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العالقات التركية « -الإ�سرائيلية»
} حميدي العبدالله
شهدت العالقات األميركية« -اإلسرائيلية» أكثر من مرة أزمات تشبه
األزم��ة الحالية التي تعصف بالعالقة بين أوباما وحكومة نتنياهو.
واألزم���ات ل��م تكن وق��ف��ا ً على ال��ح��زب الديمقراطي ال��ذي ينتمي إليه
الرئيس باراك أوباما ،بل يمكن القول إنّ الحزب الديمقراطي كان وال
يزال يشكل معقالً لجماعة النفوذ اليهودية الموالية للكيان الصهيوني.
وإذا ك��ان الحزب الجمهوري يلتقي مع حكومة العدو «اإلسرائيلي»
في سياسة الفتوحات العسكرية والسيطرة على المنطقة ،وتتقاطع
المواقف بين الطرفين حول هذه المسائل ،إال أنّ ذلك لم يحل أيضا ً دون
نشوب خالفات بين حكومات العدو وبين إدارات جمهورية ،وبينها
إدارة الرئيس جورج بوش األب في مطلع عقد التسعينات المنصرم،
ووصل الخالف إلى ح ّد تجميد الدعم األميركي للقروض التي تحصل
عليها حكومة العدو من البنوك األميركية.
لكن يبدو أنّ األزم��ة الجديدة بين واشنطن وت��ل أبيب ه��ذه المرة
تختلف عن األزم��ات السابقة ألنها تأتي في سياق سياسي يختلف
ج��ذري��ا ً ع��ن األوض����اع ال��ت��ي نشبت فيها خ�لاف��ات س��اب��ق��ة .فالكيان
أي أنّ حدود
الصهيوني اليوم غير ما كان عليه في الفترات السابقةّ ،
ق��درت��ه ف��ي مواجهة ق��وى المقاومة بعد أرب��ع��ة ح��روب خاضها على
جبهات لبنان وقطاع غزة أظهرت أنّ قوة االحتالل لم تعد القوة التي
ال تقهر ،وبالتالي الرهان على كسب الحرب ض ّد المقاومة هو رهان ال
يستند على أساس ،وبالتالي فإنّ هذا الواقع يضع الكيان الصهيوني
وحكومات العدو أمام خيار من اثنين ال ثالث لهما ،إما تسهيل التوصل
إلى تسويات تؤ ّمن الح ّد األدنى من المطالب الفلسطينية ،وإما مواجهة
حروب سوف تكبّدها خسائر كبيرة ،ولم يعد الكيان الصهيوني قادرا ً
على ردع المقاومة ومنعها من ش�� ّن مثل ه��ذه الحروب في ض��وء ما
جرى على جبهة غزة في أعوام  2008و 2012و ،2014وفي ضوء
حرب تموز عام  2006على جبهة لبنان.
ال��والي��ات المتحدة ب��ات��ت على دراي���ة كاملة ب��ح��دود ق���درة الكيان
الصهيوني ،وبالتالي تبذل ك�� ّل جهد مستطاع لتمرير تسوية تعزز
وتك ّرس هذا الكيان على حساب حقوق الفلسطينيين ،ولكن حكومة
أي ثمن إلنجاز مثل هذه التسوية ،وهنا
العدو ال تزال ترفض تقديم ّ
يكمن ج��ذر الخالف بين حكومة العدو وإدارة أوب��ام��ا ،وه��و خالف
يصعب إيجاد ح ّل له في وقت قريب.
كما أنّ ق��وة ال��والي��ات المتحدة في المنطقة لم تعد هي القوة التي
كانت ف��ي العقود السابقة بعد فشل ح��روب ال��والي��ات المتحدة في
العراق وأفغانستان وبعد اقتراب احتمال التوصل إلى تسوية لملف
إي���ران ال��ن��ووي ،وه��ذا يعني أنّ ال��والي��ات المتحدة ل��م تعد ف��ي وضع
يؤهّلها لخوض المزيد من الحروب خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني،
على غرار الحرب التي شنّتها ض ّد العراق في عام  ،2003ورفضها
االنزالق إلى حرب جديدة مباشرة ض ّد سورية في خريف عام ،2013
وهذا يشكل جذرا ً آخر من جذور الخالف األميركي والصهيوني ،وهو
اآلخر خالف من الصعب إيجاد حل له ،على األق ّل في ظ ّل االصطفافات
الحزبية الحالية في الكيان الصهيوني.
هكذا يبدو واض��ح��ا ً أنّ أس��اس ال��خ�لاف الجديد بين إدارة أوباما
وحكومة نتنياهو يميّزه عن الخالفات السابقة ،ويحمل من الديمومة
ما يجعله أكثر من خالف موقت وعابر يشبه الخالفات السابقة.

الده�س والحجر ابتكار فل�سطيني
} حسام عيسى
قضية فلسطين وأحقية أبنائها في المقاومة صارت أمرا ً مسلّما ً به من ك ّل
مستويات القانون الدولي الجدية أمام اإلنكار «اإلسرائيلي» المتواصل للحقوق
األساسية للفلسطينيين من جهة ،والوحشية التي يعامَلون بها بصورة
عنصرية بمعزل عن مدى انخراطهم في المقاومة وأنشطتها أم ال من جهة
أخرى.
المقاومة كحق مشروع وفقا ً لميثاق األمم المتحدة لم تنل تسليما ً واقعيا ً
وقانونيا ً لشعب من إجماع أممي بمثل ما نالته المقاومة الفلسطينية،
والعنصرية لم تطلق كصفة بعد دولة جنوب أفريقيا البائدة بموجب قرار دولي
إال على «إسرائيل».
في الممارسة العنصرية بحق الفلسطينيين التي استدعت هذا التسليم
الدولي بحق المقاومة يتف ّوق المستوطنون على الجنود ورجال شرطة
االحتالل ونسائها ،وبسبب الطبيعة االستيطانية والعنصرية للكيان يصعب
توصيف مدنيين داخل الكيان وبين مستوطنيه.
ثبت بالتجربة الملموسة في ك ّل من لبنان وفلطسين أنّ التزام «إسرائيل»
بتحييد المدنيين من عدوانها مشروط بشعورها بخطر جدي يستهدف
مستوطينها ،وهذا ما حصل في عدوان نيسان  1996على لبنان الذي انتهى
إلى ما عرف بـ»تفاهم نيسان» الذي ينص على تحييد المدنيين من طرفي
الصراع ،واستوحت منه الحقا ً المقاومة في فلسطين الكثير من التفاهمات
لوقف النار قبل انحراف التجرية الحمساوية نحو المصالح اإلخوانية
لتوظيف المواجهات والحروب بدال ً من صرف رصيدها لمزيد من توفير
الحماية للشعب الفلسطيني.
نقص السالح القادر على توفير شروط مقاومة فاعلة ،خصوصا ً في الضفة
الغربية والقدس المحتلة واألراضي المحتلة عام  1948بصورة خاصة ،دفع
باإلبداع الفلسطيني إلى ابتكارات بدأت برشق الجنود والشرطة بالحجارة،
ونجحت رغم بدائية األدوات بإنتاج رعب فرض على االحتالل الكثير من
التنازالت منذ انتفاضة الحجارة في منتصف ثمانينات القرن الماضي ،والتي
أساءت القيادة الفلسطينية صرف رصيدها في الوصول إلى اتفاقية أوسلو،
عوضا ً عن جعلها بابا ً لتطوير المواجهة نحو تحقيق المزيد من المكاسب.
تدخل المواجهة الفلسطينية مرحلة جديدة مع ابتكار جديد هو دهس
المستوطنين بواسطة عربات يقودها فلسطينيون ق ّرروا المقاومة حتى درجة
االستعداد لالستشهاد ،ألنّ من يقوم بهذا العمل يعلم سلفا ً استحالة أن ينجو
من المالحقة وصوال ً غلى أرجحية رميه بالرصاص وقتله قبل ان يغادر
المكان ،وهذا ما حدث في أغلب الحاالت المتشابهة من عمليات الدهس التي
استعمل فيها مقاومون سياراتهم الفردية أو جرافات ومعدات ثقيلة أو باصات
نقل عامة يتولون قيادتها ونجحوا بإصابة وقتل أعداد من المستوطنين
بواسطتها.
عملية الدهس في القدس اليوم ونتائجها بقتل وجرح عدد من المستوطنين
هي صاروخ بشري أطلقته يد مقاومة مباركة.

«توب نيوز»

التكفير عنوان فرعي

الحرب المزعومة على عروق الإرهاب الم�ص ّنع في المنطقة
وا�ستراتيجيات الغمو�ض الخما�سي
*

} محمد احمد الروسان

واشنطن تعاني من  HOMESICKلماضيها الدموي
شوقا ً وحنيناً ،وروسيّا تتمسك بالشرعية الدولية وقواعد
القانون األممي وتعرف أ ّنها هي في األس��اس الهدف
النهائي ،وسورية تحاول التأقلم مع المتغيّر الجديد في
المنطقة عبر استراتيجيات الغموض الخماسي المشترك
(س���وري ،روس���ي ،صيني ،اي��ران��ي ،ح��زب ال��ل��ه) فماذا
يجري؟
قلب وتقليب مفردات التاريخ ولغات وحقائق الجغرافيا
من جديد من قبل الماما األميركية وحلفائها وأدواتها من
البنات والذكور إزاء الفدرالية الروسية وعبر سورية
وأوكرانيا ،بمثابة صراع مباشر وحرب سياسية ساخنة
متفجرة في طور التح ّول والتمحور والتبلور
ودبلوماسية
ّ
وبك ّل اللغات ،الى انفجار أمني وعسكري واقتصادي
حيث نواة هذا االنفجار سورية ،كون الحرب المزعومة
على عروق اإلره��اب في الداخل السوري عبر التحالف،
هي من ستشعل النواة األولى النطالق هذا االنفجار األمني
والعسكري الشامل المتوقع بين موسكو والغرب.
الحرب على عروق اإلرهاب في سورية بشكل خاص،
هي إلسقاط سورية كمدخل إلسقاط روسيّا وتقويض
توسع مناطق النفوذ الروسية في المشرق العربي ،مع
االعتراف ب��أنّ الداخل الروسي يستشعر ومنذ الحدث
السوري وبشكل كبير اآلن ،بأنّ مالمح الفوضى األميركية
ونسخ استراتيجيات توحشها تحرك بعض من في
الداخل الروسي للمطالبة باالنفصال عن الجمهورية
االتحادية الروسية.
(...ع��ق��د م��ن زم��ن ال��ح��روب ق��د و ّل����ى )...أل��ي��س هذا
وعدك لشعبك يا حاج أوباما عشية فوزك للمرة الثانية
برئاسة الواليات المتحدة األميركية؟ نعم لقد تمكنت
من استبدال جيشك بآالت اإلره��اب القديم الجديد ،عبر
اعتمادك وحلفائك وأدوات��ك على نسخ قاعدية تكفيرية
ارهابية متوحشة ،ودفعت بها الى منطقتنا العربية والى
أوكرانيا اآلن من خالل استثماراتك ومجتمعات مخابراتك
ونظيراتها من حلفائك من بعض عرب وبعض غرب ،في
فكر ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب كفكر إلغائي
إقصائي ،واستثمارات في ديمغرافيات شعوب الدول
المستقلة ال ُمراد استهدافها إلشباع غرائز الطاقة لدى
خاليا البلدربيرغ األميركي.
سيدي الرئيس حاج باراك حسين أوباما :روسيّا ليست
مج ّرد بلد وكفى ،وال تقوم بدور ذكر أو زكر النحل وكفى،
وقصة أكثر من ألف عام وبوتقة ثقافية
ا ّنها حضارة كاملة ّ
ذات ق ّوة هائلة ال بل ا ّنها أيقونة ثقافية مجتمعية متنوعة
كاملة ،والروس هم أقرب الى الشرق منهم الى الغرب ،ال
بل هم شرقيون على األغلب األع ّم.
حاج باراك أوباما اآلن أراد اعادة التموضع وتجنب
مزيد من الخسائر ،فادّعى محاربته لصنيعته وبدعته
(الدولة األسالمية في العراق والشام) على أرض سورية،
وبعيدا ً عن الشرعية الدولية ،دون أن ينتبه وحكومته
األتوقراطية حكومة األثرياء في الداخل األميركي ،بأنّ هذه
سورية قلب الشرق ومركز المسيحيّة العالمية والضرب
فيها وهم على وهم سيدي الرئيس.
ال يستطيع أيّ أح��د أ ّي���ا ً ك��ان أن ي��داف��ع ع��ن شرعية
الضربات الجويّة والصاروخية للواليات المتحدة
األميركية في الداخل السوري إزاء مجتمعات اإلرهاب
ال ُمدخل الى الداخل السوري من قبلها ودول تحالفها
المزعوم ،كونها خارج قرارات الشرعية األممية ومجلس
األم��ن الدولي س��وا ًء كانت بعلم الحكومة السورية أو
بدونها أو ح ّتى على مستويات التنسيق السري أو العلني
المختلفة ،وعبر طرف ثالث انْ لجهة الزمن الحاضر ،وانْ
لجهة المستقبل ،خاص ًة أنّ القيد الزمني للغزو سيطول
ويطول س��ن��وات ،ناهيك عن القيد الموضوعي وال��ذي
قد يتط ّور الى ضرب مواقع الجيش العربي السوري،
فهي مدانة وغير شرعية وبك ّل اللغات وخ��ارج قرارات
الشرعية الدولية ،وتخالف صراح َة قواعد القانون الدولي
وميثاق األمم المتحدة واحترام سيادة دولة مؤسس لألمم
المتحدة.
الواليات المتحدة األميركية يبدو أنّ عقول كوادرها
السياسية واالستخباراتية ومفكريها ،اصيبت ليس فقط

التعليق السياسي

بالجمود والعطب ،بل لوثة فكرية وأيديولوجية عميقة،
وتخلّت عن فن الممكن وفقدت أهلية الحوار ولم تعد
ترى وتسمع ،االّ عن طريق فوهات المدافع ومنصات
ال��ص��واري��خ ،ص��واري��خ ال��ك��روز وال��ت��وم��اه��وك ،لتنشر
ديمقراطيات الكروز والتوماهوك .لقد تخلّت عن السياسة
وأساليبها وآليات العمل السياسي ،وتحولت الى دولة
محاربة مقاتلة وبشكل مستمر ومتواصل وصارت الق ّوة
العسكرية الطريقة الوحيدة المتبعة لتأمين المصالح
وتحقيق األهداف.
أميركا ها هي تقود العالم عبر بدعة الفوضى الخالّقة
وإدارة التوحش المستولدة من األول��ى ،باالعتماد على
تكريس اإلره���اب ودع��م��ه واالستثمار فيه ع��ن طريق
تمدّده وانتشاره ،أميركا تعاني من HOMESICK
الى الماضي الدموي الذي آتاح لها سبل نشوئها ،وما
تحاول تقديمه من نموذج حضاري ما هو االّ ادّعاء مزيّف
وخديعة جديدة ،أميركا صانعة اإلره��اب والمستثمر
األكبر فيه وحلفائها من بعض العرب من بعض دول
الدمى ،وتحاربه وصارت المنقذ لنا وألدواتها من بعض
العرب بعض دول الدمى.
الجيوش األميركية الحربية أصبحت الجيوش التي
ال تستريح وال تتوقف ،فحيث تكون مصالحها ترى
ق ّواتها العسكرية تسبقها اليه ،فالضربات الجويّة
لصنيعة اإلره��اب األميركي (مجتمعات ال��دواع��ش) ان
لجهة الداخل العراقي المراد احتالله وتقسيمه وانشاء
«اسرائيل» جديدة في شماله دولة كردستان ،وان لجهة
الداخل السوري المراد اسقاط نسقه السياسي ونظامه
وحكومته كب ّوابة إلسقاط روسيّا الحقاً ،فهذه الضربات
ترويض للوحش الداعشي وليس قتله ،وإع��ادة هيكلة
وتوجيه جديد له ،حيث الجانب السياسي في هذا األمر
وصل الى مرحلة اإلشباع ،انْ من حيث توصيف العالقة
الوثيقة لمجتمع المخابرات األميركي بالدواعش وغيرها
من الجماعات اإلرهابية بما فيه تنظيم خوراسان الجديد،
وانْ من حيث التع ّرض ألبعاد وأهداف الضربات األميركية

في إعادة صياغة شكل جديد للتدخل في المنطقة ورسم
قوانين ص��راع جديدة تتالءم مع متطلبات السياسة
األميركيّة.
الجنرال جون ألن منسق العمليات العسكرية األميركية
على أبناء الماما األميركية من الدواعش وجالبيبها ،يعتمد
على الق ّوات المحلية (الصحوات الجديدة التي ت ّم بعثها
من جديد) في العراق لمحاربة أبنائه الدواعش وعقوقهم
لوالديهم ،من خالل ما تملكه األجهزة األمنية األردنية وعلى
رأسها جهاز المخابرات األردني من  DATAمعلومات
وشبكات عالقات مع عشائر األنبار ،وبالتالي التأثير على
فصلها عن الدواعش وتأسيس صحوات بنسخ مستحدثة
مع مجاميع بعثية سابقة معهم.
وفي المعلومات أيضاً ،أنّ الحدود العراقية السورية
ستكون بمثابة منطقة عازلة مع فرض حظر جوي الحقا ً
على شرق سورية وشمال شرق سورية وبالتنسيق مع
األتراك ،حيث ستكون منطقة عازلة لها بعد طائفي معين
– سني ،ومن هنا قال أرودوغ��ان شروطه لكي يشترك
بالتحالف (اللغم) بالنسبة له لمحاربة داع��ش ،حيث
اشترط منطقة عازلة وف��رض حظر جوي فوقها .واآلن
يعمل الجميع على حشر الدواعش في سورية ورفدها
بمجاميع «اإلره��اب المعتدل» ،بعبارة أخ��رى يريدون
محاربة اإلره��اب باإلرهاب ،وهذا من شأنه أن يؤسس
لمشهد قاتم ج ّدا ً في مقبل األيام.
ويسعى األميركان الى بلورة وجهة الصراعات القادمة
في المنطقة ،وبعد اعالن واشنطن عن ائتالفها من زيف
محاربة اإلره���اب ال��ى فكرة وصيغة م��ؤداه��ا :ضرب
المقاومات عبر األحزمة األمنية المستنزفة بين سورية
والجوالن المحتل ،وقد يمت ّد الى بين سورية واألردن،
وال��ح��ال كما وصفناه سابقا ً على ال��ح��دود السورية
العراقية والحدود السورية التركية .نعم االستراتيجيات
األميركية الجديدة في المنطقة تتمثل ،في إقامة األحزمة
األمنية اآلمنة ومناطق حظر جوي مع ممرات إنسانية
الحقا ً وبعيدا ً عن الشرعية الدولية وعبر توسيعات للقرار
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وان كان األخير بال آليات وجداول زمنية رغم إيجابيته.
ال��غ��زو ك��ان ف��ي ب��داي��ة ه��ذا ال��ق��رن ف��ي ال��ع��راق تحت
عنوان اإلره��اب ،ويتكرر من جديد بعيد عقد من الزمن
تحت العنوان نفسه ،بعد اعادة هيكلة ودعشنة داعش
ونصرنة النصرة وقوعدة القاعدة من جديد عبر عمليات
هندرة حروب الوكالة االستخباراتية ،فكان خوراسان
وموراسان وال ندري ماذا سيكون غداً.
ولخلط األمور ببعضها البعض وعبر خالّط مولينيكس
سعت وتسعى واشنطن ال��ى زجّ اي���ران ف��ي معركتها
االستعراضية ضد دواعشها وجالبيبهم ،لكن اي��ران
لم تكن في عجلة من أمرها لسحب الكستناء من النار
األميركية ،ا ّنها العقلية اإليرانية الشهيرة القائمة على
الصبر وإتقان العمل حتى موعد الحصاد ،والذي غالبا ً ال
السجاد اإليراني قبل إتمام الحياكة ،هي حنكة
يظهر في
ّ
إيرانية ودهاؤها الديبلوماسي واألمني الذي أوصلها الى
أن فرضت إعادة رسم خريطة التوازنات االستراتيجية
في المنطقة ،على الرغم من أ ّنها تراجعت الى موقع الدفاع
الذي يجبرها على أن تكون المتلقي للصدمات ،االّ أ ّنها
اختارت الص ّد عبر الهجوم هذه المرة ،فدعمت الحراك
اليمني من جهة ،وأفشلت المخططات في العراق والشام،
لقد ط ّوقت ال��دول التي تآمرت ،وأثبتت أ ّنها ق��ادرة على
اإلمساك بالمنطقة دون الحاجة الى احتالل دول أو ضربها
وعبر لعبة المعابر والمضائق ،من هرمز الى باب المندب،
لتوجه ضربة قاسمة للوجود الصهيوني في البحر األحمر
وفي القرن األفريقي وخاصة في أثيوبيا.
الواليات المتحدة األميركية تواجه اآلن عواقب أالعيبها
الماكرة ضمن ظروف يصعب السيطرة عليها ،االّ بتحالف
شبيه بتحالف بوش االبن وشن حرب جديدة على أبنائها
من الدواعش ياجوج وماجوج العصر والبرابرة الجدد.
*محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
WWW.ROUSSANLEGAL.0PI.COM
MOHD_AHAMD2003@YAHOO.COM

«الجيوبوليتيك» جغرافية ال�سيا�سة �أم ا�ستراتيجية ال�سا�سة
إعداد لورا محمود
«ال بد أن يفكر رجل الشارع جغرافيا ً
وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكياً».
ش��ع��ار رف��ع��ه الكثير م��ن الجغرافيين
ف��ي فترة شهدت ان��ه��ي��ارات لكبرى دول
العالم ،فما هو مفهوم الجيوبوليتيك؟ ما
هي نظرياته؟ وما أهمية الجغرافية في
الحروب؟ وما معنى مصطلح الجيوبوليتيك
المتداول اليوم كمخطط الستراتيجات دول
تريد السيطرة على الجغرافية والثروات.

مفهوم

هو
الجيوبوليتيك«»Geopolitics
علم دراس��ة تأثير األرض (برها وبحرها
وثرواتها وموقعها) على السياسة في
مقابل مسعى السياسة لالستفادة من
ه��ذه المميزات ،أي السياسة المتعلقة
بالسيطرة على األرض وبسط نفوذ الدولة
في أي مكان تستطيع الوصول إليه ،إذ أن
النظرة الجيوسياسية لدى دولة ما تتعلق
بقدرتها على أن تكون العبا ً فعّ اال ً في أوسع
مساحة ممكنة من الكرة األرضية.

النشأة

 في المواجهة مع ظاهرتي «داعش» و«النصرة» يطغى عنوان محاربةالتكفير الذي يبدو كأنه يتناول قوى محلية عقائدية تنحصر مخاطرها بتطرفها
وسعيها إلى الفتنة.
 السمة األه ّم في «النصرة» و«داع��ش» أنّ العقيدة في خدمة السياسيةوالسياسة في خدمة مهمة ووظيفة أمنية يكشفها ابتعادهما عن القتال في
مناطق يفترض أنّ لها جاذبية المحتوى العقائدي كحال المدن الكبرى في
سورية لحساب التمركز في عشرة مفاصل حدودية بين ست دول في المنطقة
هي تركيا وسورية والعراق ولبنان وفلسطين واألردن والسعودية ،وهذا يعني
أنهما مشروع مخابراتي أجنبي إلمساك الحدود وليس لبناء متحد مذهبي
جغرافي متصل.
 السمة األش ّد أهمية أنهما مشروع احتالل اجنبي استيطاني يختبئ باسمحملة إسالمية تعبّئ المهاجرين واألجانب كمثل الحمالت الصليبية ومثل
االستيطان اليهودي في فلسطين لتهجير السكان األصليين وإقامة كيان لمن ال
يملك وال يستحق والمشروع االستيطاني الحتالل أجنبي برعاية أجنبية خفية،
الجتذاب متطرفي الغرب إلى بالدنا وقتالهم هنا كمشروع قيام «إسرائيل»
لتنظيف الغرب من اليهود بدعاية دينية ،ولضرب إرادة المقاومة بدال ً من
الغرب.
 -التكفير عنوان فرعي للمعركة.
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االنطالقة الحقيقية لهذا العلم تعود إلى
األلماني «فردريك راتزل» ()1904-1844
وهو أول مؤلف في الجيوبوليتيكا لكتاب
يحمل عنوان «الجغرافيا السياسية» في
ع��ام  1897أم��ا «هاوسهوفر» (-1869
 )1946ك��ان أكثر المهتمين بهذا العلم
وق��د شهد القرن التاسع عشر والنصف
األول من القرن العشرين تطورا ً كبيرا ً لهذا
العلم سواء على المستوى النظري أوعلى
مستوى تأثيره ف��ي صياغة التوجهات
االستراتيجية الكبرى للدول ،وصعِ دت
الجيوبوليتيك إلى مصاف العلوم الكبرى
خالل الحرب العالمية الثانية ومع نهاية
الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا
ص��ار يُنظر إل��ى الجيوبوليتيك على أنه
مثال للتوظيف الخاطئ للجغرافيا في
السياسة ،وبلغ هذا اإلشكال مبلغا ً كبيرا ً
عندما أخذ ينظر إليه باعتباره علما زائفا
وح��ام�لا ألي��دي��ول��وج��ي��ا ع��دائ��ي��ة؛ فقامت
معظم ال���دول بمنع ت��دري��س الجغرافيا
السياسية والجيوبوليتيك في جامعاتها

باعتبارهما علمين مشبوهين يسعيان إلى
تكريس األطماع القومية ،واستمر الحال
على ه��ذا المنوال حتى تسعينات القرن
الماضي عندما الح��ت مؤشرات االنهيار
الكبير للدولة «السوبر عمالقة» االتحاد
السوفياتي لنعود ونشهد الوالدة الجديدة
لمقوالت الجيوبوليتيك ،ذلك أنّ انهيار ك ّل
المحددات األيديولوجية والسياسية التي
قام على أساسها النظام العالمي ثنائي
القطبية بعد الحرب العالمية الثانية،
دفع الباحثين في محاوالتهم تل ّمس شكل
النظام الجديد المرتقب إلى أكثر العوامل
ثباتا ً وديموم ًة في صنع الكتل السياسية
الكبرى ،أال وهي الجغرافيا ،فعادت إلى
الظهور مقوالت الجيوبوليتيكا وظهرت
في المكتبات مؤلفات كالسيكية ودراسات
حديثة تسعى إلى قراءة التحوالت الكونية
الكبرى من منظور جيوبوليتكي.

مدارس الجيوبولتيك
نظريه القوة البرية

من روادها فرديك راتزل :1904 – 1844
يعد فرديك رات��زل ( )1904 – 1844أول
من درس وعالج المكان والموقع معالجة
منسقة ،ووازن بين الدول وأكد على وجود
رواب��ط قوية بين القوى القارية والقوى
السياسية ،ورأى أن هناك سبع قوانين
للتوسع االقليمي ،واكد أنّ تاريخ العالم
ستتحكم فيه ال���دول الكبيرة المساحه
كروسيا في أوراسيا والواليات المتحدة
في أميركا الشمالية.

نظرية القوة البحرية

قد ظهر مفهوم القوى البحرية في مجال
السياسة الجغرافية منذ نهاية القرن
التاسع عشر ،حيث تصاعد دور الواليات
المتحدة األميركية في السياسات الدولية
ويقف القائد البحري األميركي (الفريد
ماهان) بمقدمة رواد القوة البحرية.
وتقول هذه النظرية أنه ال ب ّد من التمييز
بين القوة البحرية والقدرة البحرية فالقوة
البحرية تعني القوة المقاتلة والمسحلة
باألسلحة البحرية الرئيسية التي بمقدورها
إنجاز العمليات المستقلة أو المشتركة
التي تساهم فيها صنوف أخرى من القوات

المسلحة كالقوات الجوية والدفاع الجوي
والقوات البرية أما القدرة البحرية فتعني
القوات البحرية مضافا ً إليها جميع السفن
التجارية وتسهيالتها البحرية كالموانئ
البحرية ومنشأتها األخرى.

نظرية القوة الجوية

كان لظهور عصر الطيران والفضاء دور
بارز في تشكيل مفاهيم جديدة في جغرافية
العالقات الدولية فقد أشار «ماكلش» في
مقال نشره ع��ام  1942بعنوان «أتوقع
النصر» إلى أنه بمقدور الطائرات أن تغيّر
جغرافية العالم ،وأش��ار إلى ال��دور الذي
تلعبه القوة الجوية في إح��راز النصر،
وق��د رأى الطيار ال��روس��ي «الكسندروي
سفرسكي» ال���ذي رس��م خريطة للعالم
بمسقط قطبي للمسافات واالن��ح��راف��ات
الصحيحة أنّ النصف الغربي للعالم
يقع في جنوب القطب بينما يقع النصف
الشرقي (أوراسيا ـ أفريقيا) في شمال نقطة
القطب ،وهذا يعني تقسيم العالم إلى عالم
قديم وعالم جديد وقد عُ دّت أميركا الالتينية
مصدرا ً للخامات األميركية ،وهي في الوقت
ذات��ه منطقة السيادة الجوية للواليات
المتحدة األميركية ،أما السيادة بالنسبة
للسوفيات فتمتد جنوب أسبانيا وجنوبها
الشرقي وأفريقيا جنوب الصحراء أيّ أنّ
هذه هي المناطق التي يمكن أن تصل إليها
السيطرة الجوية من العمالقين.
وأع��ت��ب��ر (س��ف��رس��ك��ي) منطقة ت��داخ��ل
السيادة الجوية لك ّل من أميركا الشمالية
واالتحاد السوفياتي هي منطقة المصير
وتمثل مناطق التداخل الجوي األنجلو
أميركي منطقة القلب في أوارسيا وأوروبا
البحرية شمال أفريقيا والشرق األوسط
(العالم العربي).

فترة الحروب
وأهمية الرقعة الجغرافية

والت��س��اع الرقعة الجغرافية للدولة
أهمية خاصة في فترات الحرب وهي ما
أطلق عليها علماء الجيوبولوتيكا األلمان
اسم «الدفاع في العمق» (Defence in
 )Depthفقد انهارت الدول ذات المساحة
الصغيرة أم��ام ال��دول الكبيرة في الحرب

العالمية الثانية فقد استسلم الجيش
الهولندي أمام الجيش األلماني بعد أربعة
أيام من بدء الهجوم عليه.
في حين صمد ال��روس الذين استندوا
إلى عمق استراتيجي كبير شهورا ً طويلة
أم��ام جيش هتلر ولنفس السبب أيضا ً
وف��ي ظ�� ّل التطور التقني الضخم ال��ذي
شهده العالم فقد أدرك العلماء أنّ حجم
ال���دول ومساحتها ل��م يعد ي��ق��اس فقط
بالكيلومترات المربعة ،أو األميال المربعة
بل إنه أصبح باإلمكان قياس حجم الدول
في الوقت المستغرق في قطع المسافة بين
أطراف الدولة والتكاليف والجهد المبذول
في قطع تلك المسافات.

الحدود
الحدود البشرية

أي من صنع االنسان ،وهي تلعب دورا ً
إيجابيا ً أو سلبيا ً في عملية الدفاع كتلك
القرى التي تصل بين سورية ولبنان مثالً
أو تلك التي فصلت بين الضفة الغربية
وفلسطين المحتلة عام  ،1948فالحدود
البشرية الممثلة بمجموعات تقف حاجزا ً
أمام الجيوش الغازية في تسهيل عمليات
المتحصن لما تشكله
الدفاع عنها للجيش
ّ
المراكز والتج ّمعات العمرانية من عوائق
في وجه حركة الجيوش.

الحدود السياسية

بنظر «فردريك راتزل» الحدود والتخوم
السياسية هي مرآة قوة الدولة أو ضعفها
وتختلف الحدود عن التخوم في أنّ األخيرة
هي عبارة عن مناطق جغرافية واسعة
تفصل بين الوحدات السياسية وتفصل
بين ال��دول الحديثة ،وه��ي ال زال��ت أيضا ً
تفصل بين العشائر والقبائل البدوية،
بينما تمتاز الحدود في أنها خطوط محددة
ودقيقة تفصل بين الدول على الخريطة...

المناخ

يذكر أنّ للمناخ والمياه أهمية كبيرة
كعناصر للجغرافيا السياسية ،فالجيوش
تهتم كثيرا ً بالظروف المناخية المتوقعة
أثناء سير العمليات العسكرية ،وكذلك
حالة الطقس ،فالشروط المناخية تدخل

تغيّرات تؤدّي إلى تأجيل تنفيذ أو إلغاء
العمليات التكتيكية التي تمهّد لتطبيق
الخطط الجيوستراتيجية على المجال
العملياتي إن كان عسكريا ً أو اقتصاديا ً أو
ألغ��راض اإلدارة المدنية ك��إدارة األراضي
وغ��ي��ره��ا ،ف��ال��ث��ل��وج ت��م��ن��ع االس��ت��خ��دام
الجيد والمتناغم لسالح الطيران ،وأيضا ً
العواصف الرملية ،وكثيرة هي األمثلة في
تاريخ الحروب العالمية واإلقليمية التي
كان المناخ أو الطقس سببا ً في تأخيرها،
فقد أخرت الواليات المتحدة هجومها على
الجيش العراقي في حرب الخليج الثانية
ع��ام 1991حتى منتصف شهر شباط،
حيث تنخفض درج��ات الحرارة ويصبح
الطقس أكثر م�لاءم��ة للقيام بالعمليات
العسكرية.

المياه

وم��ن خ�لال البحار تستطيع الجيوش
الوصول إلى مواقع بعيدة عن أراضيها
وتكتسب البحار التي ال تتج ّمد أهمية
أكبر بكثير من البحار التي تتج ّمد ،وكذلك
تكتسب البحار الواسعة أهمية استراتيجية
أكبر من البحار الضيقة ،والعميقة أكثر
من البحار الضحلة ،وكذلك هناك أهمية
بالنسبة للموقع النسبي للبحر بين
الدول وكذلك هناك أهمية لطول السواحل
البحرية ولطبيعتها ،وهناك أهمية للمياه
من ناحية اقتصادية من حيث توافر المياه
من عدمه ،ومشكلة األمن المائي تدرس في
نقطة االقتصاد.
مع هذه االنهيارات والتغيّرات تغيّرت
نظريات وأساليب دراس��ة الجيوبولتيك
وأصبحت الساحة الدولية مليئة بالعديد
م��ن ال��ن��م��اذج العملية وال��واق��ع��ي��ة عن
المشكالت الخاصة بالحدود واألراض��ي
المتنازع عليها ،واليوم عندما نتحدث عن
الجغرافية السياسية (الجيوبوليتيك)
ال ب � ّد أن ن��س��أل ل��م��اذا ب��دأت ه��ذه الكلمة
بالتداول في الفترة األخيرة؟ وال سيما في
أوائل األزمة السورية إلى اآلن ،هل ألهمية
سورية الجغرافية؟ أم أهمية موارد الطاقة
فيها؟ وخ��اص��ة ال��غ��از ال��وق��ود األساسي
للقرن الواحد والعشرين وطبعا ً اإلجابة
للسببين معاً.

