة أخرى. وقد حتولت املوضوعات الفكرية سواء مبا يتعلق 

 كر املنطقي لعلم اجلغرافيا أو علم القوانني االجتماعية، ابلف
ياقاته قوانني طبيعية شكلت املركزية القطبية بصفتها االجتماعية أو اجلغرافية وقسمت العامل من حيث سمع فلسفة احلداثة العقالنية إىل 

إىل دول اجلنوب ودول الشمال كما وردت تقسيمات اقتصادية ، بينما قسم العامل جغرافيا 64الالهوتية والتارخيية والعقالنية: االجتماعية إىل
 وعرقية. 

، ومن معايري التمييز 65ووفقا للتقسيم االجتماعي من الناحية البيولوجية فقد استقر عند الفالسفة أن الناس يتفاوتون مكو اهتم الطبيعية
اطور" وليم الةاين" كان هلتلر من قبله اإلمرب ، وعلى ذلك  عرفةالعرقي الةقافة كمعيار بني األدىن كمعطى اقتصادي واألعلى الذي خيلق امل

 حتيزات عنصرية ضد الروس والصني والياابن والالتني.

                                                             
)الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسات 1سوسيولوجيا الثقافة، ترجمة، لما نصير، طديفيد انغليز، جون هيوسون، مدخل إلى  -60

 02( ص2019السياسات، مارس 
 01نفسه، ص -61
 21-20نفسه، ص -62
)القاهرة: المجلس  1أرثر أيزابرجر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة، وفاء إبراهيم، رمضان بسطاوسى، ط -63

 201-201( ص2009لى للثقافة األع
 29-22ص( 1331 للثقافة األعلى المجلس: القاهرة) مغيث أنور ترجمة، الحداثة، نقد تورين، آالن -64

، انظر: سعيد عقل، شعره 10( ص1330( )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 30أميرة حلمي مطر، جمهورية أفالطون، مهرجان القراءة للجميع ) -65
 103ص ( 1331)نوبليس  1والنثر: بنت يفتاح، المجدلية، قدموس، مج
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عا واعتقد كونت دىجوبينوأن الةقافة صفة ذاتية لطبقة النبالء واملةقفني من اآلريني والتيوتني ألن العر  يسبق الةقافة وينتجها، ولذلك د 
"دىالبوج" إىل الفصل الطبقي االجتماعي وتشكيل التحيزات االجتماعية كوسيلة حلفظ الدم النورديكي النبيل عن العامة، وابملةل 

 ألهنا تتناقض مع احلتمية الطبيعية. 66لر" هذا التوجه العرقي حملاربة الدميقراطية واليهود واألعرا  األخرىاستخدم "هت
 اولذلك عندما متكنت أورواب من السيطرة على أفريقيا استساغ الزنوج ثقافة األسياد رغبة يف حتقيق املساواة أو القبول االجتماعي فقوبلو 

وذلك وفقا للتقسيم الطبيعي  67يف نفسية الزنوج احنطاط جنسهم ودونيته، ووطنوا أنفسهم على ذلك ابلعنف والتعذيب؛ ومن مث جتسد
 للةقافة واجملتمع على أساس التقسيم البيولوجي.

 
 اخلامتة:

سية الغربية اتشكل علم اجلغرافيا االجتماعية مرتبط أببعاد جيوسياسية واسرتاتيجية للقوى الدولية يف منطق جديد من مناطق الذهنية السي
واليت توصلت إىل أن التعامل مع علم اجليبوليتك ونظرايت اجملال احليوي يف القرن التاسع عشر ومشروع االستعمار ونظرايت 
 اجليواسرتاتيجية ملا يعد يتناسب مع الظروف احلالية اليت هيئت احلال لتحوالت جديدة متجاوزة نظرية السيادة واحلدود القومية ابملفهوم

ي إذا كان عربيا وخصوصا يف منطقة الشر  األوسط، اليت بدأت معها فكرة الدولة اإلثنية والطائفية والدول اجلهوية املليئة ابلنزعات القطر 
االنفصالية االستغراقية للذات والعامل التارخيي يف خمزون القبلية ومراعيها، ال سيما بعد فشل مشروع الدولة القومية فكراي وعسكراي 

 وسياسيا على املستوى اإلقليمي والدويل وقانونيا وثقافيا على الصعيد احمللي. واقتصاداي
ة يوقد أسهمت هذه العوامل اليت كانت من نتاج الدولة القطرية إىل اتساع الفجوة بني النظام واجملتمع حمليا وترتب عليه الفجوة بني الذهن

د السيادة ومن مث جتاوزت نظرايت احلدود اجلغرافيا )اإلرادة الشعبية( حدو  اجليوسياسية واحلدود القومية حسب تفكري املنطق اجلغرايف.
القومية اليت وضعت بشروط منطقية حافظت على بقائها الدولة األوربية، وفشلت يف تطبيقها الدول العربية، بل كانت وسيلة من وسائل 

تصلبة ضد مي املتعدد األيدولوجيات املستبدة واملعتقدات املتوسيع الفجوات بني الدول القطرية منذ بداية انطالقة هذه املشروع القو 
 بعضها.

وحينها كان منطق احملددات اجلغرافيا تؤسس لفكرة العاملية وخصوصا مع استمرار تدفق اهلجرات العربية اىل أورواب ال سيما دول احلدود 
خنقت الشعوب  والعامل األوريب سيحل أزمة احلدود القطرية اليت املتصلة جغرافيا وأيضا الشعوب املقهورة اليت رأت أن السبا  حنو العاملية

وفصلتها عن بعضها ال سيما مع انتشار وسائل التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية العاملية وبفضل اللغة اإلجنليزية اليت أخذت موقع 
رة احنسار الةقافات اللغات االفريقية والعربية وتبعها ابلضرو  الصدارة االقتصادية والعمالة العاملية، وصاحبها احندار اللغات القومية خصوصا

 تاخلصوصية ويف املقابل تشكلت بداايت عاملية ملفهوم الةقافة العاملية ستعم اجليل القادم ال سيما بعد تالشي اجليل القائم يف اربعينيا
 السنوات القادمة.

لشر  ية تعاضدها مع اسرتاتيجيات اجليبوليتك وسقوط بعض الدول القومية اومع هذا فقد تزامن مع فكرة احملددات اجلغرافية االجتماع
 أوسطية كالعرا  وسوراي ويف طريقها دول أخرى بني فكي احلدد االجتماعي واحملدد اجلغرايف.

 
 املراجع:

 2يل، ططار  عبد اجلل أمحد داوود أغلو، العمق االسرتاتيجي: موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية، ترمجة، حممد جابر ثلجي، .3
 ( 2003الدار العربية للعلوم  اشرون -بريوت: مركز اجلزيرة للدراسات-)الدوحة

                                                             

 10( ص2011 الثقافة لقصور العام الهيئة: القاهرة) أحمد الكريم عبد ترجمة والتاريخ، السياسة في القومية هرتز، فريدريك -66
 222ص( 2011 للترجمة القومي المركز: القاهرة)1ط ،1112ع علي، أمين علي ترجمة، للعولمة، الخفية األجندة سميث، دينيس -67
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)القاهرة: اجمللس األعلى  3أرثر أيزابرجر، النقد الةقايف: متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترمجة، وفاء إبراهيم، رمضان بسطاوسى، ط .2
 ( 2001للةقافة 

 ( 2032)القاهرة: املركز القومي للرتمجة 3أرمانو سالفاتورى، اجملال العام؛ احلداثة الليربالية والكاثوليكية واإلسالم، ترمجة، أمحد زايد، ط .1
 (3883إمساعيل صربي مقلد، العالقات السياسية الدولية: دراسة يف األصول والنظرايت )القاهرة: املكتبة األكادميية  .4
 ( 3881احلداثة، ترمجة، أنور مغيث )القاهرة: اجمللس األعلى للةقافة آالن تورين، نقد  .5
 ( 3884( )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب 84أمرية حلمي مطر، مجهورية أفالطون، مهرجان القراءة للجميع ) .6
د العريب ة العربية حلقو  اإلنسان، املعهأمني مكي مدين: التدخل واألمن الدوليان: حقو  اإلنسان بني اإلرهاب والدفاع الشرعي، اجملل .1

 ( 2001)تونس: يونيو  30حلقو  اإلنسان، ع
اندروكريىب، تركيب الصور اجليوبولوتيكية: العامل كما يراه بيجلز وشخصيات خيالية أخرى، يف كالوس دودز، ديفيد أتكنسون )حمرران(،  .9

)القاهرة: املركز القومي للرتمجة 3ملي، ترمجة، عاطف معتمد، عزت زاين، جاجلغرافية السياسية يف مائة عام: التطور اجليوبولتيكي العا
2030 ) 

يونيه  30)القاهرة:  162/9بر ارد لويس، النقاابت اإلسالمية، جملة الرسالة لألدب والعلوم والفنون، ترمجة، عبدالعزيز الدوري،ع .8
3840 ) 

 ( 2000ة رايض الريس للكتب والنشر، يناير )بريوت: شرك 3بر ارد لويس، تنبؤات مستقبل الشر  األوسط، ط .30
)الكويت: اجمللس الوطين لآلداب والرتاث والفنون،  295بيرت تيلور، كوفان فلنت، اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر، عامل املعرفة، ع  .33

 ( 2002يوليو 
)الكويت:  292الم رضوان، إسحق عبيد، عامل املعرفة، ع، ترمجة، عبد الس3بيرتتيلور، كولن فلنت، اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر، ج .32

 (2002اجمللس الوطين للةقافة والفنون واآلداب، يونيو 
مركز اإلصباح للدراسات -)القاهرة: بوردو: مكتبة دار الفجر 3مجال حممد اهلامشي، احملددات السياسية واسرتاتيجية العالقات الدولية، ط .31

 ( 2039ية احلضارية والسياسية واالسرتاتيج
 ( 2001)الرايض: مكتبة العبيكان  3جوزيف س.  اي، مفارقة القوة األمريكية، تعريب، حممد توفيق البجريمي، ط .34
 ( 2002حورية توفيق جماهد، إلسالم يف أفريقيا وواقع املسيحية والداي ات التقليدية )القاهرة: مطبعة األجنلو مصرية  .35
)الدوحة: املركز العريب لألحباث ودراسات السياسات، 3ديفيد انغليز، جون هيوسون، مدخل إىل سوسيولوجيا الةقافة، ترمجة، ملا نصري، ط .36

 ( 2031مارس 
 ( 2033)القاهرة: املركز القومي للرتمجة 3، ط3612دينيس مسيث، األجندة اخلفية للعوملة، ترمجة، علي أمني علي، ع .31
ليم، اجلغرافيا السياسية للعرا : دراسة يف احملددات املكانية لوظائف الدولة )رسالة ماجستري منشوره على النت، رضا حممد السيد س .39

 ( 2009جامعة الزقازيق، يناير -مصر
والفنون )الكويت: اجمللس الوطين للةقافة  420روبرت د. كابالن، انتقام اجلغرافيا، ترمجة، إيهاب عبد الرحيم علي، عامل املعرفة، ع .38

 (2035واآلداب، يناير 
)مذكرة ماجستري، كلية اآلداب  2033-2001ريز لطيف صاد ، العالقات األمريكية الرتكية يف ظل عهد حزب العدالة والتنمية  .20

 ( 2033والعلوم اإلنسانية، غزة 
 ( 2009رميون غوش، الفلسفة السياسية يف العصر السقراطي )بريوت: دار الساقي  .23
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، 3، االقتصاد األمريكي، اجلميل والقبيح، اإلمرباطورية األمريكية، صفحات من املاضي واحلاضر )جمموعة مؤلفني(، طسجيين دوالرماين .22
 ( 2003)القاهرة: مكتبة الشرو  3ج

 ( 3883)نوبليس  3سعيد عقل، شعره والنةر: بنت يفتاح، اجملدلية، قدموس، مج .21
-)القاهرة: دار التوفيق النموذجية 3م والضبط االجتماعي: دراسة ميدانية، طسلوى علي سليم، االسالم والضبط االجتماعي، االسال .24

 ( 3895مكتبة وهبة، أكتوبر 
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