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 الملخص
بأل ليايدداليةددل لليلبييةيابحظدديهدد البحث ددىلدحددةل لبظددالبحلجليددلتلبحةيوثوحييايددالويعثيرليهددللبح  ل ددل ل  ددةل

 لعرالةلوبلبحروقلز،ي كلبحلجليلتلبحييلثيلدالبألم يدالبحةيوثوحييايدالح  لعردال  دةل دللبحيوليا،اولهدللةدز ل
 نلبح  وللفيللجليالبحر بلح لال للو وق هللبحةغلبفيلبحظيلظيل  ةل لفالبح  دوللبحةلدوثيلبحغلثي،وفديل

فددديللجليدددالبلعدددلللبحردددللبلحظدددثليا لن،ث يىلي ردددمل  دددللةغلبفددديليدددلثعل دددللثدددينلل لحدددالي دددللل ددد لبحل  لددد 
بح لعريينلوبح لفذلح رلوبتلبحةغلبفيدالحد وملبح  دولليةدل ل وملبحل  لد لو دنلرد لبحهد ملبحبدللةيل،وثدلح الل

حر ي دالأبل نل وملبحل  ل لثليةل لبحهللي ل ،حذحكلوب د تلبح وةدلتلبحفاليدالث د لبحلجليدلتلبحةيوثوحييايدالب
ث دد يهللفدديلوظدد للجليددلتل  يردداليثددلزلأم يددالبح لعرددالفدديلبح  ددللبحددلبمنل، ذلةددل تللجليددالزثيغيليددول
ثليةليظددايلبظدديا لللحي ددكلبحلجليددلتلفدديلدثددلبزلبألم يددالبحةيوثوحييايددالح  لعرددالفدديلبحظدديلبييةيالبأل ليايددال

الوبح  ددلحالبأل ليايددالفدديللبألولبظيا،واوظددلللةيوظيلظدديلللعدد نلفدديليلفيددذللجليددلتلأبددل لي رددنلبحهي لدد
قددلل لأولبظدديللوبح ددلح ،لوبللعدد نلفدديليلفيددذللظدديلبييةيلتلة يدد  لوثدد وبف لة يدد لولوفددنلبألمدد بالبأل ليايددال

لوبحلؤيالبح ظيرث يالح  لح هللفيلبح لح ل.
 المقدمة:

فديلبحردلل ،لل انليفاكلبلي دل لبحظدوفيييلوجهدوللبحد وملبح ظدير الفديلقدلل لأولبظديل،جهوللفلبيدليلةيوظيلظديليلل
ثظثبلبلظ لبلبحظ عالبحظوفيييال لهل،حذحكلأ ث تل لعرالةلدوبلبحروقدلزلاد د  لبح لدلعنلبح ظدير الفديل
بحردددلل لبألولبظددديا،ل  دددوللةيوظيلظددديليلةدددلذبلح   يددد ل دددنلبحردددو لبلق ي يدددالوبح لح يدددالو لهدددللبحوليدددلتلبح ي ددد  ل

ي يالوبحييليشامل ل للأظلظيلفديلأليدل لبأل ليايالبحييلظلل تلدحةلبح لعرالثظثبل ال نلبحرلوبتلبحعث
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،حذحكلةل تلبحلجليلتلبحةيوثوحييايالولثعلو لتللبحعلقال،ولبحظيعل ل  يهللي رنلبح اللالبحةيوظيلظيالحهل
ل بي فالو ظبللؤ لأ  لثهللولحيثينلبألم يالبلظيلبييةيالح  لعرالق ي للو  يرلل.

 The world ددلهتلي  يددملبحددلج لبح لح يددال لوقدد للع ددنلبحثل ددىلفدديل  لحةددال وظددو لث ردد لوفددنللللللل
systems Analysis Approach)دذليردو لمدذبلبح دلهتل  ددةلأظدلللبحيةدلوزل دنلادونلبح وحدالبحددلانلل،

بألظلظيلفيل لبظالبحةغلبفيدالبحظيلظديالحردلنل ظدةل دنلبحدز ن،لوألد ليي ل دمل د لبح وحدال  دةلأظدللللجدل ل
 لح ياللليري لليوريلملل  ةل  يعهدللثدمل د بملليد وبلاوليلظيلظيلثلجل لش وحيالي لكلثونلبل  بىلبح

فيلثرل لأبل ل نلبح لح .لوق ليظ نلبحث ىل  دةل ر  دالللو  دةل  دولين،بألوملبحلجليدلتلبحةيوثوحييايدال
وأرلملل  ةلبحظيلبييةيالبأل ليايدالبح  ل دل ،وبحرلليلبألفادلللبحةيوثوحييايدالبح  يردالوأرلمدلل  دةلبحظديلبييةيال

ل  ل ل ،فظ ل نلبلظيليلةلتلبحييليو ملدحيهللبحث ىلو  ل للبحث ى.بأل ليايالبح
 مشكلة الدراسة:

ي ي ددكل لعرددالبح لبظددال وقدد لةغلبفدديلذولأم يددالةيوثوحييايددال يوييددال ددنلب لو دد لبحةغلبفيددا،وبح وق لللللل
بحيديليلشد لبحةغلبفيلح  لعراللازتل  ي لبحلجليلتلبحةيوثوحييايالوق  تليو يفلتلةغلبفيالظيلظديالح ردو ل

لبحهي لالوبحلفوذلبح لح ي،حذحكلاللتل شا البح لبظالالأليي:
 بألم يالبحةيوظيلبييةيالح لعرالبحروقلزلفيلبحلجليلتلوبألفالللبحةيوثوحييايالق ي ليلو  يرليل. -1
 أرلتلبحلجليلتلبحةيوثوحييايال  ةلبحظيلبييةيالبأل ليايالبح  ل ل ليةل ل لعرالةلوبلبحروقلز.ل -2
بحيو يفلتلبحةغلبفيالبحظيلظيالبحييلق  يهللبحلجليلتلبحةيوثوحييايالح وليلتلبح ي   لبأل ليايدالفديل -3

 يوةهليهلليةل ل لعرالةلوبلبحروقلز؟ل
 فرضية الدراسة:ل

ل يليالفلظيالبحث ىلالأليي:للل
بحةيوثوحييايدا،فهيليي ي ل لعرالةلوبلبحروقلزلث وق لةغلبفيلذولأم يدالأظديلبييةيالفديلبحلجليدلتل -1

يردد ل ددللثددينلأارددللبح لددلعنلبحةغلبفيددالأم يددال بحهللي لدد لح لالدد للوبحل  لدد لحظددثليا لن(لوبحيدديلثليددتل  يهددلل
 بحلجليلتلبح  ل ل لفيلبحةيوثوحييك.

بألبددذلثوفاددلللبحلجليددلتلبحةيوثوحييايددالبح  ل ددل لبحيدديلبظدديفل تل لهددللبحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايددال -2
ظدديهلليةددل لي ددكلبح لعرددالحغددلولظدديعليهللومي ليهددللحدد ليري ددللفدديليفظدديلبيهلل  ددةلارددو ل ج ددةلفدديلظيل

 ظيرثملي كلبح لعرالوألهللق  تلحهلللرلعلبحرو لوبحظ الح هي لالو للفظالبحرو لبح وحيالبألبل لفيل لعرال
 بح  يعلبحهل بل يظ لليلبح ةلملبلولبظي.

ل ددددل لقدددد  تليو دددديفلتلةغلبفيددددالظيلظدددديالبحلجليددددلتلبحةيوثوحييايددددالبح  لبألفادددلللبحيدددديليظدددد ليهل  -3
ح وليلتلبح ي   لبأل ليايالظل  يهلل  ةل يليالي لحفلتلةيوظيلظياللفيلبح ةلملبلولبظيلوبحييل اليهدلل

  نلي زيزلمي ليهلل  ةلبح لعرالو للفظالبحرو لبلق ي يالبح ل   لبحييليي   لقيل يهللح  لح .
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 هدف البحث:
بلظيلبييةيالح لعرالةلوبلبحروقلزلفيلبحلجليلتلبحةيوثوحييايالبحر ي الليه البحث ىلح اشال نلبألم يال

 لهللوبح  يرا،لوبحاشال نلبألرللبحذبلييلاد ل  دةلبحظديلبييةيالبأل ليايدالفديلبح ةدلملبلولبظدي،لوبحاشدال
 ددنل دد  لبلظدديفل  ل ددنلبلفاددلللبح  ل ددل لحي ددكلبحلجليددلتلفدديلبحيوةهددلتلبأل ليايدداليةددل لبح لعرددال لحيددليل

لو ظيرث يل.ل
 حدود البحث:

يلرظددد ل ددد و ل لعردددالبح لبظدددالدحدددةلقظددد ينلبح ددد و لبح الليدددالوبح ددد و لبحز لليدددا،دذلبشدددي  تلبح ددد و لبح الليدددال
ح  لبظدال  دةلبل يد ب لبحةغلبفديلح وقد ل لعردالةلدوبلبحروقددلزلبحيديلي د ملل دنلبحغدلبلبحث دللبألظدو لوث ددلل

-ل33بحةلدوبللديدلبنلويلايدلل،لثدينل بوليديل دلول لقزوينل نلبحشدلن،و نلبحشد لملبلي دل لبحلوظدي،و ن
(ا لوليظد لبحد وملبحيديل130،443(شلقل،أ لل ظل يهللللللل 54،5للل-44(ش لللوثينلبعيلعومل 44

أذلثيةدددلن(للومددديلبح لعردددالبحيددديلظددد تلبح لبظدددال–أل يليدددللل–بظدددير تلث ددد ليفادددكلبلي دددل لبحظدددوفييي ةولةيلل
للبييةيالبأل ليايالبح  ل ل ل.للثلبزلأم ييهللبحةيوثوحييايالفيلبحظي

وأظدير مل1991أ للبح  و لبحز لليال،في ر دتلثدلحفيل لبح  ل دل لبحيديلي دتليفادكلبلي دل لبحظدوفيييل لدذل دل ل
 ومل لعرالبحروقلزلبحةلوثيالو يةلبحوقتلبحلبمن،و نلر ل ظيرثملبحظديلبييةياللبأل ليايدالفديلبأل د لبحرليدبل

لثليةل لبح لعرا.
النظريوواا الجيوبولتيكيووة وا رهووا فووت السووتراتيجية األمريكيووة المعا وور  تجووا  المحووور األو: : 

 منطقة جنوب القوقاز
يفاكلبلي ل لبحظوفيييلوجهدوللبحد وملبح ظدير الفديلقدلل لأولبظديل،أوة لفلبيدليلةيوظيلظديليلفديلبحردلل للللللللل 

بلولبظددديلو لددد لةلدددوبلبحروقدددلزلبألولبظددديا،لثظدددثبلبلظددد لبلبحظددد عالبحظدددوفيييال لهل،حدددذحكلأ دددثالبح ةدددلمل
اد ددد  لبح لدددلعنلبح ظدددير الفددديلبحردددلل لبألولبظددديالول  دددولبيلةيوثوحييايدددليلةدددلذبلح   يددد ل دددنلبحردددو لبلق ي يدددال
وبح لح يالو لهللبحوليلتلبح ي   لبأل ليايالبحيديلظدلل تلدحدةلبح لعردالح ظديعل ل  يهدللث دللي ردنل دنل اللدال

تلبلظيلبييةيالولثعلو لتل بي فالوث ظبللؤ لأ د لثهللوحيثدينل،حذحكلةل تلبحلجليل(1 لةيوظيلظيالحهل
لبألم يالبحةيوثوحييايالح  لعرالق ي ليلو  يرليلو لهلل:لل

 (The Heartland theoryنظرية قلب األرض : ) -1للل
 لددذلقددلنل ددنلبحددز نلقدد  لمددلحفول ل لالدد لل رددلملث لددوبنلبح  ددوللبحةغلبفدديللح يددلليا،و  وللبح رددلمللللللللل
بحيددلليالثو ددف ل ددلب ليلثددينلبحرددو لبحثليددالوبحرددو لبحث ليددا،ويوق ل لالدد للثددونل يددزبنلبحرددو ل يددولةالل ددول

،ويؤا ل لال لل  ةلأنلبحوظ لبحةيوثدوحييايلبألفظدمل(2 لح لحالبحرو لبحثليال  ةلبحيلثلل نلأولثللو ظيلل
 دد لاددملظدديلنلةغلبفدديلحاددمل وحددالمددولبحوظدد لبح يوظددعلبح لازب،وبح لازيددال فهددو للظددثيلوي اددنلأنلييثدد مل

  دددد  ،دللأنلبحرددددلل لبألولبظدددديال ددددنلوةهددددالبحلجددددللبحاوليدددداليردددد لفدددديل لاددددزلبح ددددلح لويردددد لفدددديل لازمل ق ددددبل
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بح لح (،وق بلبح لح لمولية  لبحايملبحرلليالألولبظيل،ومذبلموللأللبحةظللبحةغلبفيلبألارلل    دالح ظديل  ل
أم يدالفديلبحظديلنلبأل د لظد نل د و لبحةزيدل لبح لح يدال  ةلبح لح لثوظل ل،ولبحهللي ل لمدولبح لعردالبألاردلل

وي بمل لال للفيلبحةزيل لبح لح يدال ظديللوأولثدللوأفليريدل،و  ةلمدذبليردو ل لالد للثيد ل لبح د  لبحادوليل ثدلل
لجدل لبحد وبوللبح ي د  لبح لاددزلوفديلبحوظدعليردو لبح  ددوللبحةغلبفديلح يلليا بح لعردالبح  وليا(،ومدذبلبح فهددو ل

(،ول وملبلي ددددل لبحظددددوفيييلبحظددددلثنلو لهددددلل ومل3 بليعددددال(3  يعددددلثنلةغلبفيددددليل دددد للوظدددديلللبحةيوثددددوحيياي
بح لعرددددددالويةددددددي لث دددددد لذحددددددكلبحهدددددد ملبحدددددد بب يل أح لليل،بحل ظددددددل،يلايل،بحهل لوبح ددددددين(،ول لعرددددددالبحهدددددد مل

ل1919ل لبحبللةي ثليعلليددا،لةلددوبلأفليريددللأظدديلبحيل،بحوليلتلبح ي دد  لبأل ليايددال،الدد بلوبحيلثددلن(،لوفدديل دد
(،ث يددىليهدد الدحددةلدليددل للل3أ بددمل لددلعنلة يدد  لحيظدد ل ددوولبحث ددللبألظددو لوث ددللبحث عيددنل بليعددال

 يغال نلشدولهللأنليعدلثنل دلثينلبحيدلليالبح لظديلوبحظيلظدالبح لحيدالح ردو لبحفل  دال لح يدلي،و نلرد لي ردنل
 دلحالثدينللوظديللوأح لليدل،و نلبحيوبزنلفيل يزبنلبحرو لوبحذبلفيللأبل لال للياونل ه  بيلدذبلادلنلملدلكلي

لر لب نلد ثلبعوليال
 ( الموقع الجغرافت لمنطقة الدراسة فت نظرية قلب األرض8خريطة )

ل
 الم در:

Eldar Ismailov ,Vladimer Papava, Rethinking Central Eurasia, Central Asia-Caucasus 
Institute and Silk Road Studies Program, Johns Hopkins University, ,Printed in 
Singapore, 2010,p87. 
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بح لح ،ا دللأادد ل  دةل وللأولثددللبحشددلقيالث يدىلألهددللي عدديل يدز لاثيددل لح ردو لبحيدديلي اددنلأنليدي ا لفدديلمددذبل
ل،وأشللل لال للدحةلبحهللي ل لبحذبلالنلفيلبحةغلبفيالبحظيلظيالبح وق لبألارلل(4 بح ةلم

ثيالح فهدددو ل بح وقددد لبح لادددزب(،لدذللأشدددلللدحدددةلألددد لفددديلظددديلنلبح   يدددلتلفلوددد  ل،وبا لبادددليل لددد لح عثي دددالبحلظددد
بحةيوظيلظيالبح لح يالجهلتلقلل لأولبظيللفيل لازلبح لح ل  لق بلي يملوظدعلبحردلل لبألولبظديا، يىلأ يرد ل
أنلبحردددددو لبحةيوظيلظددددديا بحفل  ا(لبحيددددديليظددددديعلل  دددددةلبحهللي لددددد لظدددددوالي ي دددددكلد اللدددددلتلةيوظيلظددددديالول

البح ز الح ي ا لفيلبحلهليالفيلبحةزيل لبح لح ل،ا للأنل لال لل ريل لثونلأولبظيللي ي دكلشدلوعلةيوبقي ل ي
بلظي ب الحيعويللبحرو لبح ظاليالوبح لل يالفيلبحهللي ل ،لوأ لل  ةلبيبلذلبحوظدلوملوبحيد بثيللبح بي فدال

حه ملبح بب ي أولثللبحشلقيا(لح ظيعل ل  ةلبحوظ لفيلبح  ول،لوأنلوب   ل نلي كلبحوظلوملبحظيعل ل  ةلب
،لولثلحيلحيلفونل لعرالبح لبظالظ نلبح  وللو  ةل لفالبحهد ملبحد بب يلقثدملي د يمل(ل5 لا فيلحلح هللي ل 

(،لحادددنلث ددد لبحي ددد يملأ دددثالبح لعردددالظددد نلبح  دددوللوث يددد  ل دددنل لفدددلتلبحهددد مل3 بليعدددال1919 دددل ل
وبحيغيلبتلبحةيوظيلظيالبحييلأ تلدحةليفاكلبلي ل لبحظوفيييلوبل ظلللبحرو لل1994بح بب ي،لحانلث  ل ل ل

حرلليددالبحلوظدديالأ ددث تلبح لعردددال فيو ددالأ ددل لبحرددو ل دددنلبحهدد ملبحبللةي بحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايدددا(للب
وبل ددال ددنلةهددالبحث ددللبألظددو ل،بحيدديليشدديلل لالدد للدحيهددللثولهددللبح لفددذلبح ددلويلبحو يدد لبحددذبليظدديعي لقددو ل

يعمل  ي (،ول لال لليل للبحه ملبحبللةيلبحو وملدحةل لعرالبح  ولل  لهلل لعراللةلوبلبحروقلزلبحيي
ثدددونلبح ه دددالبألوحدددةلح ةيوثوحييادددللبأل ليايدددالمددديلبح ي وحدددال ونليشدددايملبلي دددل لبلظددديلبييةيلبحردددللبل دددومل
بح  وللبحةغلبفديلح يلليا،و  يد لفدونلظديلبييةيالبحوليدلتلبح ي د  ل قدو لبحهد ملبحبدللةي(ليي ردملفديلبليدزب ل

تلبحلفدوذلبأل لياي،و لعردالةلدوبلبحروقدلزلد د  لأةدزب لأاثللق لل  انل نل لعرالبح  وللولوظد هللي د
 لعرداللبح  ددول،لبحيدديليةددلبل  يهددللبحيلددلفللبحةيوظيلظدديلثددينلبحوليددلتلبح ي دد  لولوظدديل،وبحوليلتلبح ي دد  ل
ي ددلوملث دد  لبحظدد لحلحلوظدديللثلحيوظدد ل  ددةل ظددلبلبح لعرددالوير يددمللفوذمددللبحةيوظيلظدديلفيهددل،وأنلظدديعلتل

بح دددددوبل لبحرلليدددددالفيهدددددلليافددددديلحثلدددددل لبحردددددو لبحرلليدددددا،و نلرددددد لبحردددددو لبألولبظدددددديالللوظددددديلل  دددددةلبح لعردددددالفددددددن
بل ثلبعوليا،وبحوليلتلبح ي   لو  البحلليوليوةهتليةل لبح لعرالح  ي وحدالثويدالوظدي ال ونلثلدل لبح  ظدالل

ذحكلثدد  لبلولبظديلو ونلثلدل ل  دالبظدديلبييةيلثدينللوظديللوبح ددينلقدو لبحهد ملبحد بب يلثدد ليل دنلأح لليل،حد
 دددلب لةيوظيلظددديلثدددينلبحردددو لبحرلليدددال لوظددديل(لوبحوليدددلتلبح ي ددد  ل قدددو لبحهددد ملبحبدددللةي(لح ظددديعل ل  دددةل
بح لعرال،وثلحيلحيلفونلبح لعرالي يملأم يالةيوظيلظيالفيلبحظيلبييةيالبأل ليايالبلق ي يالفيلأولبظيلليلث ل

ظدددديعل ل  يهددددلل ددددنللوظدددديللحريددددل للقعددددبل ددددنلأم يددددال وبل مددددللبحعثي يددددا،بحييليبشددددةلبحوليددددلتلبح ي دددد  لبح
لةيوظيلظيل هي نل لتلأبل .

 (Theory  The Rim landنظرية اإلطار القاري:)  -2
أمي لظدثليا لنلاريدلبيلثلحد وللبح  دولبلحردلل لأولبظديللفديلبحيدلليالبح لح ي، يدىلب ي د ل  دةل دللايثد ل لالد لل

لدذوحييايل،حاددنليبي ددالاريددلبيل ددنلظدد ف ،قث  ،بحددذبلاددلنلبألظددللللليددل للجلييدد لبحبل ددالثددلحل وذ لبحةيوثدد
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أ لبل نلقلل ي لثونل لال للق لثلحغلفيلير يللبألم يدالبحةيوثوحييايدالح هللي ل ،وأاد لثدونلبحردو لبح  لادال
ح يددلليالبحةيوثددوحييايلح ل  لدد ل بحهدد ملبحدد بب ي(لوبح لددلعنلبحظددل  يالمدديلليددل لقددو ل بف ددالح يل يددالبح بب يددال

يدالا دللأاد ل لالد ل،دذلادلنلظدثليا لنل ريل دليلثدونلبحهللي لد لللشدي لأاردلل دنلوحيلللييةالحظدغوعلبللة
لاول لبيظل لةغلبفيل فيوحلح ررلفالوبحيعوللبح ظللبلبحرل  ل نلبحل  ل .لل

ا للأنلبح  ولللليؤ بلدحةلح بلأبل ولليلليبيل ظيرملفيل ينلأنلبحل  ل ل فيلحلبحظيعل ل  ةللللللل
ل0 بحلجليال نلي ا لبحل  ل لي اد لأولبظديللو دنلي اد لأولبظديلليظديعلل  دةلبح دلح لبح لح ل،فر لاللتل يغا

(دذليشدددامللرعدددالبحيردددل ل9،وبح لعرددداليرددد ل  دددةل لفدددالبحهللي لددد لبحةلوثيدددالبحغلثيدددالوث بيدددالبحل  ل  بليعدددال(
بحل  لدد ،  ةلبحهللي لدد لثلحل  لدد للو يددز ل وق هددللبحةغلبفدديللة ددمل لهددلللرعددال ددلولل ددنلبحهللي لدد لثليةددل ل

ب يثلللأنلدع حال وق هللبحةغلبفديلبحد بب يل  دةلبحث دللبألظدو لومدولبحةهدالبح لويدالبح فيو دا ييلل   يدال
عثي يلي(لأ ل لقو لبحهد ملبحبللةي بحوليدلتلبح ي د  (للح و دوملدحيهدلل لد ل،لوثلحيدلحيلحيادونلبح لعردال لفدذبيل

بحهللي لد للحدذحكلفدونلبحوليدلتلبح ي د  لي دلوملظد لبح لعردالح هللي ل لثليةل لبحل  ل لو نلبحل  ل لثليةدل ل
ثلحال ملحلفوذملل  ةلب يثدلللألهدللبح  دللبحدذبلي الهدلل دنلبحو دوملدحدةل لدلعنلأبدل ل دنلبحهللي ل   ظديلل
بحوظدددعة، لعرالث دددللقدددزوين(لمحدددذحكلمددديل يددد بنلح  وبةهدددالثدددينلبحردددو لبحرلليدددال لوظددديل(لوبحردددو لبحث ليدددال

ل. بحوليلتلبح ي   (
أ للفيلبحوقتلبح  ل ل:لفونلي كلبحلجليلتلح ليفر لأم ييهل،ل يىلأنللجلياللللل لال للبظيب  تلفيلللل

)ان نظرية ماكندر لوديها ل(ل بحرلنلبح ل بلوبح شلينل نلبحوليلتلبح ي   لبأل ليايا،دذليشيللثلللل لادومين
الكليووة فيمووا يتعلووا باوراسووياروك: خيووار يجووري  ال ووة خيوواراا وا تووزا: تعموو: فووت  السووتراتيجية األمريكيووة 

،وحوظدد لوةهدلتللجدلل لالد لل دد للفوت السوتراتيجية األمريكيووة فوت لحظواا مختلفووة مون الزموان( توظيفو 
وةهددلتلبحلجدددللبحيلليبيددالبح  ل دددل ، يىلبظددديل تلظيلظددالبل يدددوب لح وليدددلتللبح ي دد  للبأل ليايددداللبددد ملل

،أ دلل ل  ددال دللث د لبح ددلبلبحثدلل  لفددونلل1919و دل لل1944ح ددل للبح دلبللبحثدلل  لل  ددةللق دبلللللبح دلح ل
لأم بال يزبنلبحرو لأارلل
لللللللللللللللللللللللللل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ( منطقة الدراسة فت نظرية اإلطار القاري 9خريطة )                             

ل
 الم در:

ل.151السياسية ردار الكتب للطباعة والنشرربغدادر بدون سنة طبعرص   باح محمود محمدروآخرونرالجغرافية
،دللأنليفادددددكلبلي دددددل لبحظدددددوفيييلوثدددددلوزلأوظدددددل ل(7 1943بلظدددددةل ليل ددددد لوةهدددددالبحلجدددددللبح لال ليدددددالح دددددل 

ةيوظيلظياللولةيوبقي ل يالة ي  لفيلةزيل لبح لح ،دذل زحتللوظيللثو فهلل وق ليلةيوثوحييايليلأولبظيليلفيل
بحشددد لحيلبحشدددلقيل دددنلبحردددلل لوظددديرتلأظدددفملبح  ول،وجهدددوللقعل دددلتلدق ي يدددال ظدددير ال دددنللهليدددالبحةدددز ل

،ولجددلبل(3 بح لاددز ل ظدديللبحوظددعةل،لةلددوبلبحروقددلز(لويددؤ بلوجلوفهددللبحة يدد  ل ظددير اللظددثيليل ددنلبحهللي لدد 
ظديللليددزبملقلو ددليلألم يدالبح وقدد لبحةغلبفديلح هللي لدد لأ دل لبح دد يىلح فهددو ل لالد لملألنلبحيلددلفللبحةيوظيل

  ي ،لي لأل ل دلولقثدملقدلنل دنلبحدز ن،لحادنلمدذ لبح دل لبحردو لبح ج دةللليرليدمل دنلأةدملبحظديعل ل  دةل
بح لعرددالثظددثبل وق هددللبحةغلبفدديلاولهددللثوبثددالدحددةل ددوبل لعثي يدداللاثيددل لفدديلأفغللظدديلنلوبحهلدد ل،حاددنلأيظددلل

بحروقدلزلوث دللقدزوينل،دذلوب د تلث د ال لالد لللثلحلظثالح  وبل لبحهي لواللثوليالبحاثيل لفديل لعردالةلدوب
لةيوظيلظددددديل بلي دددددل ل   دددددةلبحظيلظدددددالبحبللةيدددددالح وليدددددلتلبح ي ددددد  لبأل ليايدددددالفددددديلأ ردددددلبلزوبمل  دددددول 
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بحظوفييي(،وأفاللل لايل للأرلتلفيلعلو لتل للث  لبح لبلبحثلل  لو لهلللجلياللبح لح لبأل ليايلزثغيليدول
البحةيوظيلظيالفيلبحفظل ل للث  لبحظوفيييال،لومذبلبح فهو ل ةدللبحزبويدالثليةيلظاي،بحذبل  للدحةلبحي   ي

فيلبحظيلبييةيالبأل لياياليةل لبح وملبح ظير الفيل لعرالةلوبلبحروقلز،وبظيرلب للجليالبحهللي لد لح لالد لل
وبل بيلبحذبللأ لدنلل لعرالث للقزوينلوبح لدلعنلبح  يعدالثهدلليادونلمللي لد لأولبظديلفظد يل دنلاولهدلل د

وبظ الويليال نلبحعلقا،و وق لبح لعراللبح لازيالييللبحظل  يالفيلبح لعرالبألولبظيالو  ةل فيدلنلعدلنل
د ددد ب بتلبحعلقدددالفددديلأولبظددديل،لفولددد لأردددللتلبمي دددل لاريدددلل دددنلبح   دددل لوبحبثدددلب لبلظددديلبييةيينلفددديلب ولدددال

فددديلبح لعردددال لددد للردددملبحعلقدددالثدددينللبألبيدددل ،ول  دددةلوفدددنلذحدددكلفدددونلبحهددد البلظددديلبييةيلح وليدددلتلبح ي ددد  
بح لدددلعنلبح دددلل يال بحيلثلن،اوليددددللبحةلوثيا،بح دددين،بلي ل لبألولثي،يلايدددل(لثريددددل  ل للفظددديهللفددديلأولبظدددديلل
وظ لنلللللللي فنل وبل لبحعلقالبلق ي يالدحةلبألظوبنلبح لح يالي تلقيل يهللو نل ونلأبليوريلل،دذليدل ل

 نلبحظلولبلفدلولظديعليهلل  دةل دوبل لبحعلقدال،وعدلنللر هدللفديلأولبظديلللبحوليلتلبح ي   لبأل ليايالأل 
  دددةلبح ج دددالبأل ليددداللبألولبظددديا،و دددنلوةهددداللجلمدددللليةدددبلأنليظدددي للب ي دددل لبلقي دددل يلتلبح دددلل يال

بأل ليايددالح علقددا،و نلردد لي ددثال هي لددال لح يددليل ددنلبدد ملبحظدديعل ل  ددةلبألم يددالبحةيوبقي ددل يالح لعرددال
لهلل لعرددددالةلددددوبلبحروقددددلز،و نلأةددددملي ريددددنلمددددذبلبحهدددد اليةددددبل  ددددةلبحوليددددلتلبح ي دددد  لأولبظدددديل،ولظدددد 

بأل ليايالأنلي دلفجل  دةلمي ليهدللفديل دوبزينلبحردو لبلق ي يدالبحظدلو  لفديل لعردالأولبظديلللوأنليشد  ل  دةل
 دددنللبألم يدددالبحةغلبفيدددالبلظددديلبييةيالبح يويدددالألولبظددديلل، دددنلبددد مليلفيدددذل   دددال لظدددرالح هي لدددال  دددةلادددم

ث ددد ل فددد ل ددد و لبحهللي لددد لل دددولبحشددد لم،وثلحيلحيلفدددونلبحيلدددلفللل،(9 بحل  لددد لبحغلثددديلوبحشدددلقيل دددنلأولبظددديل
بألوملقظدديالبحعلقدددالوبلقي دددل ،للدذلي يددمل لعردددالةلدددوبلبحروقدددلزلذو شوووقين:بحةيوظيلظدديل دددوملبح لعردددال

لنلوبحغدددددلبلوبحشددددد لمل وظددددد ليل لازيدددددليلفددددديلأولبظددددديلل،ومدددددذ لبح يدددددلز لبحةغلبفيدددددال ه دددددالحدددددلثعل دددددلثينلبحشددددد
وبحةلدددوب علنلبحيةدددلل (،وفيللفدددللبحوقدددتلمدددذ لبح لعردددالي ي دددكلا يدددلتلاثيدددل ل دددنلبح دددوبل لبحعثي يدددالبحيددديل
أظلظهللبحدلفعلوبحغدلزلبحعثي دي،دذلي د لثد ي يلح علقدالفديلبحشدلنلبألوظدع،لوح يوايد ل  دةلأم يدال دوبل ل لعردال

القوقوواز وبحوور قووزوين ناموو: ان تنقووذنا موون بووان منطقووة جنوووب  ( ةلددوبلبحروقددلزليؤادد لثيددملليشددل ل ظددون
قظدديالبأل ددنلوبحظيلظددالمألنلبح لعردداللوالشووا ال ووانت:لااعتموواد الكلووت علووط الوونفط فووت الشوورا األوسووط(ر

بحددلبثعلح لددلعنليدددل لفيهددللبحوليدددلتلبح ي دد  لبأل ليايدداليه يددد بيلأل لهددلل،و ددد لذحددكلفددونلبحو دددوملدحددةل دددوبل ل
حظدديلبييةييهلللحاددنلحدديللبحدد بف لبحو يدد لبحددذبلييلددلفلل  يدد لبحوليددلتلبحعلقددالبحغليددالي يثددللبحظددثبلبحلويظدديل

بح ي   لبأل ليايالفيللظيلبييةييهلل،دذلأنلادملبحردو لبح يللفظدالفديلبح لعرداللحد يهلل  دلحالظيلظديالوأ ليدال
 لفيهل،بحييلبايظثتلح ثالة ي  لاثل لوثعليرالة ي  ل  ليغ غملبحوليلتلبح ي   لبأل ليايالفديلبح لعردالث د

أ دد بىلبح ددل بل شددلل ددنلأي ددومل،ألنلبحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايدداليددل لأنلبح لعرددالثو ددفهلل لعرددال ه ددال
وبحشدلنلبألوظدع،فيل دينليدل للثلحلظثالحظيلبييةييهللبحةغلبفيا،لفهيل  ةلبي لمل  ل لعردال ظديللبحوظدعة



 القوقاز جنوب ملنطقة اجليوبولتيكية األهمية (      ـــــــ   62جملة البحوث اجلغرافية                      ـــــــ       العدد )
 
 

    (313    ) 

بدددلل لبحة يددد لوبح دددوبعلينلبحردددو لبألبدددل ل لوظيل،بح دددين(ل بلوفهدددلل دددنلبحلزب دددلتلبح لقيدددالوبلق ي يدددالفددديلبح
ل.ل(14 لبحلوللفيلمذ لبحث  بن،ا للأنلبح ينليش للثلحر نل وملأ لهللفيلدق ي لظيلايللت

حاددنلبحرظدديالبحةيوظيلظدديالبح لحيددالحدد لي دد ل ظددوحالأبلةددز لةغلبفدديلظيلظدديل ددنلقددلل لأولبظدديللي ددلوملللللل
نلأةدددملبحهي لدددالبحرلليدددا،ألنلبحيدددوريللبحوليددلتلبح ي ددد  لبأل ليايدددالبحظددديعل ل  يدد ل،أولمدددوللرعدددالبللعددد نل دد

بحةيوظيلظيلح رلل لبألولبظيالق لبلع دنل دنلبحث د لبلق ي ديلدحدةلبحث د لبح لح ي،وبحظديعل لوبحيفدونل  دةلال دمل
بحردلل لبألولبظديالمددولارل د  ل لازيدال ددنلأةدملبحيفدونل  ددةلبح لح ،وبحوليدلتلبح ي د  لبأل ليايدداليي يد لثيفددونل

 د للشدللقوبيهدلل ثلشدل ل  دةلأعدلبالبحردلل لبألولبظديا،بحييل لهدللي دلللللفدوذبيلل وحديلومديلقدو لييدللأولبظديا
قويددليل  ددةلبحدد وملبحيدديليشددغملبح لعرددالبحب فيددال ددنلأولبظدديل،وبحوليلتلبح ي دد  لبأل ليايددالي ددلوملي  يدد لأمدد ل

يزلوبلمي ل ل  ةلل ثليلةيوظيلظيليلفيلأولبظيللي انلأنليلهول للفظليلقويليلأل ليالليو ليل ل،حذحكلفونلبحيلا
بح  ثددددددينلبحلويظدددددديينلوبحيريددددددي لبحدددددد قينلح ةغلبفيددددددالبحظيلظدددددديالح  وبقدددددد لبحةغلبفيددددددالح  ثددددددينلبحةيوظيلظدددددديينل
بح  ي  ين،بحيدديليةددبلأنلياددونللرعددالبللعدد نل ددنلأةددمل دديليالظدديلبييةيالأ ليايددالل بل لعوي ددالبأل دد ل

لو ددددلتلبح ظيشددددلللبأل ليادددديلزثغيليددددول،حددددذحكلةددددل تلع(11 ح   ددددلحالبلظدددديلبييةيالأل لياددددللفدددديلأولبظدددديلل
لثليةيلظاي.

المحور ال انت :األفكار الجيوبولتيكية المعا ر  وا رهوا فوت السوتراتيجية األمريكيوة المعا ور  
 تجا  منطقة جنوب القوقاز

 ( (Grand Chessboard Theoryنظرية رقعة الشطرنج الكبرى :  -1
فدديل ع دد لبحرددلنلبح ددل بلوبح شددلينل ف ددالة يدد  للح لبظددالبح ثددل  لبحثليويدداللأ عددةلبحوظدد لبحةيوظيلظدديللل 

وبلق ي يالح فظدل لبحةيوظيلظديلولبحةيوبقي دل بلحردلل لأولبظديللثل يهل، يدىلأنلمدذ لبح فدلمي لبحيديل دليهلل
لياددولللظددثليا لنلفدديلوقددتلل ددن، لولبحددلهتلبأل دد يلو ددنلث دد  ل لالدد للفدديل ع دد لبحرددلنلبح شددلينل

ثليويددالبحةيوظيلظدديالبلق ي يددالحرددلل لأولبظدديل،وي  ي لبحري ددالبحوجيفيددالح رعل ددلتلبح الليددالحهددللوث دد لح  دديغالبح
ذحددكلوب دد تلبح وةددلتلبحفاليددالفدديل ةددلملبح  قددلتلبح وحيددالاوفاددلل زثغيليولثليةيلظدداي(لوب دد  ل ددنلأارددلل

وبتل لالدد للوظددثليا لنلبألفاددلللأم يددالثشددونلبحرظددليللبحظيلظدديالبح لح يددال،بحيدديلب ي دد تل  ددةل يلث دداللبعدد
لبحفاليا،لوعلحلثليةيلظايلأنلبحوليلتلبح ي   لبأل ليايالث لةال

دحةلبحريل لثامل للي ز ل نلأةمل ل ليشايملبحاي البحةيوظيلظيالبألولبظيالبحييليي ا لفيلأولبظيل، يىل د ل
يدلبلأولثدللوشدلنلل لعرالأولبظيللبح   نلبح  ولبلفيلبح لح ،وأبلقو ليظيعلل  ةلأولبظيللظيهي نل  ة

 ظيللوم لل نلأارللبح للعنلبح لل يالبحر ىلفيلبح لح ،وثلحيدلحيليظديعي لبحوليدلتلبح ي د  لبحظديعل ل  دةل
لق ددددالبحشددددعللتلفدددديلبح ددددلح لثشدددداملظدددد  يلومددددل  لعلح ددددلللليوةدددد لأبلقددددو لظيلظددددياليظدددديعللفدددديل لعرددددال

نلبأل ددليايينلفي ددلليي  ددنلثةلددوبلبحروقددلزلبحهللي لدد ،ولثليةيلظددايلأ دد لبح   ددل لبحددذينلأرددلللبليثددل لبحظيلظدديي
وث للقزوينلو وبل  لبحيديلمديل غليدالح غليدالحديللفردعلحلوظديللوبح دينلوبحهلد ،وحانلأيظدللحيلايدللوبلي دل ل
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بألولثيللولي لأنلثليةيلظايلييلل يورللث لال للي ل لي،حانل لجول ل  ةلأولبظيلليلظد لثشداملبدلنل دنل
أنل لعرالبحل  ل لميل فيلحلبحظيعل ل  ةل لعردالبحهللي لد ،ل يلجدللللجلياللياولللظثليا لنلبحذبليل 

(،ألنلبحل  لدد لذبتل لددلثلأارددللب يدد بليلوثليددالي ييددال يفوقددال،وأارددلل ددنلذحددكلذبتلارلفددالظددالليال9بليعددال
 لحيددالأارددلل ددنل لعرددالبحهللي لدد ،ولي يددل لبحل  لدد لدحددةل شددلو ل بعددعلو ددلج ل ددنلأةددملياددونلحدد ليددوريلبيل

  ددةلألبظدديلبحهللي لدد ،لوبح لعرددال ةددلليلةغلبفيددليلظيلظدديليلل ددؤرلبيلفدديلبحهللي لدد لوبحل  لدد لوبحظدديعل للف ددلليل
  يهدددللي لددديلبحيدددوريللفددديلبحهللي لددد لوبحل  لددد ،لليددد لأنل لالددد للب يثدددللأولثدددللبحشدددلقيالا فيدددلحلح دددي ا لفددديل

  ددةلبحيدد لبح  يددلل  ددةل لعردداللأولبظدديل،فيل ددينلظدد علظددثليا لنلبحظددو ل  ددةلأم يددال وملبحل  لدد لح   ددوم
بحهللي ل ،مذبلمولبحظثبلبحذبلي  ةلثليةيلظايلأنللوظيلللليلثغيلأنليظ الحهدللثلحظديعل ل  دةلأعدلبال

،أللهدلل(ل12 فيلأولبظيلل، يدىلأنل و جدالثليةيلظدايلح ردل  لبأل دليايينلثدزب دالأوالبليدلل دنلبحلفدوذلبحلوظديل
بلبحروقلز،ا للأنلثليةيلظايلفديللجلييد لأشدلللدحدةلللجليدالذبتلررملةيوثوحييايلبح ؤرلل  ةل لعرالةلول

بحهللي ل لح لال لل،دذللأ لأنللجليال لال للي بمل  ع ال لعردالةلدوبلبحروقدلزلفديلبح  ثدالبحاثدل ،حانل
بلبدي الفدديلبح  ثدالبحاثددل لبح لحيدالمدديلبحغلددلو لفديلبحوقددتلبح لظدل،فلح  ثالبحة يدد  ليلادزل  ددةلب ييددلعيل

زوين،ا ددللأنلفدديلبح  ثددالبحر ي ددالملدلكل يللفظددلنل يظددلويلنلأارددللأولأقددمل ددنللل يددالبحرددو لبحعلقدالفدديلث ددللق
بحةيوظيلظددديا،و لحيليلفددديل ثدددللب لبح  ثدددالبحة يددد  لفددديلةلدددوبلبحروقدددلزلملدددلكلبح  يددد ل دددنلبحددد وملذبتلبحظددديل  ل

ةل د ل دلل  دةلوبح  لحالبحبل ا،وبح زي ل نلبح  ثينلبحر ب ةلوبح  ثينلبحةد  ،وألهللذبتللشدلعلظد ثيلدحد
 وملبح لعرا،فلوظيللبح  رملبحو ي لبحييلح ثتلفيلبح  ثالبحر ي الوبحة ي  ،والنلمللكلبح  ثينل نلبحبلل ل
 بحوليلتلبح ي   لبأل ليايا(،و  يالأنلبحةلوز لميلبحلفعلوبحغلزلبحعثي يل،حانلفيلوبق لبأل دللأاردلل دنل

 بل وللبح  وللبحةيوظيلظيلبحثلحغلبألم يدالثلحلظدثالذحكلومولبحهي لالبحةيوظيلظيا،و وملبح لعرالي  ةلح 
حظدديلبييةيالبحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايددال، يددىلأنلأذلثيةددلنلث وبل مددللبحاثيددل ل ددنلبحعلقددالمدديلبح  ددللبحددذبل
يلرملرلوبتل وولث للقزوينلو ظيللبحوظعةلدحةلبحبلل ،فلظدير مل ومل ظديللبحوظدعةلي دثالثد ل  لدةل

ث ددالثلحال ددملحلوظدديلل،فوذلثيةددلنلبح ظددير الوبح ليثعددالثلألظددوبنلبحغلثيددال ثددللفدديل ددلملأ ددث تلأذلثيةددلنليل
بعددوعلبألللثيددبلبحيدديلي ددلل ثددلل لددلعنلذبتل دد ال لقيددالو ب  ددالظيلظدديليلحهددلل ليلايددل(،لأ ددث تلوظددي ال
لويظددددديالحو دددددوملبقي دددددل يلتلبحددددد وملبح ير  دددددالوبح ظددددديه االح علقدددددالدحدددددةلبح دددددوبل لبحغليدددددالفددددديل ومل ظددددديلل

ذب يددددلبنلفولهددددلليريدددد لي ل  يهددددلل دددد للبحوظددددعة،وبا أ ددددث تلأذلثيةددددلنل لظددددالح ظددددغوعلقويددددال ددددنللوظدددديللوبا
بحغلب،أ دللةولةيددلل وحدالبح ثددوللح دوبل لبحعلقددالفدديلبحظديلبييةيالبأل ليايددالوفديل ددلملأ دث تلي ددتلبحيددوريلل

يلي د  لبحلوظيلفولهلليفر لأم ييهللبلظيلبييةيالاثوبثدال دلوللل دول ومل ظديللبحوظدعةلوث دللقزوين،وثلحيدلح
أ وبتلبح  ثدددالفددديللق دددالبحشدددعللتلفددديلأولبظددديلللبحيددديلة دددمل دددنلقظددديالبعدددوعلبألللثيدددبلبحرظددديالبح لازيدددال
ذبلأظي للبدعلبألللثيدبلبحدلويللي دلل ثدللبأللبظديل ثلحلظثالح ظيرثمل وولث للقزوينلو ظيللبحوظعةل،وبا

بدددعلبألللثيدددبل ثدددللبحلوظددديالظددديجملبح لعردددالي ي ددد لظيلظددديليل  دددةللوظددديللويلث دددالحهدددل،فيل دددينلأنل دددلولل
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بأللبظددديلبحيلايدددالأول ثدددللبأللبظددديلبألفغلليدددالدحدددةلث دددللبح دددلب،ف نليدددي ا لأبلقدددو لثلحو دددوملدحدددةلي دددكل
ل،ظو لبحوليلتلبح ي   لبأل ليايا.(ل13 بحرلو 

 (Containment politicalسياسة ااحتواء:) -2
بظدديب  يهللبحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايددالبدد ملبح ددلبلبحثددلل  ل،دذللاللددتل ة و ددال يلو ددال ددنللظدديلبييةيا

بح  لليلفيلث بييهللويعولتل  ةل   لب ظالوألث ينل ل ليل نلوةو مل،ولالنلبحه البحدلويلل لهدللبح د ل
ظديلبييةيال فل يدال نلبليشلللأي يوحوةيالبحظ عالبحظوفيييالبحشيو يا،و  لذحكلفونلظيلظالبل يدوب لثد أتلا

.لظيلظدالبل يدوب لبح ل دللبحدلويللفديلظديلبييةيال(14 وق ل   تلادو ب لحي ريدنلبحل دللفديلبح دلبلبحثدلل  
بحوليددلتلبح ي دد  لبأل ليايددالبح لحيدداليةددل لبحدد وملبلق ي يددالبحفل  ددالفدديل لعرددالةلددوبلبحروقددلزلو لدد  للبليهددتل

لهدل لظيلظددالبحرو ، هدد لبح دلبلبحثددلل  لث دملبحاي ددالبحظدوفيييالوبلي ددلللبحهي لدد البأل ليايدال  ددةلثريدالبح ددلح لوبا
ذحكلبحيفاكلبحعلينلح وملللشوالو ظير ال  يرليلح جهوللوب ي مل وبقد لةيوثوحييايدالذبتلأم يدالدظديلبييةيال
فددددديلبليعدددددالأولبظددددديلل،و لهدددددلل ومل لعردددددالةلدددددوبلبحروقدددددلزلبحيددددديلب ي دددددتل اللدددددالثدددددللز لفددددديلبحظددددديلبييةيال

للبحةغلبفيلبحظيلظيلبحذبليلع نل ل لظيلبييةيالبل يوب ل نلة يد ل،ألنللجليدالبأل ليايا،وأ ث تلبح  ول
بل يوب لح ليفر لأم ييهللث  لبليهل لبح لبلبحثلل  ل،دذلو  تلبح وبةهالبحةيوظيلبييةيالثينللوظيل،بحوليلتل

وعدلنللر هدلللبح ي   لبأل ليايالوبح ينلدحةلل ظيو لة يد ل دنلبحيلدلفللوبل دالفي دلليي  دنلث دوبل لبحعلقدا
قل ددالبحروب دد لبح ظدداليالفديل وملبح ةددلملبلولبظددي،لبل ددالث د لبحهةددو لبللمددلثيل  ددةل ، الف دالبللملب،وبا

،دذلأبدذتلبحوليدلتلبح ي د  لبأل ليايداليارداللل2441بأللبظيلبأل ليايالفيلبح ل بل شلل نلأي ومل ل ل
عردالبح ظدير ال د يرليلوأ  لدتلبحوليدلتلوةو مللبح ظالبلفيلبح لعرالوثد أتلبحي دلونلبح ظدالبل د ل وملبح ل

بح ي دد  لبأل ليايددالأنل لعرددالةلددوبلبحروقددلزلولث ددللقددزوينل لعرددال  ددلحالدظدديلبييةيال يويددالحهل،وأبددذتل
ي  دددبل ولبيللشددديعليلفددديلبحشدددؤونلبحظيلظددديالوبلقي دددل يالفددديلبح لعردددالويثدددذملادددملةهو مدددللل يدددوب لبحيلدددلفلل

أول  الظيلظيليي   ل وبقفهللبلق ي يا،لوحيلفيذلظديلبييةييهلللبحة ي لل وملبح لعرالو ل ليشايملأبلةها
بح لح يالفيلبح لعردال دنلبد ملب يدوب للفدوذلأبلقدو لدق ي يدالأول لح يدالأبدل لفديلبح لعردا،لوبحظديعل ل  دةل
بحشددددؤونلبحظيلظدددديالوبلقي ددددل يال  ددددةل دددد  لبحهللي لدددد للألولبظدددديللبحددددذبليدددد بمل دددد لبح فهددددو لبحةيوظيلظدددديل

،وب يدددوب لأبللدددو ل دددنلبح يدددزبتلبحةيوبقي دددل يالولبحةيوظيلظددديالفددديلبح لعردددالحثلدددل ل(15 لالددد لبحا ظددديايللح 
و لد لوب يدوب لبح لعردال دنلأنلي دثالقل دال ظداليالل  يد ،ل نلقثملبحرو لبحييللث دلليظديعللبحرو لبحرللويا

بحلفوذلبحلوظيللح رو لبح يعلفالوظ لنلأ لهلل نلبحيه ي لبللملثيل،فظ ل نلبحه البألاثللب يوب لوير يم
لوبليلبليلوب يوب للفوذلبح وملبح ليةالح علقالفيلبحشلنلبألوظع.

 ( (The Clash of Civilizations theoryنظرية  دام الحضاراا:  -3
  دددلب ل1993أعلو دددال دددومل ددد ب لبح ظدددللبتل،ا دددللوةددد تلفددديل رلحيددد ل دددل للقددد  ل دددل وويململيغيدددون

بح ظددددللبت(لولشددددلتلفدددديل ة ددددالبحشددددؤونلبحبللةيددددالبأل ليايددددال،ردددد ليوظدددد تلويوم ددددتلفدددديلايلثدددد ل  ددددلب ل
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،دذلادلنلذبلأم يدالبل دالحي دلي لي ل1990بح ظللبتلوبا ل  ليشدايملبحلجدل لبح لح ي(بحدذبللشدللفديل دل ل
وبحغلب،فهليغيونليثدذللثدذوللبح د ب لثدينلبح ظدللبتل  دةلأظدلللبلبي فدلتلل وملبح  قال لثينلبلظ  

بحررلفيددددالوبح يليددددال،ف   دددد لفدددديل دددد ب لبح ظددددللبتلي ددددلولل وذةددددليلحيفظدددديللبحظيلظددددالبح لح يددددالث دددد لبح ددددلبل
بحثلل  ،ومولذول غز لحث ولبألال ي يينلو في لحث ول دلل لبحردلبللفديلللبحوليدلتلبح ي د  لبأل ليايدا،لدذل

علو ي ليلث ل نلبح شدا تلبح بب يدالح وليدلتلبح ي د  لوثشداملأاردللي  يد بيلألهدلليوبدذلأ د هلل دنللرد لأنلأ
مليغيونلح ي   يالبحررلفيالفيلبحوليلتلبح ي   لبأل ليايا،وأنل رملمذ لبحررلفالوبحهويلتلبحررلفيدالبحيديليشدامل

،دذليياونلث  مللبلرظل لتلاثيل لثينل(ل10 أل لعلبحي لظكلوبحيفاكلوبح لب لفيل لح ل للث  لبح لبلبحثلل  ،ل
بحثشددللوبح  دد للبح ظدديعلل  ددةلبح ددلب لمددولبحررلفددالويظدديل لمددذ لبللرظددل لتل  ددةلبلبي فددلتلفدديلبح غددال
وبح ينلوبحيرلحي لوبح ؤظظلتلوبحيدلليال،وبح  قدالبحشب ديالح شدبنل د ل ة و دال  يلدال دنلبحلدلل،و نلرد ل

البحيدديلياددونلحهددلليددوريللاثيددلل  ددةلبحيفل ددملثددينلبحلددللل ددنل بي ددالللللبحفهدد لبألظددلللوبح  يددنلح عثي ددالبحثشددلي
بحررلفدلتل،دظدلفالدحدةلذحدكلمليغيدونليد بمل فهدو لبح ظدلل لادو  ةلية د لرردلفيل دنلبحلدلللثووظد ل ظدديو ل
 ددنلبحهويددالبحررلفيددال،وأنلبحلددلللبحددذينلحدد يه لأقددمل ددنلذحددكلظددوالي يددزونلاولددللل ددنللددو ل بددل،و نلمددذبل

ظدياونلاوًا:لنل دنلب ردلللبحاثيدل ل  دةليعدويللبحلجدل لبح دلح يلث د للهليدالبح دلبلبحثدلل  لبح فهو لملدلكللو د
بحدول لح د وملظدوالييللقن،مدذ لبح د ب لتل ر ردالو انيًا :مللكل زي ل نلبح لب لتل  ةلأظللل ظللبل
ملبح دلح للل يالأبدل لفدونليعدولبتلبح دلب لتلظدواليشد لح وليلتلبح ي   لبأل ليايالفيلبح رل لبألوم،و ن

اام،لوثذحكلفونلبلظعلبثلتلبح   ياليليريلدحةلبح ظيو لبح دلح ي،دذليلادزلمليغيدونل  دةلبح دلب ل دلثينل
،لياددونلأارددلل(ل17 بح ظددلل لبلظدد  يالوبحغلثيددا، يىلي  ددجلأنليددوعينلوبا يددل لبحدد ينلمدديلجددوبملل لح يددا

 دنل ظديللو دنلبلظد  ،بحييل لوحدتلوبحي د يلتلبحيديليوبةد لبحغدلبليدوييلللوظو ليلفديليوايد لبحدذبتلبحررلفيدا
وظدلوملبل دد  لبحغلثيدالشددلحلبلظد  لحغيددللبح ظد  ينل،و ددللي ادنلأنلياددونلبلظد  ل،دذلي يددملدحدةلأنليردد  ل

حدديللفرددعل ددنلبدد مليل دديعلبحب ددلونلبح ل يددالبحيدديليلشددللبحبددوال ددنل ح رددلل ل ددول ل شددومالح ظدد  
ظهيملي ريملبلظ  لاررلفالم ةياليرو ل  ةل  دل ب لبلظ  ل،وحانل نلب ملي ليالبح لح لبلظ  يل،وي

بحري لبحغلثيا،ث يىليي لي ريملبح ظ  ينل  ةلل دول يزبيد لأ ظدل ل ةي د ل دلثللح  د و لويهد  لبأل د ل،حدذحكل
ث دددولبأل ددد ليشددد للثلح لةدددالح ددد فل ل دددنلبح ظدددلل لبحغلثيدددالظددد لمدددذبلبح ددد ولبحددد بب ي،لدذلأنلبحردددي لبح يليدددال

ي ل لمليغيدونلفديلايلثد ل  د ب لبح ظدللبت(لبحيديلي دتلدزبحدال   دالبلظديفهل ل دنلوبحررلفيالبحييل ف تلبم
 رلحي لبحظلثرال  ب لبح ظللبتلوبظيث مل ن لبحظيلللبح ب  يلح ررلفا(لدحةل لبحظديلللبح  يد بلح ررلفدا(ل دنل

ل13  يابدد ملديةددل لةثهددلتلأارددللبعددول لفدديلبحيددلليالوبح وبةهددالبح ظدداليالثددينلبح ظددلل لبح ظددي يالوبلظدد 

،و  ددةلوفددنلذحددكلفددونل لعرددالةلددوبلبحروقددلزلي دد لل لعرددالييلددو لفيهددللبحررلفددلتل،فهدديل  يرددةلحهل،ا ددللأنل(
بح لعرددالي دد ل لع ددنلحن ددوحيينلبلظدد  يينلوبح لاددلتلبلظدد  يالبح يشدد   لوحهددللب يدد ب لعثي يددال دد لأرلددينل

يددلبن(لفظدد ل ددنلذحددكلفددونلبح لعرددال ددنلأاثددللبحدد وملبلظدد  يالبح لشدد الحريددل  لبح ددلح لبلظدد  يل يلايددللوبال
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ي يوبل  ةل للث لوبا  ب بتلبحعلقالثلحلظثالح غلب،وليشه لب فلتلظيلظديالويفدلوتلبقي دل ب،وأبل د  ل
ثددينلي ددكلبحررلفددلتليوحدد ل ددلب ليلررلفيددليل،يلدديتل لهددلل ددلب ليل   يددليليليردديلدحددةلبح ظدديو لبح ددلح يل ددنلبدد مل

عرا  دددلب لاللثدددلللبحةث ي،أثبلزيدددلل(،وبحوليدددلتلبح ي ددد  لبحيوجيدددالحدددذحكلبح دددلب لح  دددلحالبحردددو لفددديلبح ل
بأل ليايالي لومللظ ل  و للررلفيال  عل الثينللررلفلتل وملبح لعردال دنلبد مل  د لررلفدال  دةلأبدل ل
أوليفظيملررلفالقو يال  ةلأبل  بحةولةيدال  دةلبألثبلزيدالوبلوظديييا(لح لد للأبليردللبلرردلفيل ةي  ديل

 لةهللفيلب لونلررلفيال و د  ليشداملمويدالررلفيدال ي لظداالحد وملبح لعردا،ألنلثينلي كلبحش وبلأولبل 
ي كلبحو   لبحررلفياللي غيل ثدللبتلوةو مدلللوي لد ليغ غ هدللفديلد د بىلبح دلب لتلفيهدل،لفهديللليفادللفديل
ديةددل ل دد و ل ظددلليالثددينل وملبح لعرددالأول دد لةوبلمددللبحةغلبفدديلثردد لل ددلليث ددىل ددنلدرددلل ل ددلب لقددو يل

يل ببددملبح لعرددالأول  دد ل ددللمددولقددلو لفيهددللحيشددامل دد و لررلفيددالة يدد  لثددينل وملبح لعردداليظدديعي ل ددنلررددلف
ب حهللديةل ل ثللبتلوةو مللبحظيلظيلوبلقي ل بلوبح ظالب،ثلظيغ ملبحوظ لبحرلو لح  للعنلبللف لحيال

بحظيلظديالح  لعردال  دةلوفدنلررلفيليللليةل ل  و لة ي  ليي ل نلب حهللد دل  للظد لشداملبح د و لبحةغلبفيدال
لظيلبييةييهللبح ظيرث يالو  لح هللثل ي ل ل وبف لة ي  لحظيلبييةييهلل بح وبف لبحررلفيا(.

وبل ددالأنلبح لعردداليبظدد لح  ددلب لوبحيلددلفللثددينلبحرددو لبحاثددل لوبلق ي يددالو ددللي اددنلأنليريددلل رددملمددذ ل
بأل ليايدددالفددديلبح لعردددالوث يدددىلياددونلظدددثثليلفددديليدددوةيتلببي فدددلتلررلفيدددالفددديللبح شددلاملح لق دددالبحظددديلبييةيا

بح لعردددا،و نلرددد لفدددونللجليدددالمليغيدددونل دددنلبحلجليدددلتلبحةيوثوحييايدددالبحيددديلحهدددلل ظددديرث هللبلظددديلبييةيالفددديل
بحظيلظدددالبأل ليايدددالفددديل لعردددالأولبظددديلل،ليددد لأنلبحدددث ولي ددد ملل دددنلبحلجليدددلتلبحيددديلحددد ليادددنلحهدددللأم يدددال

لةيالثلحلظثالحظيلظيالبحوليلتلبح ي   .لدظيلبيي
لظيليتل نلذحكلثونلبحةغلبفيالبحعثي يدالحهدلل ولمدللبحف دلملفديلحفدتلألجدلللبحوليدلتلبح ي د  لبأل ليايدا،للللل

وبا ل  لبح  ثالبحةيوظيلظيال نلة ي لح يللفللحادنلحديللبحهد البألظدللل لهدلللبح وقد لبحةغلبفديلح  لعردالول
 فددزتل،وثلحيددلحيلفددونلبحةغلبفيددالبحعثي يددالبحعثي يددا،لو ددنلردد لبح وقدد للبحةغلبفدديللدل ددلل  ددةلأم يدداللبحرددلوبت

بحظيلبييةيالبأل لياياللح يوة لدحيهللو  لةظوللبحي لونل  هللولفيل بي البح ةللتلوثومد بالدظديلبييةيال
ل بي فا.ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ااستنتاجاا
ل:الألييلولبظيليلةلت   للدحةيو ملبحث ىل

فددددديلبحلجليدددددلتللوظددددديلبييةياي وق دددددللةغلبفيدددددللظيلظددددديليلذولأم يدددددالةبحروقدددددلزلةلدددددوبلي يدددددمل لعردددددال -1
 لهلل فيل ليلةيوظيلظيليلح ي ا للثوارللبح للعنلأم يالةيوظيلبييةيالفيلي كلبحلجليلتللوأوة بحةيوثوحييايال

بحردلوبتللوبحظيعل ل  يالي انلبحوليلتلبح ي   ل نلبحي ا لثوم يالي كلبح للعنلبحةيوظيلظيالوبح يوييال دن،
 حهل.لوبح وق لبحةغلبفي

ة يدد  لح يلددلفلللظدديلبييةيلتلبحوليددلتلبح ي دد  ل ددنلبحلجليددلتلبحةيوثوحييايددالفدديل دديلياللبظدديفل  لل -2
ةيوظديلبييةيليلفديلبح ةدلملبلولبظديلوبح لعردال لع ردليلحدذحكلبحيلدلفللح و دومللوبح لب لظ نلأم لبح لدلعن

ظديلبييةيالبل يدوب للفديليلفيدذللظيلظديالح وليدلتلبح ي د  دحةلل لدلعنلأفظدمل ول يدليل لهدللوأاردللأم يدالةيول
 .وبحيعوينلظ لقو لأظيويال ل   لفيلبح ةلملبلولبظي

فددديلبحلجليدددلتلبحةيوثوحييايدددالبح  ل دددل لحددد لي ددد لأبلةدددز لأول لعردددال ه دددال دددنلبح ةدددلملبلولبظددديلل -3
 نل يىلبحث ىل نلبحرو لي لوملبحوليلتلبح ي   لبحظيعل ل  ي ل،ثر لل لللازتل  ةلأم يالذحكلبح ةلمل

 .لوظيلظيللفيلقيل يهللح  لح لبقي ل يللبحييليلع نل نلذحكلبح ةلملح للفظيهل
حهلل ظيرث هللبحةيوظيلبييةيلبحلجليالبح ظيرث يالبحييلل نلغيون،مييللجليال  ب لبح ظللبتلحهللل -4

حيشدايمل دد و لبحروقدلزل لع ردللحيعثيرهدللةلدوبل لعردالللفديلبح ةدلملبلولبظديلولبأل ليايداللظديلبييةيابحفديل
ررلفيدددال  دددعل ال ببدددمل لعرددددالبحروقدددلزلح لددد لبلدددد  ل لشددد وبلبح لعردددالويوجيفهددددللظيلظددديليلحظدددلبلبحثليددددال

 .لبح ةي  ياليلييهلل نلذحكلي رينلبح  لحالبحظيلظيالوبلقي ل يالحهللفيلبح لعرالوةوبلمللبحةغلبفي
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 الهوامش: 
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Abstract 
The research aims to study the theories geopolitical contemporary and applications on 
American attitudes toward the Caucasus region, those theories that showed important 
geostrategic region Throughout history, being a part of the axis of the heart's theory of 
Mackinder geographical location and the political on the edge of the south-west axis, in the 
case of contact with Alramland in theory continental framework for Spaakman, so that 
represents a geographical corridor that links between the two regions and the port 
geographical riches of the axis powers towards Alramland countries and then the outer 
crescent, and vice versa any of Alramland countries towards Alhartland, so continued 
intellectual waves after the old geopolitical theories mark in the development of modern 
theories highlight the importance of the region in the current era, as it came Zpeggynao 
Brzezinski's theory complement those the`ories in highlighting the important geo-strategic 
region in the US strategy Eurasian, and as a basis geopolitical for the start of the 
implementation of the other theories achieve hegemony and American interests in the 
Eurasian continent and the world, starting in the implementation of new strategies and 
motivated again and according to the American goals and future vision to its interests in the 
world. 
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