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و يتضوض ستز و لض ليزز
 

 1 كادلوف بالكوي
 2 ابسم علي خريسان.د :ترمجة

 
 
يف اخلطاب العلمي والعملي يف عامل ما بعد  أخرىنفسو مرة ( سياسة اجلغرافية) يطرح موضوع اجليوبولتك 

جيية اليت اسرتاتاجليوسياسية واجليو س للمشاكلانعكاك وما بعد احلرب الباردة ، األيديولوجيةالشيوعية، وما بعد 
اشروا اىل ان ( الفن توفلر ومايكل فينالي)البعض من الكتاب مثل  .من اي وقت مضى اآلن أمهية أكثر أصبحت
واليت ( ادلعلومات ةرأمسايل)واليت تتمثل يف  ة من التغيري،ثتدخل بصورة تدرجيية اىل  مرحلة ادلوجة الثال اإلنسانية

 األمنوذجعن   بل حح ادلوضوعات، بدالً  السلوكيات ال قيم،وال سوف تؤسس اىل  نظام جيد شامل للمعايري
تعبري عن انتقال  من  أيضاً وىو  سنة، 300احلضاري الذي أتسس بعد ادلوجو الثانية من الثورة الصناعية قبل 

 سسات ادلركزية الرتاتبيةالكبري  عن طريق ادلؤ اإلنتاجاقتصاد القوة الصلبة اىل اقتصاد قوة العقل ، ومن منط 
. والذي يتسم بتوزيع عملية اختاذ القرار واجملزأالالمركزي  اإلنتاجالبريوقراطية، اىل منط 

الشرعية على الدميقراطية  إضفاءوصلت اىل هناية احلضارة مع  اإلنسانيةاجملموعة الثانية من احملللني اعتقدوا ابن 
 األيديولوجياتبديل عن  وأصبح ،ة ادلاضية مسر يف العامل خالل السنوات اخللليربالية كنظام للحكم الذي انتشا

 الدميقراطية'ابن   اإلطارفرانسيس فوكوايما يكتب يف ىذا . والشيوعية،  والفاشية،  الوراثية ادللكيةمثل  األخرى
ذا وعلى ه' اإلنسانحلكم الشكل النهائي  ' و' جلنس البشريل األيديولوجيية للتطور ئدتثل ادلرحلة النها الليربالية

.  هناية التاريخحو وصلنا اىل الن

                                         
 . بودابست – هنغارية – املركزية األوربيةاجلامعة   1
 .ابحث عراقي يف الشؤون اإلسرتاتيجية   2
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، الذي يقول ان ىناك حاجة ملحة إلحداث تغيري يف  التبعيةونظرية  البنيوية أنصارىذا ادلوقف عارضو بشدة 
ان  وأيضاً امش الولتنامي التفاوت بني ادلركز و ال ميكن ان يوفر حالً  األمنوذجاجلديدة ، كما ان ىذا  الليرباليةأمنوذج 
وجيب اجلديدة يف العامل كلو أمر مستحيل يف ظل الالمركزية و انتشار وتفشي الفوضى والالمباالة،  ةالليربايلانتصار 

.  مشاكل التخلف والتنمية يف اطار السياق العادلي مالحظة وجود
ابلرغم من ىذه االختالفات بني الكتاب  وادلفكرين فان اجلميع يؤكد على حصول عمليات  حتول  يف اجملاالت   

من القرن العشرين، ىذه العمليات تصنف حتت  األخريةشهدىا العامل يف العقود  واالجتماعيةصادية والسياسية االقت
. 'العودلة'مصطلح 

اجتاىا مع ذلك  حدوث ادلزيد من الرتابط بني سلتلف ادلناطق والبلدان يف  أبهناوابلرغم من صعوبة وصف العودلة  
نظرية التنمية االقتصادية  إطاريف ( جيوفاين)  كتب اإلطاريف ىذا  .ة واالتصاالت العامل يف اجملاالت ادلالية ، والتجار

واحدة من االفرتاضات الرئيسية ىي وجود مستوى أكرب من التكامل جيري فيما بني سلتلف مناطق العامل ، و ان '
 ةستوى السياسة االقتصاديعلى امل' . ىذا التكامل ىو  االثر  ادلهم على النمو االقتصادي وادلؤشرات االجتماعية

،  ونظم السياسة و القانونية ، أي ظهور ما يسمى  ابالقتصاد العادلي اما  األسواق، العودلة ىي عملية عادلية 
،  هتاموأنظ، يف حدودىا ،  مساليةالرأالدولة  إقليميةتصور لتجاوز  أفضلالعودلة ىي ' فقد كتب ابن( جريود توثلي)

 .نفسها اإلقليمية ، ولكن ليس اىل وآفاقها
ي خالف ىل ىناك ا: يربز ىنا سؤل منطقي  القائلة أبن يف عصر العودلة اجليوبولتك ىي موده، احلجةابلعودة اىل  

ومفهوم العودلة ؟  بني التفكري اجليوبولتكي 
فهومني ، يعتقدون ان ىناك صدام ادلكثف بني امل أهنم، كما ' نعم'ابلنسبة لبعض احملللني اجلواب بكل أتكيد ىو 

( بول فيلوا)لوظيفة الدولة ، ىنالك من الكتاب  مثل  ادلكانية األبعاد أمهيةبينما اجليوبولتك ميجد : ومها يتعارضان 
) ويدعو  اىل ما يسمى '' كسوف اجليوبوليك ' يكتب عن ( جيمس دير) و 'موت اجلغرافيا'يدعو اىل 

(chronopolitics 'حلرب الباردة وانتصار ا) انقش  موضوع  (براين بلويت . )سياسة الوقت' او
كانت صراع مستمر بني عملييت  األخريةسنة  150 ان أيضاً وكتب  (العودلة موت اجليوبولتك)و (اجليوبولتك

، وادلوارد والسكان   واألرضاجليوبولتك الدول اليت تسعى للسيطرة على الفضاء 'اجليوبولتك والعودلة ، صراع بني 
فوفقا لبول فان العامل الذي '. رغب يف فتح العامل  امام  التدفق احلر لؤلفكار والسلع واخلدماتوبني العودلة اليت ت

العودلة   هبيمنةنعيش اليوم فيو ىو نتيجة للتصادم بني ىذه االجتاىات ،  ترتيبات ما بعد احلرب الباردة تبشر 
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تشهد  اإلنسانيةن احملللني يعتقدون ان ممع رلموعة ( جريود  توثيلي)كما كتب . انتهاء اجليويولتك وإمكانية
.   geo-economics(  اقتصاد اجلغرافيا)اجليوبولتك  اىل اجليويكونومك االنتقال من 

: ecopolitics (سياسة البيئة)وابلنسبة لآلخرين ىو االنتقال من من اجليوبولتك اىل االيكوبوبولتك  
وتقديس  األرضجديد يف مستقبل احلياة على  اإلميانمت الذي يح األمر'ادلقدس اجلديد '  االيكولوجيا اصبحت'

ومع ذلك يعتقد . يف ادلستقبل  أعمالنامسار  خريطةتكون  مبثابة النجوم اليت ترسم  مطلق للمبادئ اليت ميكن
السياسة العادلية مل تعد  معضلة'(: geogovernance)من اجليوبولتك اىل  آخرون ان ىناك تطوراً 

ىياكل احلكم على الصعيد  إلنشاءىنالك صراع تعيس  وغالباً ( ( geogovernanceجيوبولتكية ولكن 
 .العادلي

ىو التطور التدرجيي  األخريما ىو مشرتك للجميع ليس فقط عدم تعارض اجليوبولتك والعودلة بل أيضا ىذا  
تعرب عن التصورات اخلاصة العودلة تعبري عن هناية جليوبولتك احلداثة اليت  أيضاً ويف ىذا الصدد قد تكون . للسابق

 (.ال تزال يف استخدام أهنارغم  ) حور بشكل متزايد حول اجليوبولتكليت تتما اليت ارتبطت مع الدولة احلديثة او
يكتب عن نطاق عادلي جديد موجو  للجيوبولتك ( جيفري ابركر) واحلديث عن والدة جيوبولتك ما بعد احلداثة ،

. انزية جيوبولتك احلرب الباردةالذي  استعيض بو عن جيوبولتك ال
 اىل جنب مع العديد من ادلزااي اليت حتملها العودلة يف طياهتا ، فريق  لث من احملللني وصناع السياسة يكتب جنباً   

، فان التنمية  األسواقبعد تراجع دور الدول ، وفتح احلدود وتكامل ' اآل رىذه  أوىل. كبرياً  تشكل هتديداً  فإهنا
يف كلينتون الرئيس السابق  إدارةما يدل على ىذه ادلخاطر خطاب ( جريود توثلي) أشاركما . دةمهد تأصبح

واحملور غري  ادلارقةمن الدول  شةطائ ألفعالكلنا عرضة ... '  أشارمنتصف التسعينات من القرن العشرين حينما 
رن احلادي والعشرين ، الضواري  سوف وجتار ادلخدرات واجملرمني الدوليني، يف الق اإلرىابينيادلقدس الذي يضم 

للتكنولوجيا  اذلائلةالستعمال السلطة  إساءة إهناوالناس اليت نعتز هبم،  واألفكارتعيش على التدفق احلر للمعلومات 
ىم ... ، ىذه القوىاألموال، مع رشاوى ضخمة من النقد غري ادلشروع ، وغسل  لؤلسلحةالسوداء  األسواقلبناء 

.  للتفكري اجليوبولتكي الظافرةىذا التصور للمخاطر العامل دون اقاليم  يفتح الباب أمام العودة مثل  . أعداؤان
.  سبتمرب زادت من تعزيز ىذا االجتاه/  أيلول 11اليت وقعت يف الوالايت ادلتحدة يف  ةاإلرىايباذلجمات 

ت ادلشاعر الوطنية والسعي لتحقيق يف بداية أتسيس السوق ادلشرتكة خف الغربية ، أوروابنفس العملية شهدهتا 
، داخل االحتاد نفسوعمليات التكامل  أكثرومع ذلك فان . االكتفاء الذايت لالقتصادات الوطنية يف كل اجملتمعات
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جيب ان حترتس من االجتار  األورويبفاحلدود اخلارجية اجلديدة لالحتاد  من األطراف اخلارجية، قرابً  أكثر أصبحت
يف بعض  القومية النزعة إحياءالدويل وادلهاجرين غري الشرعيني جرمية  واإلرىابادلهاجرين  ابدلخدرات و فقراء

.  رلتمعات الدول الغربية  يف ىذا اجلانب سامهت العودلة يف هنضة الفكر اجليوبولتك
يستكشف ' عودلةهناية ال'يف كتابو (ىارولد جيمس )هناية العودلة،  إعالناجملموعة الرابعة من احمللليني ذىبت اىل  
الظروف اليت  جعلت التكامل العادلي يتحقق  يف حقبة السابقة اهنارت حتت الضغط غري ادلتوقع  لفرتة الكساد '

ليست رلرد نتيجة لضغوط احلرب العادلية األوىل ولكنها 'ان زوال االقتصاد العادلي األول (جيمس )يكتب . الكبري
ذه العناصر ، وكذلك من السياسات ومؤسسات اليت سعت اىل جنمت عن تفاعل مشاعر االستياء ضد مجيع ه

 العامل ، تشري اىل ان يف األخريةابلتوازي مع ىذه التطورات   جيمساعمال .  التخفيف من هتديدات العودلة
،  اإلقليميةان احلروب التجارية ، وزايدة التكتالت ( ستيفن  كوبرن)كتب . تشهد بداية هناية العودلة اإلنسانية

هناية الثانية يف 'شرات على ؤامل أوىلتعترب  ةاإلرىايبومراقبة احلدود ، وكذلك اذلجمات  اذلجرةدلعارضة لزايدة وا
. االقتصاد العادلي

ويف خضم ىذا اجلدل حول اجليوبولتك والعودلة بلويد براين ، يبشر ابنتصار  العودلة على اجليوبولتك بعد اكثر من  
يرون ان زايدة مراقبة ' هناية العودلة'فإن أنصار نظرية العكس من ذلك ،  ىوعل ينهما،قرن من التناحر مكثف ب

 األورويبولكن ىف اطار االحتاد . احلدود نتيجة اجلرمية الدولية والتجارة غري ادلشروعة ىي عالمات على ىبوط العودلة
ولذلك فإنين اعتقد . امل الداخلي، على سبيل ادلثال ، فان تعزيز احلدود اخلارجية يرتافق مع تكثيف عمليات التك

انو حح لو كان ىذا  قائم على التفكري اجليوبولتكي يف ادلستقبل فإنو سيكون جزءا من التكتالت ادلتكاملة  يف 
لذلك حح لو كان ىنالك بعض . ادلهيمن يف الداخلي األمنوذجالسياسة اخلارجية ، بينما العودلة ستواصل ابن تكون 

ما زالت صاحلة اىل حد كبري ذلذه العمليات ، اليت جترى يف السياسات الداخلية  فإهناية بلويد، القصور يف نظر أوجو
.   األورويبلالحتاد 
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