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The Revenge of Geography
تأثريات متصاعدة لـ “اجلغرافيا السياسية” يف التفاعالت العاملية
"على الرغم من أن تداعي الحدود المصطنعة يفترض أن يعزز
احترامنا للجغرافيا والخرائط الطبوغرافية ،فإن سقوط حائط برلين
قد أفقدنا البصيرة تجاه حواجز الجغرافيا الحقيقية التي التزال تقسمنا
ويتعين علينا مواجهتها" ،بهذه العبارة استهل روبرت كابالن انتقاده
لتراجع مكانة الجغرافيا في التحليالت السياسية منذ نهاية الحرب
الباردة في كتابه الشهير "انتقام الجغرافيا :ما الذي تخبرنا به الخرائط
السياسية عن الصراعات المقبلة وعن الحرب ضد المصير".
ولقد شهدت اآلونة األخيرة تصاعداً في االهتمام بالجغرافيا
وتصدرت التحوالت في جغرافيا العالم وصعود "جغرافيا االتصال"
و"األقاليم البينية" اهتمام حركة النشر في العالقات الدولية على مدار
عام  ،2018حيث رسم "برونو ماسياس" صورة لقرن جديد تهيمن
عليه الصراعات بين القوى الكبرى في أوراسيا ،وذلك في كتابه "فجر
أوراسيا :الطريق نحو نظام عالمي جديد".

اإلمبراطوريات والتوسع الخارجي ،حيث حدد ماهان عدة شروط
لبناء القوة البحرية ،تمثل أهمها في التموضع الجغرافي المركزي
وامتداد السواحل المالئمة إلقامة الموانئ وتوافر الموارد الالزمة
لبناء األساطيل واتزان التغيرات المناخية وامتداد المساحة الجغرافية
للدفاع عن العمق الجغرافي للدولة وارتباط المجتمع بالبحر والتجارة
والرغبة في تحقيق الهيمنة البحرية.
ولقد تصاعد توظيف بعض المفاهيم التي تعبر عن مركزية حتميات
الجغرافيا وتأثيرها على التفاعالت الدولية ويتمثل أهمها في "الجغرافيا
الوظيفية" التي تركز على الممرات االقتصادية ومشروعات البنية
التحتية وطرق النقل العابرة للحدود وشبكات الموانئ والتي ستخلق
مراكز إقليمية للتجارة والخدمات وخرائط جديدة للقوة االقتصادية.
ويتصل ذلك بمفهوم "الجغرافيا المتداخلة" (Overlapping
 ،)Geographyوالذي يتأسس على تصاعد االتصال والتشبيك

وفي هذا الكتاب ،أشار الوزير البرتغالي السابق والخبير بشركة
فلينت لالستشارات إلى تصاعد محاوالت السيطرة على هذا اإلقليم
من جانب روسيا والصين والواليات المتحدة ،حيث يتطابق مع منطقة
"قلب العالم" التي وصفها عالم الجغرافيا السياسية هالفورد مكايندر.

بين األقاليم المتقاربة بحيث تنشأ "أقاليم وسيطة" ،مثل أوراسيا
و"الهندوباسيفيك" لتحقيق غايات اقتصادية ،مثل االنتقال السريع للسلع
والخدمات والبشر وتحفيز التنمية االقتصادية أو غايات عسكرية مثل
احتواء التهديدات العسكرية المتوقعة.

وتضم هذه المنطقة عدة قوى كبرى في صدارتها الصين والهند
وروسيا ،وتمر بها خطوط حيوية لنقل الطاقة عبر القارتين ،باإلضافة
إلى الكثافة السكانية الضخمة ،واالمتداد الجغرافي ،واحتياطات الطاقة،
وال ّتماسّ مع بؤر الصراعات الرئيسية في آسيا وأوروبا ،وهو ما دفع
الكتاب إلى توقع تشكل تحالف بين روسيا والصين لمواجهة االختراق
األمريكي ألوراسيا.

وعلى مستوى آخر تطرح مفاهيم متعددة حول التهديدات النابعة
من معطيات الموقع والمساحة والطبوغرافيا ،مثل "تسليح الجغرافيا"
ومفهوم "المساحات المنسية" الذي يعبر عن االنقسام بين "المركز"
واألطراف".

وتوقع "روبرت كابالن" في كتابه "عودة عالم ماركو بولو :الحرب
واالستراتيجية والمصالح األمريكية في القرن الحادي والعشرين" ،أن
يتفجر صراع محتدم للهيمنة على أوراسيا بين القوى الدولية الكبرى
ضمن اتجاهات تجدد صراعات الجغرافيا السياسية في العالم ،وسعي
الدول الكبرى إلى استعادة إرث إمبراطورياتها التاريخية مستدالً
بمشروعات عالمية ،مثل "الحزام والطريق".
ويتسم "عالم ماركو بولو" باالهتمام بالقوة البحرية باعتبارها
األهم في المنافسة على الهيمنة العالمية ،وهو ما يمكن اعتباره إعادة
إنتاج لرؤى ألفريد ماهان حول مركزية القوة البحرية في تأسيس
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وفي هذا اإلطار يركز ملحق "مفاهيم المستقبل" بالعدد  29من
مجلة "اتجاهات األحداث" على خرائط المفاهيم التي نبعت من االهتمام
المتصاعد بالجغرافيا السياسية ،مثل "عسكرة الجغرافيا" و"األقاليم
الهامشية" و"الحدود الطائفية" و"الجغرافيا السائلة" التي يقصد بها
تصاعد "االتجاهات العابرة للقومية" ،باإلضافة لمفهوم "سجناء
الجغرافيا" الذي يتصل بكيفية تحول معطيات الموقع والمساحة
والخصائص اإلقليمية لبعض الدول إلى تهديدات أمنية تسعى الدول
لمواجهتها ،مثل الدول الحبيسة والقرب الجغرافي من قوى توسعية
واالفتقاد للعمق الجغرافي واالنكشاف في مواجهة تأثيرات صراعات
القوى الكبرى للهيمنة الجيواستراتيجية.

احملرر
،
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