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مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
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لعل كتاب انتقام الجغرافيا((( للكاتب روبرت كابالن من الكتب
السياسية والجيوسياسية .فهذا األمر
امله ّمة يف مجال ال ِّدراسات ِّ
رغَّبني يف أ ْن أتناوله بالرشح والتَّلخيص ،ويف إلقاء الضّ وء عىل أه ّم
ما جاء بني ط ّياته عىس أ ْن يكون هاديًا للمهتمني بأمور السياسة
واملشتغلني بها .فهذا الكتاب هو يف الجيوسياسية ،وأ ّما مؤلِّفه فهو
السابق
عض ٌو رفيع املستوى يف مرك ِز أمنٍ أمرييك جديد ،وقد كان يف َّ
عض ًوا يف إدارة روبرت غيتس ،يف مجلس سياسة الدفاع.
وقد ص َدر كتابه ذاك عام  ،2012عن دار النرش (راندوم هاوس)
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وكان الهدف ِم ْن تأليفه ،هو ،التَّنبيه
إىل مخاطر غ َِّض السياسيّني واألكادمييّني ،يف تحليالتهم السياسية،
أنظا َرهم عن النظريات الجيوسياسية؛ إذ يرى الكاتب أ َّن الخريطة
السيايس عن مسارِه الصحيح.
وتاريخ العوملة أبع َدا التَّحليل ِّ
قسم إىل ثالثة أجزاء؛ فالجزء األ ّول منه ،واسمه
والكتاب يف ُمجمله ُم َّ
املسترشفون ،يحتوي عىل مثانية فصول وهو يق ِّدم للقارئ ملخ ًَّصا
ألعامل العلامء األكرث شهر ًة وتأث ًريا يف املجال الجيوسيايس ،ومنهم
ماكندر اإلنكليزي الَّذي كتب يف ذلك عام 1904م ،وسبايكامن األمرييك
ذو األصل الهولندي الَّذي كتب يف ذلك أثناء الحرب العاملية الثانية،
ُتخصص يف اإلسرتاتيجية البحرية ،وقد
والكاتب ماهان األمرييك ،امل ّ
تخصص
كتب يف ذلك أيضً ا عام 1890م ،واملؤرخ هودجسون الَّذي ّ
يف تاريخ العامل اإلسالمي.
وأ ّما الجزء الثَّاينِ ،من هذا الكتاب ،امل ُس َّمى خريطة القرن الواحد
والعرشين ،فهو يحتوي عىل ستّة فصول ،وفيها يُحلّل كابالن نظريات
الخاص،
املحلّلني املذكورين ،ويُدمجها يف أحيان كثرية ،يف تحليله
ّ
السياسة؛
بأوضاع ُدول يراها  -يف ماعدا الواليات املتحدة ُ -مؤث ِّر ًة يف ِّ
وهي روسيا ،والصني وأملانيا ،وإيران ،وتركيا ،و ُدول أخرى يع ُّدها
غي الخريطة
محوريّة ،ومن مث ّة فإ ّن سقوطها يف يد دولة مؤث ِّرة قد يُ ِّ
الجيوسياسية للعامل؛ وهذه ال ّدول هي اليونان ،وأوكرانيا ،وبولندا،
وأفغانستان ،وتايوان ،وكوريا يف حال تو ّحد شطريها .ويرى كابالن أ َّن
هذا األمر ال مف َّر منه.
والجزء الثاَّلث ِم َن الكتاب هو أقرص أجزائه ،وأ ّما اسمه فهو "مصري
أمريكا" ،وهو يحتوي عىل فصلٍ ٍ
واحد فقط ،ويركِّز فيه "كابالن" عىل
 1الكتاب باللغة اإلنجليزية ،وهذه بياناته:
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming
Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House, 2012).
سنشري يف منت النص عند اإلحالة إىل مقاطع من الكتاب إىل رقم الصفحات منه بني قوسني.
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الواليات املتحدة ،وينتقد ما يرى أنه من األخطاء اإلسرتاتيجية التي
ارتكبتها الواليات املتحدة .ويُحذِّر يف هذا الفصل ِم ْن إهامل الواليات
املتحدة املكسيك ،ويُ ِّبي تأثري هذا اإلهامل يف مستقبل الدولتني،
حروب ال ناق َة لها فيها
ويرى أيضً ا أ َّن دخول الواليات املتحدة يف
ٍ
الخصم
وال جمل؛ مثلام ح َدث يف العراق وأفغانستان ،يُلهيها عن ْ
اإلسرتاتيجي الصيني الَّذي قَ ْد يكون يف املستقبل قاد ًرا عىل تح ّدي
الهيمنة األمريكية.

الجزء األ ّول :المستشرفون
الفصل األ ّول
س ّمى الكاتب هذا الفصل "من البوسنة إىل بغداد" ،وفيه يُق ِّدم
السيايس ِم ْن ُمنطلق الفقدان ،إذ إنّه يرى أ َّن أهمية الجغرافيا
تحليله ِّ
يف أذهان البرش قد تالشت ،وأ َّن البرش قَ ْد فقدوا هذا العامل امله ّم
وخصوصا بعد سقوط جدار برلني ،وقد أعرب عن هذا
يف تحليالتهم،
ً
حسن تداعي الحدود االصطناعية
بقوله" :مع أن من املفرتض أن يُ ِّ
احرتامنا للجغرافيا وللخارطة الطبوغرافية ،وما تشري إليه يف ما يتعلق
مبنطقة البلقان والرشق واألوسط ،إال أن إزالة جدار برلني جعلتنا
عميانا تجاه الحواجز الجغرافية الحقيقية التي ال تزال تقسمنا ،وال
يزال يتعني علينا مواجهتها" (ص  .)3ويتحدث كابالن يف الفصل األ ّول
عن فكرة أوروبا الوسطى ،وينتقد امل َحلّلني الَّذين كانوا يتوقَّعون
بروز هذه املنطقة سياسيًّا بقوله" :عىل ال ّرغم من أ ّن تضخيم أوروبا
الوسطى ،كام يفعل املحلّلون الحكامء ،هو ٌ
هدف نبيل ...فإ ّن هناك
َعقَب ًة ال ب ّد أ ْن أتعامل معها؛ وهي أ َّن فكرة أوروبا الوسطى ال توجد
عىل الخريطة الجغرافية" (ص .)24

العدد 4
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الفصل الثاَّني
يف الفصل الثَّاين امل ُس َّمى "انتقام الجغرافيا" ،يُركِّز الكاتب عىل نظريات
الواقعيِّني يف العالقات الدولية .ويتّفق يف هذا الشأن مع نظرية
ثوسيديدس الَّتي تقول :إ َّن الطَّبع البرشي ،ومن مث ّة ط ْبع الدول ،مبني
والشف
عىل ثالثة طبا ٍع أساسية؛ هي :الخوف ،واملصلحة الشَّ خصيةَّ ،
(ص  .)27ويُ ّبي الكاتب أ َّن النظام بالنسبة إىل ال ّدول  -بحسب رأيه
ورأي املدرسة الواقعية أيضً ا  -أه ّم ِم َن الحريّة ،وهو يستند يف ذلك إىل
منوذج العراق بعد سقوط صدام" (ص  .)29ويرى الكاتب أ ّن عامل
الجغرافيا ،هو ،مؤث ِّر آخر يف السياسات الدولية؛ إذ إنّه يُقيِّد الكثري من
ُرصا ال تُ َع ُّد وال ت ُ ْح َص (ص .)39
مينح ً
دول أخرى ف ً
الدول ،يف حني أنه ُ

الفصل الثالث
أطلق كابالن عىل هذا الفصل اسم "هريودوتس وخلفاؤه" ،وفيه
سد التاريخ
يهت ّم بعلامء الجغرافيا البرشية واملؤرخني الَّذين ركّزوا يف َ ْ
عىل الجغرافيا .وكان من أه ّم َم ْن ذَكرهم ،يف هذا الفصل ،وليام مك
نيل ومارشال هودجسون .وقد وضَّ ح ،يف رشحه نظري َة مك نيل،
وخصوصا بعد كتابات توينبي وسبنغلر ،أ َّن الحضارات  -عىل خالف
ً
االعتقاد السائد  -ال تَلقى مصائرها منفردةً ،بل إ ّن تفاعلها هو الَّذي
يصوغ جوهر التَّاريخ العاملي"( ص  .)41-39ويُوضّ ح الكاتب ،أيضً ا،
فكرة مك نيل ،من خالل مقارنته بني مرص والعراق؛ إذ ال توجد
لدى العراق حدود واضحة تحمي شعبها م َن التَّدخل الخارجي؛ مثل
الجبال أو الصحاري العازلة ،كام هي الحال يف مرص .فعىل الرغم ِم ْن
أ َّن املناطق الصحراوية يف العراق امتدا ٌد لألرايض الزراعية ،عرب ما
يُعرف بـ"الهالل الخصيب" ،فقد كان يسهل بالنسبة إىل أعداء العراق
احتاللها ،وكان يُفرتض أن يَستخدم حكام العراق الوسائل االستبدادية
لف ْرض متاسك املجتمع واستقرار البالد (ص  .)41-39أ َّما مرص فهي
عىل خالف العراق؛ إذ لديها صحراء شاسعة عىل ضفّتي النيل من
تحمي حضارتها ِمن االحتالل الخارجي ،ولقد كان بإمكان
شأنها أن
َ
حكام مرص الحفاظ عىل االستقرار من دون التَّطرق إىل وسائل العنف
واالستبداد (ص .)41-39
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ويرى الكاتب أ َّن مارشال هودجسون ،عىل ال ّرغم ِم ْن عدم بروزه
الساحة األكادميية ،عىل غرار جون إسبوسيتو وبرنارد لويس،
عىل َّ
فإنه هو الَّذي وضَ ع دراسة الحضارة اإلسالمية ضمن التَّيارات الكُربى
يف التاريخ العاملي (ص  .)5أ َّما نظرية هودجسون فمدارها عىل أ َّن
الثقافة الغربية ،بل حتى خرائطها ،ت ُويل أوروبا أهمي ًة أكرب ِم ْن أهميتها
نفسها
الحقيقية؛ فمركز الثِّقل األسايس ،يف نظره ،هو ما تسميه أوروبا ُ
(الحي املسكون) ،ويرى أ ّن
(األويكومني)؛ وهي كلمة يونانية تعني
ّ
منطقة (األويكومني) متت ُّد ِم ْن أفريقيا الشاملية إىل الهند ،وأنه من
املمكن تعريف املنطقة اإلسالمية فيها تعريفًا سلب ًّيا؛ فهي ،إذن ،املنطقة
التي مل ترتك فيها الحضارات الهندية أو اليونانية جذو ًرا عميقةً ،وهي
مم ساعد الثقافة اإلسالمية
ِم َن النيل إىل الجيحون (ص  .)53 ،52وكان ّ

عىل االتساع بحسب هودجسون هو أ َّن جزيرة العرب كانت ُمحارص ًة
بأر ٍ
اض ِخصبة ِم ْن ثالث جهات؛ وهي الشام والعراق واليمن ،وأ ّن
جفاف األرايض يف الجزيرة ج َعل لسكَّانها غنيم ًة يف األرايض املحيطة
صل ،ثقافيًّا وجغرافيًّا ،ببلد آخر؛ فدخول
كل بلد منها ُمتّ ً
بها .وكان ّ
اإلسالم إىل العراق ساعد عىل دخوله إىل بالد فارس ،ودخول اإلسالم إىل
الشام ساعد عىل دخوله إىل األناضول ،ودخول اإلسالم إىل اليمن ساعد
عىل وصوله إىل الحبشة (ص .)62

الفصل الرابع
وهو امل ُس َّمى "الخريطة األوروآسيوية" ،وفيه يُراجع الكاتب أفكار
هالفورد ماكندر الَّذي يَع ُّده أبا الجيوسياسية الحديثة (ص  .)62ويرى
ماكندر أ َّن آسيا الوسطى ت ُ َع ُّد املحور األسايس الَّذي تُبني عليه مصائر
اإلمرباطوريات العظمى ألنَّها تُع ُّد قلْب أوروآسيا (ص  .)63ويتّضح
من ذلك أ َّن نظرية ماكندر مبن ّية عىل فكرة أ َّن التَّاريخ األوريب خاضع
للتاريخ اآلسيوي؛ فالحضارة األوروبية ،بحسب تحليله ،ناتجة عن
الرصاع ض ّد االحتالل اآلسيوي (ص .)64
وإ َّن تشكيل املحافظات األوروبية تحت اإلمرباطورية الرومانية التي
صارت  -يف ما بعد  -الدول األوروبية ،كان نتيجة الهتامم الرومان
التوسع اآلسيوي (ص  .)65ويوضّ ح
بتوحيد القبائل األوروبية ض ّد ّ
ماكندر أنَّه لوال الغارات املغولية التي د َّمرت الرشق األوسط وروسيا،
ملا أصبحت أوروبا املرك َز السيايس للعامل (ص .)80 ،79
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الفصل الخامس
وهو امل ُس َّمى "التشويه ال َّنازي" ،وفيه يركِّز الكاتب عىل الطريقة التي
أخذ فيها النازيون أفكار ماكندر ،وخلقوا منها فكرة "الليبنرساوم".
الساحة الدولية؛ هام
نوعي من القوى عىل َّ
وقد أوضح أ َّن هناك ْ
القوى األرضية ،والقوى البحرية ،فالقوى األرضية من قبيل أملانيا
تحب التوسع ألنَّها ترى يف
وروسيا ،ال تكون ،عادةً ،مطمئ ّنةً؛ ذلك أنها ّ
جوارها تهدي ًدا دامئا ،ولك ّن القوى البحرية مثل بريطانيا ،والواليات
املتحدة التي تفصلها عن أعدائها البحار ،تكون أكرث اطمئنانًا؛ ولذلك
فإنها ال تركِّز كث ًريا عىل التوسع األريض (ص  .)83وقد أخذ هذه
األفكا َر األملا ُّين هاوسهوفر الذي كان من املستشارين الكبار ألدولف
هتلر (ص  ،)90واستنتج منها أ َّن الدولة األملانية لن تستق َّر إال إذا
سيطرت عىل أوروبا الرشقية وروسيا سيطر ًة تامةً.

الفصل السادس
اسم هذا الفصل ،هو" :األرايض ذات األُطُر" ،وفيه يركِّز الكاتب عىل
أفكار األمرييك سبايكامن ،الهولندي األصل .وكان سبايكامن يكتب
أثناء الحرب العاملية الثانية ،وقد طرح نظرية "األرايض ذات األُطُر"؛
كل كتلة أرضية
ومفادها أ َّن البحار هي التي ت ُح ّدد قوى الدول ،وأ َّن ّ
السيطرة عىل بحارها .فالواليات املتحدة،
السيطرة عليها يف حال َّ
ُ ْي ِكن َّ
املحيطي؛ الهادي
بحسب سبايكامن ،أصبحت ق ّو ًة عاملي ًة ألنَّها تقَع عىل
ْ
واألطليس ،فهذا األمر ،إذن ،هو الذي منحها أفضل موقع جغرايف عىل
سطح الكرة األرضية (ص )92؛ وإ ّن بحر الكاريبي ،يف نظر سبايكامن،
هو البحر األبيض املتوسط األمرييك ،وإ ّن الواليات املتحدة أصبحت ق ّو ًة
عظمى ،بسيطرتها عىل البحر و َح ْفرِها قناة بَنام (ص .)103
الفصل السابع
أطلق الكاتب عىل هذا الفصل اسم "جذْب الق ّوة البحرية" ،وفيه
يركِّز عىل أفكار مؤ ّرخ القوات البحرية ألفريد ثاير ماهان الذي يرى
أقل
أ َّن الق ّوة البحرية ،يف رصاع الهيمنة ،أه ّم من الق ّوة األرضية ،وأنها ّ
تهدي ًدا بالنسبة إىل االستقرار العاملي (ص  ،)103ويتّخذ كابالن روسيا
أي بح ٍر مفتوح هو
مثالً لرشح نظرية ماهان؛ إذ إ ّن بُعد روسيا عن ّ
لتوسعها واستقطابها الرثوات (ص .)113-111
الَّذي وضَ ع ح ًّدا ّ
ألي دولة مبفردها أن تفرض السيطرة التَّامة
وتوقّع ماهان أنَّه ال ُيكن ّ
يظل
عىل بحار العامل ،فالحاجة إىل حليف مسانِد ،أو ع ّدة حلفاءّ ،
دامئا أم ًرا رضوريًّا .ويرى كابالن أ َّن تقلُّص ح ْجم البحرية األمريكية سن ًة
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تِل َو أخرى ،يفرض عليها إيجاد حلفاء ملشاركتها يف مراقبة بحار العامل
وتأمني املالحة العاملية (ص .)116 ،115

الفصل الثامن
اسم هذا الفصل ،هو" :أزمة املسافة" ،وفيه يرشح كابالن نظرية
براكن التي تُحذر من صعود آسيا العسكري .ومن الواضح أ َّن براكن
يرى أنَّها حزام غري مكسور من الدول بني إرسائيل وكوريا الشاملية،
وأنها باتت متتلك األسلحة النووية أو الكيمياوية (منها سوريا،
وإيران ،وباكستان ،والهند ،والصني) ،وأ َّن تلك الدول ت ُط ِّور ،إ ْن مل
ُوسع أمدا َء تلك األسلحة (ص ،115
تكن قد ط ّورت ،صواريخ قد ت ّ
ُغي الفكر اإلسرتاتيجي
 .)116ويرى براكن أ َّن هذه األسلحة يجب أ ْن ت ِّ
تجاه آسيا؛ ألنَّها جعلت املسافات التي كانت ت ُبعد بعض الجيوش
اآلسيوية من بعضها اآلخر قصرية (ص  .)123-121ويُحذِّر براكن،
أيضً ا ،من النتائج السلبية التي قد تأيت بسبب ازدياد نسبة التَّمدن
يف آسيا؛ ومنها صعوبة الحصول عىل االستقرار وانتشار األيدولوجيات
امل ُتطرفة .ولك َّنه يرى ،يف املقابل ،أ َّن التَّمدن قد يعمل يف انتشار
الدميوقراطية (ص .)136

الجزء الثاني:
خارطة بداية القرن الواحد والعشرين
الفصل التاسع
أطلق الكاتب عىل هذا الفصل اسم "جغرافية االنقسامات األوروبية"،
رشح موقع أوروبا يف الجيوسياسية العاملية .ويتوقّع كابالن
وفيه َ
إمكانية بناء أوروبا الوسطى والرشقية ُدولً مستق ّر ًة وثريّةً ،وأ ّن هذه
نفسها هي التي ستح ّدد إمكانية أوروبا يف حامية ِ
نفسها
اإلمكان ّية َ
من روسيا (ص  .)148ويتوقّع ،أيضً ا ،أ َّن االتحاد األوريب سيبقى مرك ًزا
صناع ًّيا عامل ًّيا ،وأ ّن هذا االتحاد سيكون محوريًّا يف السياسة الدولية
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ومم توقّعه كابالن ،كذلك،
تغي ميزان القوى يف أوروباّ .
حتى يف حال ّ
أ ّن الدول الثالث التي ستح ّدد مصري أوروبا هي :أملانيا واليونان
وروسيا (ص  .)152وتكمن أهمية اليونان يف أنَّها الدولة الوحيدة
الَّتي لديها ع ّدة منافذ عىل البحر األبيض املتوسط يف البلقان ،ويف
موقعها اإلسرتاتيجي بوج ٍه عا ّم ،كام أنها عىل املسافة نفسها من
بروكسل ،إضاف ًة إىل أ ّن سقوط اليونان يف يد روسيا سيفتح لروسيا
الباب لتصبح ق ّو ًة بحري ًة (ص .)155

الفصل العاشر
اسم هذا الفصل ،هو" :روسيا واألرايض املركزية املستقلة" ،وفيه يقول
كابالن إ َّن روسيا هي الق ّوة األرضية األوىل يف العامل ،وإنّه بالنظر إىل أنها
نصف العامل ،فإ ّن نقصان بحا ٍر تحميها من التدخل
متت ّد مساف ًة تُقارب َ
الخارجي س ُيبقى ال ّروس غري راضني عن ذلك ،ويف املقابل سيجعلهم
الحل الوحيد للدفاع عن أراضيهم هو
متمسكني بالنظرية التي ترى أ ّن ّ
ّ
رصة عىل اسرتداد
التوسع (ص  .)176 ،175ومن مث ّة ،ستبقى روسيا ُم َّ
روسيا البيضاء ،وأوكرانيا ،وآسيا الوسطى ،بسبب نظرتها التوسع ّية؛ إذ إ ّن
ٍ
تحالف بني هذه الدول وإعادتها إىل النفوذ ال ّرويس  -عىل
احتامل إنشا ِء
يظل قامئا (ص ،)185 ،184
الرغم من صعوبة إحياء االتحاد السوفيتي ّ -
عىل أ ّن متكُّن روسيا من استعادة دولة كازخستان ،هو الذي س ُيح ِّدد
مص َريها يف آسيا (ص .)189 ،188

الفصل الحادي عشر
اختار الكاتب لهذا الفصل اسم "جغرافية الق ّوة الصينية" .فالصني
ق ّوة قاريّة ال تستطيع م ّد نفوذها إىل االتحاد السوفيتي القديم
فحسب ،بل إىل الخطوط املركزية للمالحة التي تبعد ِ 3000ميل
عنها؛ وذلك بفضل شواطئها التي متت ّد ِ 9000ميل ،وال سيام أ ّن لها
ع ّدة موانئ طبيعية .ويتوقّع كابالن أ َّن النم ّو االقتصادي الصيني ال
ُيكن أ ْن يستم ّر يف تحقيق مع ّدالت قريبة إىل العرشة يف املئة سنويًّا،
ولك ّن د ْمج الصني للحداثة الغربية واملركزية الرشقية د ْم ًجا ناج ًحا،
من شأنه أن يساعد عىل بروزها اقتصاديًّا ،عىل الساحة الدولية (ص
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ٍ
تنافس بني
مم يُرشّ حها ألن تكون مرك َز
 ،)213ورشق آسيا
ً
خصوصاّ ،
الق ّوة البحرية األمريكية والق ّوة األرضية الصينية .أ َّما تايوان وشبه
الجزيرة الكورية فستُصبحان املِحوريْن األساس ّيني (ص  .)227ولكن
إن حدث إدماج الق ّوة االقتصادية الصينية يف ق ّوتها العسكرية ،فإ ّن
ذلك سيكون سببًا من أسباب التوت ّر يف السنوات املقبلة (ص .)228

الفصل الثاني عشر
س َّمى الكاتب هذا الفصل "معضلة الهند الجغرافية" .ويتوقّع كابالن
أ َّن ازدياد التَّنافس بني الصني والواليات املتحدة للهيمنة عىل الهند ،قد
يَحسم املسار الجيوسيايس يف أوروآسيا ،وبنا ًء عىل هذا فإ َّن الهند هي
أه ّم دولة محورية (ص  .)252وأ ّما السبب األسايس لعدم بروز الهند
ق ّو ًة منافسة للصني والواليات املتحدة ،كام يُح ِّدده الكاتب ،فهو أ َّن
بغض النظر عن عدم شيوع الدميوقراطية
الصني أكرث
تنظيم ،وذلك ِّ
ً
فيها؛ فالصني عىل سبيل املثال تُضيف ،يف السنة الواحدة ،لطرقاتها
أميال ،هي أكرث من مجموع الطرقات يف الهند كلّها (ص .)267 ،266
ً
الفصل الثالث عشر
عنوان هذا الفصل ،هو" :املحور اإليراين" .وفيه أشار كابالن إىل أهمية
إيران يف السياسة الدولية ،بفضل موقعها الجغرايف؛ فهي متتلك ثالث
أكرب مخزون نفطي يف العامل ،وثاين أكرب مخزون من الغاز ولك ّن
موقعها الجغرايف مينحها أهمي ًة أكرب من أهمية مواردها ،بالنظر إىل
أنَّها الدولة الوحيدة ذات املنافذ العديدة نحو الخليج العريب وبحر
قزوين ،إضاف ًة إىل أنها تتحكم يف املنفذ البحري الوحيد لكثري من
دول آسيا الوسطى (ص  .)268ويتوقّع كابالن أ َّن ق ّوة إيران اإلقليمية
قد تزداد إن حكَمها نظام أكرث اعتدالً  ،وأن ّه لنئ كان امتدادها اآلن
محدو ًدا بالرشاكة مع سوريا وحامس وحزب الله ،فإ ّن تب ّنيها سياسي ًة
أكرث اعتدالً قد يفتح الباب لتأثريها يف آسيا الوسطى (ص .)269
ويضيف كابالن إىل ذلك قوله :إ ّن إيران هي محور الرشق األوسط
كام أ َّن الرشق األوسط هو محور أفريقيا وآسيا (ص .)285
الفصل الرابع عشر
السابقة" .فموقع تركيا
اسم هذا الفصل ،هو" :اإلمرباطورية العثامنية َّ
الجغرايف بني أوروبا وآسيا أشبه ما يكون بالجرس ،وهذا األمر ال مينحها
السبب ال تسطيع تركيا أن تفرض سيطرتها عىل
ميزات إيران؛ ولهذا ّ
الرشق األوسط بالطريقة ِ
نفسها التي تفرضها إيران (ص  .)288غري
مم مينحها
أ ّن تركيا تتحكم يف مصبّات األنهار امله ّمة للشام والعراق ّ
مثل ،توصيل املياه إىل الضاحية الغربية يف
ورقة قوية؛ فبإمكانهاً ،

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
انتقام الجغرافيا The Revenge of Geography

فلسطني (ص  .)293 ،292ومن أه ّم الخطوات التي اتخذتها تركيا،
هي ،ابتعادها عن أوروبا ،وتوجيه سياستيها الخارجية نحو الرشق
األوسط ،وقد حدث هذا بسبب االحتالل األمرييكِّ للعراق ،ويُالحظ
أ َّن األتراك لن يُسمح لهم بدخول االتحاد األوريب (ص ،)293 ،292
وأ ّن العوملة التي تُق ِّرب الجامعات الكبرية البعيدة ،ساعدت أكرث
فأكرث عىل ج ْعل الفكر الرتيك إسالميًّا (ص  .)302 ،301ويرى الكاتب
أنَّه بإمكان تركيا يف حال تعاملها مع إيران  -عىل الرغم من صعود
الحركات اإلسالمية إىل الحكم  -أ ْن ت ُصبح مرك ًزا للطاقة املحلية (ص
 ،)301وأ َّن ق ّوة تركيا ُمفيدة للغرب؛ فلوال وجود تركيا ألصبحت إيران
الق ّوة املهيمنة عىل الرشق األوسط (ص .)326 ،325
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املشاكل املكسيكية إىل الواليات الجنوبية من الواليات املتحدة ،يف
حل مشاكلها (ص  .)334ويوضّ ح
حال عدم مساعدتها املكسيك عىل ّ
كابالن أ َّن الهند وإرسائيل بالنسبة إىل السياس ّيني األمريكان ،اليو َم،
هام أه ّم من املكسيك ،عىل ال ّرغم من بُعدهام الجغرايف .ويرى أنَّه
ينبغي لبعض السياس ّيني أن يُص ِّححوا ُمعت َق َدهم (ص  .)346ث ّم يُنهي
كتابه بقوله إنّه ينبغي ألمريكا أ ْن تكون ق ّو ًة ُمو ِّحد ًة لشامل أمريكا ،إىل
جانب كونها ق ّو ًة موازي ًة يف أوروآسيا.

الجزء الثالث :مصير أميركا
الفصل الخامس عشر
اسم هذا الفصل ،هو" ،بروديل ،واملكسيك واإلسرتاتيجية الكربى"،
مستقبل؛ إذ
ً
وفيه يركِّز الكاتب عىل املخاطر التي قد تواجه أمريكا
يرى أ َّن تدخُّل أمريكا يف حروب ال فائدة منها – كام هو الشأن يف
هذه هي خالصة ما تناوله كابالن يف كتابه "انتقام الجغرافيا" ،ومن
الرشق األوسط  -يُبعد تركيزها من الخصم اإلسرتاتيجي الصيني ،وأ ّن
عم يحتويه من َس ْ ِب أغوا ِر عا ِمل
الصني ستكون هي املستفيدة ،حتى يف حال متكُّن الواليات املتحدة خالل عنوانه ،تتّضح خطورة التغافل ّ
السياسة املجهول بالنسبة إىل الكثريين من صانعي القرار وصانعي
من تحقيق االستقرار يف أفغانستان (ص .)327
السياسات ،من أجل ذلك ألقينا عليه الضوء من خالل ط ْرح النظرية
ويرى كابالن أ َّن حمالت أمريكا العسكرية بعي ًدا من موطنها ،مينعها من الجيوسياسية ،تلك النظرية التي غفَل عنها الكثريون عىل ال ّرغم من
وخصوصا بالنسبة إىل الدول الكربى ،وصانعي
االستفادة من نعمة العزلة الجغرافية (ص  ،)331ث ّم إنه يقارن بني أمريكا أنها من األهمية مبكان،
ً
فضل عن أه ّميتها
حال ًّيا واإلمرباطورية الرومانية يف فرتتها األخرية؛ فعندما كانت الجيوش القرار ،والعاملني يف أروقة املطبخ السيايس العامليً ،
كل أنحاء العامل ،كان ذلك متهي ًدا لسقوطها ،أل ّن ال ّدول ّية عمو ًما ،وذلك لِام تنطوي عليه من أهمية قصوى ال يستطيع
الرومانيّة متف ّرق ًة يف ّ
ظل
ظل نظام العوملة ،ويف ّ
تف ّرق جيوشها جعلها غ َري قادرة عىل تجنيد جنو ٍد عند الحاجة إىل عاقل إغفالها ،وال سيام أ ّن العامل يعيش يف ّ
ذلك ،وأل ّن التَّكاليف العسكرية أث َّرت كث ًريا يف اقتصادها .وينصح كابالن ثورة املعلومات ،وثورة االتصاالت ،وذلك بعد أن أصبح قري ًة صغري ًة
كل ساعة باملتغريات ،ومن مث ّة كان لزا ًما علينا توضيح ما هو
الواليات املتحدة بأن تتعلّم من هذا الدرس (ص  .)333 ،332ث ّم إنه متُوج َّ
يحذِّرها ،من جهة أخرى ،من عدم استقرار املكسيك ،ويتوقَّع امتداد أوىل بالدراسة وأحرى ،كام كان لزا ًما علينا ،أيضً ا ،تبسيطه.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
ة،
ي
ونقد
ة
ي
تحليل
عناية
السياسي
والفكر
ة
ي
االجتماع
ات
ي
بالنظر
كذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
ـ
ـع
ـ
ال
أي
ر
ـ
ـل
ـ
ول
ين،
للمختص
هة
موج
ون ــدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

