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املقدمة  

ي�سغل الوطن العربي منطقة متميزة ... و�سط قارات العامل القدمي وحتتل م�سر موقع القلب من 

امل�سري  ووحدة  والثقافة  والتاريخ  اجلغرافيا  بروابط  العربي  والوطن  م�سر  وترتبط   ، العربي  الوطن 

م�ساحة  فوق   ، واخلليج  املحيط  بني  املرتامية  املكانية  القاعدة  هذه  فى  اجلغرافية  الوحدة  وتتمثل   ،

مت�سلة تبلغ نحو 13,164,143 كم2 دون انقطاع ، متقاربة اخل�سائ�س الطبيعية بوجه عام ، �سواء من 

حيث ال�سطح اأو املناخ والنبات اأو موارد املياه ، مع وجود تنويعات بحكم االت�ساع .. متنح املنطقة تعدد 

الفراعنة فى م�سر  اإيل ع�سور  ، وتعود  .. فهي ممتدة اجلذور  التاريخ  اأما عن وحدة   ، والرثاء  املوارد 

.. وما يجاروها فى املنطقة من ح�سارات الرافدين واليمن وال�سام ، ثم جمع االإ�سالم بينهما فى تاريخ 

م�سرتك منذ حركة الفتوح ، واأنتج بها هذه الثقافة امل�سرقة التي تظلل املنطقة بني مراك�س واإيران غربًا 

و�سرقًا ، وبني االأنا�سول وال�سومال �سماال وجنوبا ، كما �سعدت جميعها اإيل ذروة احل�سارات االإن�سانية 

.. وا�ستمرت فوقها الأكرث من األف عام ، وقد تعر�ست جلحافل قبائل التتار واملغول املندفعة من املراعي 

 ، م   1256 �سنة  االإ�سالمية  بغداد عا�سمة اخلالفة  �سقوط  اإيل  اأدت  التي  ، هذه  كاالأعا�سري  االآ�سيوية 

وحملت القاهرة راية الدفاع عن املنطقة .. جتاه موجات القوي البحرية االأوربية .. والقوي الربية 

الرعوية اأكرث من ثالثة قرون ، غري اأن املنطقة وقعت بعد ذلك فى قب�سة العثمانيني ، وبقيت فى اإطار 

خرجت  اأنها  غري   ، )1918م(  الع�سرين  القرن  فى  االأويل  العاملية  احلرب  نهاية  اإيل  العثمانية  الدولة 

من هذه احلرب موزعة بني قوي اال�ستعمار االأوربي .. املتمثلة فى بريطانيا وفرن�سا واإيطاليا واأ�سبانيا 

احلرب  وبعد  احلربني  بني  فيما  تباعًا  حتررت  ومنذ   ، اال�ستعمار  براثن  من  جميعها  حتررت  اأن  ..اإيل 

العاملية الثانية بوجه خا�س ، فاإنها تتطلع ا�ستعادة مكانها ومكانتها بني القوي العاملية املعا�سرة ، مدركة 

ما يجمع بينها من اأوا�سر اجلغرافية والتاريخ والثقافة وم�ستوعبة جوانب قوتها وما يعنيها تكاملها فى 

اإطار من وحدة امل�سري.

والف�سل االأول من كتاب جغرافية الوطن العربي يو�سح تكامل عنا�سره وتغطيتها جلوانبه اجلغرافية 

واالقت�سادية  الب�سرية  ثم   ، الطبيعية  و�سخ�سيته  وم�ساحته  موقعه  خ�سائ�س  من  بداية   ، بو�سوح 

وال�سيا�سية علي الرتتيب ، منتهيا بخامتة عن »التكامل املن�سود «.

اأما الف�سل الثاين فيقدم للطالب درا�سة جيولوجية جغرافية )جيومورفولوجية( ليتعرف مراحل 

ت�سكيل �سطح اأر�س الوطن العربي .

اأفريقيا يعقبه  الثالث درا�سة طبيعية وب�سرية الإقليم �سمال  الف�سل  الف�سول لنقدم فى  وتتوايل 

درا�سة تطبيقية الأحد اأقطاره.

درا�سة  يعقبه  العربية  اجلزيرة  �سبه  الإقليم  وب�سرية  طبيعية  درا�سة  نقدم  الرابع  الف�سل  وفى 



  

  

طبيعية الأحد اأقطاره.

الهالل اخل�سيب ودرا�سة  الف�سل اخلام�س فنعر�س من خالله درا�سة طبيعية وب�سرية الإقليم  اأما 

لدولة العراق كواحدة من دول االإقليم.

ويتناول الف�سل ال�ساد�س درا�سة طبيعية وب�سرية الإقليم القرن االأفريقي وكذلك دولة ال�سومال 

كدرا�سة تطبيقية - ويتناول والأول مرة درا�سة تف�سيلية لدولة جزر القمر باعتبارها واحدة من دول 

هذا الوطن وع�سوا فى جامعة الدول العربية.

اأما الف�سل ال�سابع واالأخري فنتناول من خالله العديد من امل�سكالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والبيئية 

والثقافية التي توؤرق ا�ستقرار هذا الوطن.

الوطن  ووزن  وثقل  باأهمية  االإملام  علي  ال�سباب  من  املتتابعة  االأجيال  ت�ساعد  الدرا�سة  هذه  لعل 

العربي بني االأقاليم اجلغرافية فى العامل ، مما ير�سخ ال�سعور باالنتماء واحلب لهذا الوطن.

املوؤلفون           

وجلنة التعديل          



  

األهداف العامة  

الأهداف العامة ملقرر جغرافية 

الوطن العربى

1( تعرف �سخ�سية الوطن العربى.

2( تكوين �سورة كلية عن االأقاليم اجلغرافية للوطن العربى.

3( تعرف موارد الوطن العربى االقت�سادية ومدى اإ�سهام هذه املوارد فى تنمية التكامل بني اأقطار 

الوطن العربى.

4( درا�سة العوامل امل�سئولة عن امل�سكالت االقت�سادية االأ�سا�سية واحللول املقرتحة لها وبدائلها 

ومدى اإمكانية التنمية فى الوطن العربى.

5( تعرف مناطق الوفرة والعجز لكل عنا�سر االإنتاج التى تت�سمنها املوارد االقت�سادية.

6( تقدير عظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل فى خلق املوارد الطبيعية وت�سخريها ل�سالح االإن�سان

 وحياته على �سطح االأر�س.

7( تنمية الوعى بامل�سكالت االقت�سادية وكيفية حلها ومدى م�سئولية االإن�سان عن هذه امل�ساكل 

ودوره فى اإمكانيات التنمية.

8( تنمية الوعى باأهمية املوارد الطبيعية وكيفية احلفاظ عليها بكل الو�سائل املمكنة.

9( اكت�ساب مهارات ا�ستخدام اخلرائط وتوظيفها وتطبيقها فى درا�سة الوطن العربي.

10( اكت�ساب مهارات البحث والدرا�سة الذاتية )التثقيف الذاتي( واحل�سول على املعرفة من

 م�سادرها املتنوعة.

11( تنمية مهارات التفكري العلمى فى تناول م�سكالت البيئة واقرتاح بع�س احللول لها.

12( اكت�ساب مهارات ا�ستخدام اجلداول والر�سوم البيانية وحتويلها اإىل �سور اأخرى من �سور 

املعرفة �سواء كانت مقاالت اأو تقارير ق�سرية اأو التوقيع على اخلرائط.
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الف�صل 

الأول

الأهداف

يكون  اأن  ينبغي  الف�صل  هذا  نهاية  فى 

الطالب قادًرا علي اأن:

• يحدد موقع الوطن العربي علي خريطة العامل.
• يحدد اأهمية املوقع اجلغرافى للوطن العربي فى 

الع�صر احلديث.

• ي�صتنتج الآثار املرتتبة علي موقع الوطن العربي.
البحرية  واحلدود  الربية  احلدود  بني  يقارن   •

للوطن العربي.

• ي�صنف دول الوطن العربي من حيث الكثافة ال�صكانية.
علي  العربي  الوطن  �صكان  توزيع  مناطق  يحدد   •

خريطة �صماء.

• يحدد اأهم املوارد الطبيعية بالوطن العربي.
• ي�صتنتج املعلومات من البيانات واجلداول والأرقام 
القت�صادي  الإنتاج  لنواحي  البيانية  والر�صوم 

للوطن العربي.

العربية  الدول  بني  التكامل  مفهوم  يحدد   •
ومقوماته الطبيعية والب�صرية.

• يقارن بني حماولت التكامل القت�صادي العربي 
والحتاد الأوروبي.

اأوًل: املوقع وامل�صاحة واأهميتهما

�صخ�صية الوطن العربي

ثانًيا: اخلريطة ال�صيا�صية للوطن العربي

ثالًثا: الوزن ال�صكاين للوطن العربي

رابًعا: الوزن القت�صادي للوطن العربي

خام�ًصا: التكامل بني الدول العربية.

نظرة عامة اإىل الوطن العربى

بالن�سبة للعامل

�سخ�سية الوطن العربى

الق�صايا املت�صمنة

- الزيادة ال�صكانية وعالقتها بالتنمية

- الرتبية من اأجل املواطنة
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الفصل األول
نظرة عامة إلي الوطن العربي بالنسبة للعالم

شخصية الوطن العربي
أواًل: املوقع واملساحة وأهميتهما فى إبراز الشخصية اجلغرافية للوطن العربي:

يقع الوطن العربي مب�صاحته التي ت�صل اإيل نحو 13,164,143 كيلومرت مربع �صمن قارتني من اأكرب 

قارات العامل م�صاحة - اآ�صيا - واإفريقيا - ممتدا فوق نحو اأربعني درجة عر�صية ما بني درجتي عر�ض 2 ْ 

جنوًبا عند حدود ال�صومال ال�صيا�صية مع كينيا، و3َ0، 37 ْ، �صماًل عند حدود العراق ال�صيا�صية مع تركيا 

فى اأق�صي ال�صمال ال�صرقي من الوطن العربي، وهناك دولة عربية تقع خارج هذا النطاق وهي دولة جزر 

القمر التي تتكون من عدة جزر تقع �صمال غرب جزيرة مدغ�صقر ومتتد اإيل دائرة عر�ض 12 ْ جنوبا، 

كما ميتد الوطن العربي من ال�صرق اإيل الغرب علي نحو 77 خْطا من خطوط الطول ما بني خط الطول 

60 ْ �صرًقا عند راأ�ض احلد ب�صاحل �صلطنة عمان جنوب �صرق »م�صقط« وخط طول 17 ْ غرًبا والذي يقرتب 

منه ال�صاحل اجلنوبي الغربي ملوريتانيا قرب حدودها مع ال�صنغال، راجع اخلريطة رقم )1(.

وقد اأتاح هذا املوقع املميز للوطن العربي م�صاحة وا�صعة من الأر�ض حتوي داخلها تباينات مكانية 

عديدة تعطي بدورها تدعيًما وتكاماًل لل�صخ�صية اجلغرافية للوطن العربي ككل بني غريه من مناطق 

العامل املختلفة �صواء كانت تباينات مكانية طبيعية اأو ب�صرية.

وفيما يلي اإبراز لأهمية املوقع الفلكي واجلغرافى للوطن العربي طبيعًيا وب�صرًيا:

أهمية موقع الوطن العربي من النواحي الطبيعية:
اأدركنا جيًدا  ما  اإذا  الطبيعية  العربي فى جوانبها  للوطن  الفلكي واجلغرافى  املوقع  اأهمية  تظهر 

جمموعة احلقائق التالية:

اأخري  �صيا�صية  اأي وحدة  اإيل تنوع مناخي وا�صح قلما جنده فى  الفريد  املوقع  هذا  اأدي  لقد   •
فى العامل، فقد جعله هذا املوقع حلقة ات�صال رئي�صية ومنطقة التقاء بني النطاقات املدارية احلارة 

مبنتجاتها وغالتها جنوًبا ونطاق البحر املتو�صط وما ميتد وراءه من نطاقات �صمالية معتدلة باردة فى 

ال�صمال مبنتجاتها وحا�صالتها املختلفة.
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العربي مبثابة ج�صر بري مركزي يربط بني ثالث  الوطن  كون  فى  كذلك  املوقع  اأهمية  تكمن   •
قارات من اأهم قارات العامل اآ�صيا فى ال�صرق بكثافتها الب�صرية املرتفعة ومواردها القت�صادية املتنوعة 

مع  الدول  تلك  )حدد  وتكنولوجيا  اقت�صاديا  بها  عمالقة  دولة  من  اأكرث  وظهور  ال�صخمة  وم�صاحتها 

ذكر اأ�صباب تقدمها( اإيل جانب تطلعات اأغلب دولها مل�صتقبل اأكرث رفاهية، وقارة اأوروبا بتقدمها الكبري 

واإفريقيا مب�صاحتها  ال�صيا�صي والقت�صادي،  العامل  الوا�صح علي م�صتقبل  املجالت وبتاأثريها  �صتي  فى 

الكبرية وتنوع مواردها وحماولت �صعوبها الدوؤوبة للحاق بركب التقدم فى العامل )ناق�ض مع معلمك 

اأنواع هذه املحاولت(.

• يطل الوطن العربي برقعته الوا�صعة علي ثالث اأذرع مائية ذات اأهمية بالغة من ناحية املالحة 
والتجارة الدولية تتمثل فى اخلليج العربي والبحر الأحمر والبحر املتو�صط )لحظ من اخلريطة �صكل 

)1( اقرتابها من بع�صها عند نهايتها داخل الوطن العربي( وتت�صل بدورها مبحيطني من اأهم املحيطات 

التي متر بها كل جتارة اأوروبا واإفريقيا واآ�صيا اإيل جانب اجلزء الأكرب من جتارة الأمريكتني، فالبحر 

العربي  وطننا  عليه  ي�صرف  الأطلنطي  للمحيط  ذراًعا  ميثل  ال�صرق  اإيل  الغرب  من  بامتداده  املتو�صط 

الكبري ب�صاحل طويل ممتًدا ما بني طنجة والإ�صكندرونة. )حدد خ�صائ�ض ال�صواحل اجلغرافية ومدي 

مالءمتها لنمو املوانئ الطبيعية( يقابله �صماًل ال�صاحل الأوروبي مما �صاعد كثرًيا علي �صهولة الت�صال 

باأوروبا اإيل جانب �صهولة الت�صال بالأمريكتني غرًبا عرب م�صيق جبل طارق، اأما البحر الأحمر الذي 

ميتد مبحور طويل من ال�صمال الغربي اإيل اجلنوب ال�صرقي ما بني دائرتى عر�ض 12 ْ، 30 ْ �صماًل فيعد 

ذراًعا طوياًل و�صيقا للمحيط الهندي يرتبط به ارتباًطا قوًيا عرب م�صيق باب املندب الذي ميتد بدوره 

و�صط اأر�ض عربية اآ�صيوية واأفريقية ويكاد البحر الأحمر اأن يكون بحرية عربية خال�صة كما يت�صح 

ذلك من اخلريطة �صكل )2(.

اجلنوب  من  ويت�صل  ال�صرق  من  العربي  الوطن  يحد  طويل  خليج  فاإنه  العربي  للخليج  وبالن�صبة 

ال�صرقي بخليج عمان عن طريق م�صيق هرمز وي�صبه كثرًيا البحر الأحمر وتربز اأهميته فى كونه ممًرا 

�صواحله  العامل حول  فى  البرتول  اأكرب حقول  مع وجود  الدولية خا�صة  للتجارة  بالن�صبة  مهًما  مائًيا 

اإيل جانب كونه املنفذ البحري الوحيد لبع�ض الدول العربية املطلة عليه وكونه كذلك يف�صل الوطن 

العربي عن غريه من دول اآ�صيا املجاورة.

• يت�صح من خريطة الوطن العربي اأنه يطل علي ثالثة م�صايق بحرية وممر مالحي ذا اأهمية من 
الناحيتني التجارية وال�صرتاتيجية تتمثل فيما يلي:
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�صكل )2( امل�صايق فى الوطن العربي

1- مضيق جبل طارق
بالن�صبة  العامل  حميطات  اأعظم  علي  تنفتح  التي  املتو�صط  للبحر  الوحيدة  الغربية  البوابة  يعد 

حلركة املالحة الدولية وهو املحيط الأطلنطي الذي تطل عليه اأكرب دول العامل تقدًما فى �صتي املجالت 

فى كل من اأوروبا واأمريكا ال�صمالية، ومن ثم فاإن هذا امل�صيق يعد املتحكم الرئي�صي فى الت�صال البحري 

بني كل من املحيط الأطلنطي والبحر املتو�صط اإيل جانب كونه اأقرب نقطة ات�صال والتقاء بني الوطن 

م�صافات �صيقة  النقطة فى  اأوروبا، حيث يقرتب كل منهما فى تلك  الغربي وقارة  العربي فى جناحه 

ترتاوح ما بني )12، 36 كم( متثل اإ�صبانيا اجلانب الأوروبي واململكة املغربية اجلانب العربي )ناق�ض مع 

معلمك مدي اإمكانية �صق نفق بحري ي�صل اجلانب العربي باجلانب الأوروبي عرب م�صيق جبل طارق(.

علي  ال�صيطرة  علي  بريطانيا  حر�ض  خالل  من  طارق  جبل  مل�صيق  ال�صرتاتيجية  الأهمية  وتبدو 

ميناء جبل طارق رغم احتجاج اإ�صبانيا امل�صتمر علي بقائها.

2- مضيق باب املندب
م�صيق بحري هام ي�صل البحر الأحمر باملحيط الهندي عرب خليج عدن ويتحكم بدوره فى املدخل 

ا  اأ�صبح م�صيًقا عربًيا خال�صً الأحمر من خالل وجود جزيرة برمي فى منت�صفه، وقد  للبحر  اجلنوبي 

بان�صمام جيبوتي اإيل اجلامعة العربية، بحيث اأ�صبحت مع ال�صومال متثل اجلانب العربي الإفريقي من 
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املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر يقابلهما علي اجلانب الآ�صيوي اجلمهورية اليمنية كما يت�صح ذلك من 

اخلريطة �صكل )2(.

ونظًرا لالأهمية ال�صرتاتيجية لهذا امل�صيق فقد احتلت بريطانيا عدن منذ �صنة 1839م وكانت ا�صتولت 

علي جزيرة برمي قبل ذلك التاريخ باأربعني عاما حتي ت�صمن الو�صول اإيل ممتلكاتها فى ال�صرق وظلت علي 

واأ�صبح هذا  1967م،  �صنة  ال�صعبية الدميقراطية  اليمن  اأ�صتقلت عدن با�صم جمهورية  اأن  اإيل  �صيطرتها 

امل�صيق بجانب قناة ال�صوي�ض �صماًل مفتاحني رئي�صيني للو�صول اإيل ال�صرق والغرب فى اأيٍد عربية خال�صة، 

وقد ظهرت اأهميته البالغة وات�صحت اإبان حرب اأكتوبر املجيدة �صنة 1973م عندما اأغلقه العرب اأمام 

املالحة الإ�صرائيلية. كما اأنه اأ�صفى اأهمية علي العديد من املراكز واملدن القريبة منه.

3- مضيق هرمز
تطل  عمان  وخليج  العربي  اخلليج  بني  ي�صل  هام  بحري  م�صيق 

عليه اإيران من ال�صمال وال�صمال ال�صرقي وعمان من الغرب واجلنوب 

الغربي.

وتظهر قربه بع�ض اجلزر ال�صخرية منها جزيرة ق�صم وجزيرة 

البحري  املنفذ  كونه  فى  امل�صيق  اأهمية  وتظهر  وغريها،  اأبومو�صي 

جانب  اإيل  الدول(  هذه  )حدد  البرتولية  الدول  من  لعدد  الوحيد 

زيادة اأهمية منطقة اخلليج كم�صتودع لبرتول العامل.

4- قناة السويس
تعد قناة ال�صوي�ض اأهم طريق مالحي يربط بني ال�صرق والغرب، 

اأمام  وافتتحت  1859م  �صنة  من  �صناعي  كممر  حفرها  فى  بدئ  وقد 

البحرين  القناة بني  1869م ويبلغ طول  العاملية فى  البحرية  املالحة 

كم   68 املزدوجة  قطاعاتها  وطول  كيلومرًتا   195 واملتو�صط  الأحمر 

بعر�ض ي�صل فى املتو�صط اإيل 256 مرًتا وعمق يرتاوح ما بني 19.5، 20 

مرًتا، وتقع برمتها داخل الأرا�صي امل�صرية كما يت�صح ذلك من اخلريطة �صكل )3(.

مل�صر  بريطانيا  احتالل  اأ�صباب  من  رئي�صًيا  �صبًبا  كانت  اأنها  عرفنا  ما  اإذا  الوا�صحة  اأهميتها  وتربز 

لتاأمني ممتلكاتها فى ال�صرق من خالل �صيطرتها علي القناة ملدة تزيد علي 74 عاًما.

اأهمية قناة ال�صوي�ض من الناحية التجارية تظهر مبقارنتها بالطرق املالحية  اأن  وجدير بالذكر 
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الأخري مثل قناة بنما التي يقت�صر دورها علي ت�صهيل املالحة البحرية بني املناطق ال�صرقية واملناطق 

الغربية من الأمريكتني )ناق�ض مع معلمك اأوجه املقارنة بني القناتني من خالل دور كل منهما فى ت�صهيل 

املالحة والتجارة العاملية(.

كما تعد قناة ال�صوي�ض كذلك اأق�صر طريق بحري يربط بني ال�صرق والغرب باملقارنة بطريق راأ�ض 

الرجاء ال�صالح، حيث توفر نحو ن�صف امل�صافة التي ميكن لل�صفن اأن ت�صتغرقها فى رحلتها من اأوروبا اإيل 

ال�صابقني؟(  اإنتاج املواد الأولية فى ال�صرق الأو�صط وال�صرق الأق�صي. )ماذا نعني بامل�صطلحني  مناطق 

فعلي �صبيل املثال فاإن املركب القادم من موانئ بريطانيا اإيل موانئ اخلليج العربي ي�صتغرق نحو 37 يوما اإذا 

ما �صلك طريق قناة ال�صوي�ض، بينما ي�صتغرق اأكرث من 60 يوما اإذا ما اتبع طريق راأ�ض الرجاء ال�صالح.

ولعل ما حدث من تاأثر كبري لنظم العامل القت�صادية خالل فرتة اإغالق قناة ال�صوي�ض فى اأعقاب 

حرب يونيو �صنة 1967م لدليل وا�صح علي الدور احليوي الذي تقوم به قناة ال�صوي�ض فى خدمة عمليات 

النقل والتجارة العاملية.

أهمية املوقع اجلغرافى للوطن العربي من النواحي البشرية:
من الناحية االستراتيجية:

تت�صح الأهمية ال�صرتاتيجية ملوقع الوطن العربي املتميز من خالل املحاولت التي قامت وتقوم 

التجارة  املتحكم فى طرق  لل�صيطرة عليه لال�صتفادة من مميزات موقعه  الكربي  ال�صيا�صية  القوي  بها 

الرئي�صية، وقد ظهرت حماولت ال�صيطرة عليه منذ القدم ومازالت تلك املحاولت م�صتمرة حتي الوقت 

احلا�صر فقد �صيطر الفر�ض علي البحار املحيطة بالوطن العربي من اأجل ال�صيطرة علي اأرا�صيه، كذلك 

فعل الرومان فى القرن الثاين قبل امليالد، واأتي الغزو املغويل من �صهوب اآ�صيا واحلمالت ال�صليبية من 

اأوروبا من اأجل ال�صيطرة عليه.

وفى الع�صور الو�صطي �صيطرت الدولة العثمانية علي اجلزء الأكرب من الوطن العربي ملدة تزيد علي 

400 �صنة وبعد انهيارها تقا�صمت الدول الأوروبية اأرا�صيه لل�صيطرة علي موارده القت�صادية وطرقه 

وم�صايقه املهمة خا�صة خالل احلرب العاملية الثانية التي ما اأن انتهت حتي اأ�صبح الوطن العربي هدفا 

لنفوذ الكتلتني املت�صارعتني علي ال�صيادة العاملية.

من الناحية الدينية:
نظرا ملوقع وطننا العربي و�صط العامل و�صهولة ات�صاله بغريه من الدول فقد كان مهدا للر�صالت 

ال�صماوية الثالث التي انت�صرت عرب املناطق املحيطة اإيل اأرجاء املعمورة، وكان ل�صماحة الإ�صالم دورها 
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فى اختالط العرب بغريهم من ال�صعوب.

من الناحية احلضارية:
لقد ازدهرت احل�صارة العربية منذ فرتات بعيدة )حدد اأ�صماء تلك احل�صارات( ونفذت موؤثراتها 

اإيل غريها من دول اأوروبا واآ�صيا و�صاعدت علي تقدمها.

من الناحية االقتصادية:
لقد كان الوطن العربي منذ القدم منطقة اأ�صا�صية لعبور التجارة بني مناطق العامل املختلفة وكان 

همزة الو�صل بني الأقاليم املتباينة فى ظروفها املناخية ومواردها املختلفة 

ومن الطرق الرئي�صية التي �صلكتها التجارة بني ال�صرق والغرب:

• طريق الشام وبالد الرافدين:
حيث كانت ال�صفن القادمة من الهند تفرغ حمولتها فى املوانئ العربية علي �صواحل اخلليج العربي 

لتنقل بعد ذلك بالطرق الربية اإيل املوانئ املتو�صطية مثل �صور وعكا ومنها اإيل اأوروبا.

• طريق شبه اجلزيرة العربية:
توجد العديد من الطرق ال�صحراوية ب�صبه جزيرة العرب التي كانت تنقل عربها جتارة القوافل 

نحو املوانئ البحرية ومنها اإيل اأوروبا واآ�صيا.

• طريق مصر:
كانت م�صر منذ القدم متثل معرًبا للتجارة بني ال�صرق والغرب، وذلك من خالل موانيها علي البحرين الأحمر 

واملتو�صط وعلي نهر النيل )اذكر اأهم هذه املوانئ القدمية ودورها فى التجارة بني الأقطار املختلفة(.

فيما  اإفريقيا  ودول  اإفريقيا  �صمال  بني  ال�صحراوية  الطرق  من  العديد  توجد  �صبق  ما  جانب  اإيل 

وراء ال�صحراء كان لها دورها فى ن�صر احل�صارة الإ�صالمية، وقد ا�صتمرت اأهمية الوطن العربي كهمزة 

اأ�صباب ذلك(،  الزمن )ناق�ض معلمك فى  الدور فرتة من  اأن غاب عنها هذا  اإيل  العبور  الو�صل ومنطقة 

ولكن �صرعان ما تعود الأهمية اإيل موقعها ثانية لعدة اأ�صباب تتمثل اأهمها فيما يلي:

1- حفر قناة ال�صوي�ض حيث افتتحت للمالحة العاملية فى نوفمرب 1869م ولها دورها فى عمليات النقل 

البحري بني مناطق العامل املختلفة ب�صفتها اأق�صر طريق مالحي بحري يربط بني ال�صرق والغرب، وقد 

بداأ دورها يتعاظم منذ احلرب العاملية الثانية وظهور البرتول اإيل جانب موقعها ال�صرتاتيجي احليوي.

2- ازدهار ال�صناعة فى اأوروبا وظهور فائ�ض �صخم من ال�صلع حتتاجه الدول الأخري مما اأدي اإيل 

ازدهار التجارة عرب الأرا�صي العربية.
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وبروز  ازدهارها  علي  �صاعد  مما  العربية،  الدول  من  الكثري  فى  البرتول  وا�صتخراج  اكت�صاف   -3

اأهميتها وتن�صيط حركة التجارة خالل اأرا�صيها وموانيها.

ال�صخم  باإنتاجها  وغريها  كوريا  وجمهورية  وال�صني  اليابان  مثل  اآ�صيا  فى  عمالقة  دول  ظهور   -4

وتبادل حركة ال�صلع بينها وبني دول العامل الأخري.

5- اإن ازدهار حركة الطريان فى العامل اأظهرت بو�صوح اأهمية موقع الوطن العربي الذي اأ�صبحت اأرا�صيه 

معرًبا حلركة الطريان العاملية )اذكر الظروف املناخية املالئمة حلركة الطريان بالوطن العربي(.

ثانًيا اخلريطة السياسية للوطن العربي:

تعك�ض اخلريطة ال�صيا�صية احلالية للوطن العربي الظروف التي مرت بها املنطقة خالل تاريخها 

القوي  نفوذ  حتت  العربي  الوطن  وتق�صيم  تفتيت  اإيل  انتهي  الذي  العثماين  احلكم  حقبة  من  بداية 

ال�صتعمارية الأوروبية خا�صة فرن�صا وبريطانيا، والذي ظهر التناف�ض بينهما جليا فى الع�صر احلديث 

الهند  اإيل  املوؤدي  الطريق  علي  ال�صيطرة  بهدف  وذلك  1798م،  عام  م�صر  علي  حملتها  الأويل  وجهت 

وحماولت بريطانيا طردها من م�صر اإيل جانب ا�صتيالئها علي عدن فى عام 1839م.

وكان فتح قناة ال�صوي�ض فى 1869م عاماًل جديًدا اأبرز اأهمية املنطقة العربية ووجه اإليها اأنظار 

علي  لل�صيطرة  بريطانيا  حماولت  منها  عديدة  منا�صبات  فى  العاملية  ال�صيا�صات  و�صغلت  كله  العامل 

القناة والتي انتهت باحتاللها مل�صر عام 1882م وتال ذلك احتالل معظم الدول العربية من قبل الدول 

ال�صتعمارية الأوروبية.

�صكل )4( اخلريطة ال�صيا�صية للوطن العربي
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مع  الثانية  العاملية  نهاية احلرب  منذ  اأخذت تتغري  العاملية  املواقع اجلغرافية  اأهمية  اأن  والواقع 

ظهور قوتني عمالقتني علي امل�صرح العاملي هما الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد ال�صوفيتي �صابقا 

مبا متلكان من قوات واأدوات حرب رهيبة من �صواريخ عابرة للقارات وحامالت للطائرات وغريها، وكان 

نتيجة لذلك اأن حتولت اأنظار الدول الكربي بع�ض ال�صيء عن اأهمية املوقع اجلغرافى للوطن العربي 

وقناة ال�صوي�ض مما �صاعد علي ظهور حركة القومية العربية وما نتج عنها من ا�صتقالل الدول العربية 

واحدة بعد الأخري منذ اأوائل اخلم�صينيات حتي بداية ال�صبعينيات مع انح�صار النفوذ الأوروبي عن 

املنطقة العربية بداية من ا�صتقالل م�صر ر�صميا عن بريطانيا �صنة 1922م واجلالء التام �صنة 1956م 

وجالء فرن�صا عن تون�ض واملغرب �صنة 1956م وعن كل من موريتانيا واجلزائر فى عامي 1960م و1962م 

اأنهت  قد  بريطانيا  وكانت  1946م  �صنة  والأردن  ولبنان  �صوريا  من  كل  ا�صتقالل  وقبلها  التوايل  علي 

1948م واإن كانت قد �صلمت الأخرية لل�صهاينة  1930م وعن فل�صطني �صنة  النتداب علي العراق �صنة 

قبل اجلالء عنها، وكذلك ا�صتقلت ليبيا عن اإيطاليا �صنة 1952م.

اأما بالن�صبة للجزيرة العربية فقد تكونت اململكة العربية ال�صعودية كدولة م�صتقلة عام 1932م 

1934م بعد توقيع معاهدة الطائف، وخرجت بريطانيا من اخلليج  اليمن �صنة  وحتددت حدودها مع 

فى عام 1971م، وهكذا حتررت كل الأقطار العربية ب�صكل �صريع ومتتابع وقد ان�صمت كل من موريتانيا 

وال�صومال وجيبوتي وجزر القمر اإيل جامعة الدول العربية لي�صبح الوطن العربي مكونا من 22 دولة 

م�صتقلة كلها اأع�صاء فى جامعة الدول العربية.

واحلقيقة اأن التغري الن�صبي فى ا�صرتاتيجية املواقع اجلغرافية وا�صتقالل الدول العربية و�صيطرتها 

علي مواردها الطبيعية ل يعنيان اأن القوي ال�صتعمارية قد اأ�صقطت من ح�صاباتها اأهمية املنطقة العربية 

اقت�صاديا وا�صرتاتيجيا، وتدلنا علي ذلك الأحداث احلالية املتتابعة فى الوطن العربي والتي تلعب الأيدي 

ال�صيا�صية  اخلريطة  وتغيري  لتفتيته  �صافرة  حماولة  فى  وذلك  ا�صتعالها  فى  رئي�صية  اأدواًرا  اخلارجية 

باملنطقة لتتم�صي مع اأهداف ال�صتعمار اجلديد خا�صة مع اإك�صاب املنطقة العربية ا�صرتاتيجية جديدة 

اأعاد لها اأهميتها من حيث موقعها اجلغرافى املتو�صط بني اأكرب  تتمثل فى ثروتها البرتولية، الأمر الذي 

مناطق العجز البرتويل فى العامل )اأوروبا الغربية من ناحية واليابان ثم الوليات املتحدة الأمريكية(.

ومن درا�صة اخلريطة ال�صيا�صية للوطن العربي ميكن للطالب اأن يلم بعدد من احلقائق يتمثل اأهمها 

فيما يلي:

ال�صودان وهو  انف�صال جنوب  13,164,143 كم2 بعد  العربي م�صاحة تبلغ نحو  الوطن  ي�صغل   -1
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8,8% من  بهذه امل�صاحة اأكرب من قارة اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية وال�صني وي�صغل بذلك نحو 

.
)1(

جملة م�صاحة العامل التي تبلغ 149 مليون كم 2 

2- تبلغ م�صاحة الدول العربية فى قارة اإفريقيا نحو 9,312,234 كم 2 بينما يقع اجلزء الباقي 

من امل�صاحة الإجمالية للوطن العربي والذي يبلغ  3,851,909كم 2 فى قارة اآ�صيا.

3- ترتاوح م�صاحات دول الوطن العربي بني 665كم 2 )دولة البحرين( و2.381.740 كم )م�صاحة 

اجلزائر( ويبلغ عدد الدول التي تزيد م�صاحتها علي مليوين كيلومرت مربع دولتني بالرتتيب اجلزائر 

وال�صعودية، كما توجد اأربع دول تزيد م�صاحة كل منها علي مليون كيلومرت مربع تتمثل بالرتتيب فى 

ال�صودان وليبيا وموريتانيا وم�صر وتعد البحرين اأ�صغر الدول العربية الآ�صيوية م�صاحة كما تعد جزر 

القمر اأ�صغر الدول العربية الإفريقية فى م�صاحتها )2170 كم 2(.

4- ميتد الوطن العربي مب�صاحته الكبرية خالل قارتي اإفريقيا واآ�صيا امتدادا كبريا حيث يقع علي 

نحو 77 ْ خطا طوليا وعلي نحو 40 درجة عر�صية با�صتثناء جزر القمر التي متتد حتي دائرة العر�ض 

12 ْ جنوبا بينما متتد اأجزاء من اجلزائر واملغرب وموريتانيا فى ن�صف الكرة الغربي ما بني خطي طول 

�صفر و17 ْ غرًبا راجع اخلريطة )1(.

5- يبلغ اأق�صي امتداد لوطننا العربي من اخلليج العربي �صرقا اإيل املحيط الأطلنطي فى الغرب نحو 

.
)2(

6000 كيلومرت، بينما يبلغ اأق�صي امتداد �صمايل جنوبي نحو 4000 كيلومرت 

6- تف�صل الوطن العربي عن غريه من الوحدات ال�صيا�صية حدود برية وبحرية طويلة تتميز فى 

معظم قطاعاتها بثباتها وو�صوحها.

احلدود البرية للوطن العربي:
بالن�صبة للحدود الربية فى جزئه الإفريقي جند اأنها متتد مل�صافات طويلة من جنوب غرب موريتانيا 

 ْ 18 )عند م�صب نهر ال�صنغال باملحيط الأطلنطي( نحو ال�صرق فى �صكل غري منتظم وذلك حتي خط 

اأكرث مناطقها ات�صاعا وجفافا ومتم�صية فى  �صمال علي البحر الأحمر خمرتقة القارة الإفريقية فى 

قطاعات طويلة منها مع بع�ض الظاهرات الطبيعية من تالل وجبال وه�صاب واأنهار، ومع تتبعنا لهذه 

)1( تبلغ م�صاحة قارة اأوروبا 10.5 مليون كم 2 وم�صاحة كل من الوليات املتحدة وال�صني علي الرتتيب 9.4 

مليون كم 2 و9.6 مليون كم 2.

)3( يبلغ اأق�صي حد �صمال للوطن العربي عند احلدود العراقية مع تركيا بينما يقع اأق�صي امتداد جنوبا عند 

احلدود بني ال�صومال وكينيا عدا جزر القمر.
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ال�صرق فى �صورة غري  نحو  ال�صنغال متجهة  نهر  امتداد  مع  الغرب  احلدود جندها متتد كما ذكرنا فى 

منتظمة ما بني املرتفعات البارزة و�صط ال�صحراء الكربي ثم ميتد جزء منها علي طول مناطق تق�صيم 

 بني حو�ض بحر الغزال واأنظمة الت�صريف املائي املتجهة نحو بحرية ت�صاد وحو�ض نهر زائري 
)1(

املياه 

التي من اأهمها نهر �صاري واأوبنجي، وي�صتمر بعد ذلك جتاه ال�صرق ثم اإيل ال�صمال ال�صرقي علي طول 

اأقدام ه�صبة اإثيوبيا فا�صال بينها وبني ال�صهول املمتدة غرب ال�صودان اإيل اأن يخرتق مرتفعات اإريرتيا 

لي�صل اإيل البحر الأحمر وهناك جزء من احلدود العربية فى �صرق اإفريقيا يف�صل بني كل من جيبوتي 

وال�صومال عن كل من اإثيوبيا وكينيا ميتد فى معظمه مع مناطق قليلة الرتفاع.

الزاوية  عند  نقطة  من  متتد  فاإنها  الآ�صيوي  جزئه  فى  العربي  للوطن  الربية  احلدود  عن  اأما 

ال�صمالية ال�صرقية للبحر املتو�صط، حيث لواء الإ�صكندرونة الذي اغت�صبته تركيا منذ �صنة 1939م - 

م�صتمرة فى اجتاهها ال�صرقي، بني النطاق اله�صبي فى تركيا وال�صهول ال�صمالية فى �صوريا ومتم�صية مع 

مرتفعات طورو�ض لتدخل �صمال العراق فى نطاق جبلي وعر خا�صة فى منطقة كرد�صتان �صمايل �صرقي 

العراق لتنحرف بعد ذلك نحو اجلنوب ال�صرقي واجلنوب متم�صية فى هذا القطاع مع ال�صال�صل اجلبلية 

املرتفعة املعروفة با�صم جبال زاجرو�ض - التي تعد فا�صال طبيعيا بني اإيران والوطن العربي - وت�صتمر 

فى اجتاهها نحو اجلنوب حتي الطرف ال�صمايل للخليج العربي ممتدة هنا و�صط �صهول مت�صلة فى كل 

ال�صهلية« وتعد تلك املنطقة من مناطق النزاع احلدودية بني  اإيران والعراق »منطقة �صط العرب  من 

الدولتني والتي مل حتل حتي الآن.

احلدود البحرية للوطن العربي:
واإيل جانب احلدود الربية للوطن العربي فى كل من اإفريقيا واآ�صيا فاإن له حدودا بحرية طويلة، 

حيث يطل بجبهة �صاحلية طويلة علي كل من املحيط الأطلنطي والبحر املتو�صط متتد من م�صب نهر 

ال�صنغال جنوبا بغرب وت�صتمر نحو ال�صمال ال�صرقي حتي م�صيق جبل طارق ومنه ت�صتمر نحو ال�صرق 

علي طول البحر املتو�صط حتي مدينة غزة وينحرف ال�صاحل بعد ذلك نحو ال�صمال حتي الإ�صكندرونة، 

راأ�ض  حتي  ال�صومال  جنوب  ك�صمايو  من  الهندي  املحيط  علي  ممتدة  �صواحل  كذلك  العربي  وللوطن 

جوردفوي �صمال ال�صومال لينحرف بعدها مرة اأخري نحو الغرب علي طول خليج عدن حتي م�صيق باب 

املندب.

ويطل اجلانب الآ�صيوي من الوطن العربي بجبهات بحرية علي البحر العربي متتد من عدن غربا 

)1( يق�صد مبناطق تقيم املياه تلك املناطق املمتدة علي قمم ال�صال�صل اجلبلية التي تف�صل بني الأحوا�ض النهرية.
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ال�صمال علي طول خليج عمان  ال�صاحل نحو  �صرقا ومن الأخرية ميتد  ب�صلطنة عمان  راأ�ض احلد  حتي 

واخلليج العربي.

اإما حدود بحرية �صريحة تف�صله عن غريه من  لنا  العربي كما ات�صح  وعموًما فاإن حدود الوطن 

الدول اأو حدود برية تتم�صي فى اأغلبها مع الظاهرات الطبيعية بحيث توؤمن وحدته املكانية وت�صاعد 

علي بلورة ال�صخ�صية القومية ل�صعوب تلك املنطقة الوا�صعة املت�صلة فى معظم اأجزائها.

الأمم  لهيئة   2007 )تقديرات  ن�صمة   341,988,987 من  اأكرث  الكبرية  امل�صاحة  هذه  يقطن   -7

املتحدة( بكثافة �صكانية ت�صل اإيل نحو 26 ن�صمة فى الكيلومرت املربع كما �صيت�صح ذلك بالتف�صيل فى 

ال�صفحات القادمة.

ثالثا: الوزن السكاني للوطن العربي:
متهيد:

نوعان:  الإح�صاءات  هذه  واأهم  ال�صكانية،  الإح�صاءات  علي  عامة  ب�صورة  ال�صكان  درا�صة  تعتمد 

تعدادات ال�صكان، والإح�صاءات احليوية.

فى  حدودها  داخل  املوجودين  الدولة  ل�صكان  �صامل  عد  يجري  اأن  السكان  بتعدادات  ويقصد 
ال�صخ�صية والجتماعية  بيانات تف�صيلية عن خ�صائ�صهم  تاريخ حمدد ووقت حمدد، واحل�صول علي 

والقت�صادية، هذا بالإ�صافة اإيل توزيعهم اجلغرافى علي الأق�صام الإدارية املختلفة داخل الدولة.

علي  ويح�صل  اإلخ  والطالق..  والزواج  والوفيات  املواليد  بت�صجيل  احليوية  اإلحصاءات  وتختص 
بياناتها �صنويا من واقع ال�صجالت الر�صمية للدولة.

وتعد م�صر اأول دولة عربية اأخذت بنظام التعداد، حيث تغطي تعدادات ال�صكان بها فرتة زمنية 

طويلة تزيد عن املائة عام )1882م- 1996م(، فى حني ل تغطي فى دول عربية اأخري مثل ال�صعودية 

والكويت والأردن وليبيا �صوي فرتة زمنية ق�صرية، وينطبق نف�ض القول علي الإح�صاءات احليوية فاإن 

ت�صجيلها ماأخوذ به فى بع�ض الدول العربية وغري معروف فى بع�صها الآخر، وتعد م�صر اأي�صا الدولة 

الثمانني  علي  يزيد  ملا  والوفيات  املواليد  عن  دقيقة  حيوية  اإح�صاءات  لديها  التي  الوحيدة  العربية 

عاما )ابتداء من عام 1917م( والإح�صاءات ال�صكانية فى بع�ض الأقطار العربية لي�صت كاملة ولي�صت 

بالدقة املطلوبة، مما ي�صعب من درا�صة �صكان الوطن العربي.

والسؤال الذي يتبادر إلي أذهاننا اآلن هو:
ما األسباب التي أدت إلى تفاوت دقة اإلحصاءات السكانية من قطر عربي إلي آخر؟

اإذا كان وطننا العربي غنيا باأر�صه، غنيا مبوارده القت�صادية خا�صة ر�صيده البرتويل، فهو اأي�صا 
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غني بر�صيده ال�صكاين، ف�صكانه هم ع�صب التنمية وب�صكانه تنفذ اخلطط التنموية فى جميع اأرجائه، 

فالوزن ال�صكاين لوطننا العربي الكبري ل ي�صتهان به فى عاملنا املعا�صر خا�صة اإذا ما ا�صتثمرنا هذه الرثوة 

احلقيقية املتجددة ا�صتثمارا جيدا بالتكامل بني اأقطاره فى خمتلف املجالت.

اجتاهات النمو السكاني:
يتغري عدد �صكان اأي منطقة با�صتمرار، حيث اإن منو ال�صكان غري ثابت وتختلف درجة منوهم من 

2007م علي  منطقة اإيل اأخري، ويزيد عدد �صكان الوطن العربي طبقا لتقديرات الأمم املتحدة عام 

80 مليون ن�صمة فقط، ف�صكانه  341,988,987 ن�صمة فى حني قدر عددهم منذ ثالثني عاما بحوايل 

اأمريكا  �صكان  جملة  من   %74 ونحو  ال�صمالية،  اأمريكا  �صكان  جملة  من   %77.5 من  اأكرث  ميثلون  اليوم 

اجلنوبية وحوايل 42% من جملة �صكان قارة اأوروبا.

اإذ يفوق  للغاية  �صنويا وهو معدل مرتفع   %3 العربي بحوايل  الوطن  ال�صنوي فى  النمو  ويقدر معدل 

املعدل العاملي الذي يبلغ حوايل 7و1%، بل يفوق املعدل بالن�صبة للدول الأقل تقدما ويقدر بنحو 2.1% واإذا 

ا�صتمرت معدلت النمو ال�صكاين بالوطن العربي علي ما هي عليه الآن فمن املتوقع اأن ي�صل عدد �صكانه �صنة 

2025 م اإيل حوايل 489 مليون ن�صمة، وهو ما يعادل تقريبا جملة �صكان قارة اأوروبا فى ذلك الوقت.

ومعني ذلك اأن �صكان الوطن العربي يتزايدون فى الوقت احلا�صر كل عام نحو 6.5 مليون ن�صمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا:
ما األسباب التي أدت إلي اختالف النمو السكاني للوطن العربي بالنسبة للدول األخري؟

ولالإجابة عن هذا ال�صوؤال عزيزي الطالب يجب اأن نلقي ال�صوء علي مكونات هذا النمو فالزيادة 

ال�صكانية نوعان:

- زيادة طبيعية وهي الفرق بني املواليد والوفيات.

.
)1( 

 - زيادة غري طبيعية وتتمثل فى الهجرة

)بعد  اخلارجية  الهجرة  ثم  اأول  الطبيعية  الزيادة  اإيل  العربي  بالوطن  ال�صكاين  النمو  ويرجع 

اكت�صاف البرتول( ثانًيا فعلي �صبيل املثال عزيزي الطالب قدر حجم القوة العاملة الآ�صيوية الوافدة 

اإيل الوطن العربي �صنة 2007م حواىل 18% مقابل 13% للعمالة العربية الوافدة، وي�صاعد ذلك على 

الأجور  م�صتوى  انخفا�ض  هى:  هامة  مواقف  عدة  يدعمها  والتى  الآ�صيوية  العمال  اأمام  الطريق  فتح 

مقارنة بالعربية حتى فى حالة ت�صاوى اخلربة وظروف العمل دون املهارات.

)1( الهجرة نوعان: هجرة خارجية »دولية«، وهجرة داخلية تتم داخل نطاق الدولة الواحدة.
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جدول متو�صط ن�صبة املواليد والوفيات والزيادة الطبيعية بالوطن العربي.

املنطقة
متو�صط ن�صبة 

املواليد
متو�صط الوفيات

متو�صط الزيادة 

الطبيعية

وفيات الأطفال 

الر�صع

74 فى الألف30 فى الألف10 فى الألف40 فى الألفالوطن العربي

ومن حتليل اجلدول ميكن أن نسجل ما يلي:
كل  اأن  »مبعني  الألف  فى   40 اإيل  ت�صل  اإذ  العربي  بالوطن  عامة  ب�صفة  املواليد  ن�صبة  ترتفع   -1

1000 من ال�صكان ينجبون كل عام 40 طفاًل تقريًبا«، وهو معدل مرتفع للغاية.

اذكر علي األقل أربعة أسباب الرتفاع نسبة املواليد بالوطن العربي.
ا بالوطن العربي حيث تقرتب من املتو�صط العاملي 10  2- ن�صبة الوفيات منخف�صة ب�صورة عامة اأي�صً

فى الألف »واإن كانت مرتفعة فى بع�ض الأقطار العربية«.

3- ترتب علي ارتفاع ن�صبة املواليد وانخفا�ض ن�صبة الوفيات ارتفاع ن�صبة الزيادة الطبيعية لت�صل 

اإيل 30 فى الألف، وهذا يف�صر النمو ال�صكاين ال�صريع.

اأما بالن�صبة لوفيات الأطفال فهي اآخذة فى النخفا�ض فى اأغلب الدول العربية.

ما األسباب التي أدت إلي انخفاض نسبة الوفيات بالوطن العربي؟
وهنا يجب اأن ن�صع لأنف�صنا عدة ت�صاوؤلت تتعلق بهوؤلء ال�صكان وهي:

�صكاين؟ انفجار  العربي  وطننا  يهدد  • هل 
الطبيعية؟ مواردنا  تفوق  ال�صكانية  الزيادة  • هل 

معني ذلك اأن هناك م�صكلة �صكانية فى الوطن العربي؟ • هل 
احلقيقة اأن الإجابة عن هذه الت�صاوؤلت ل ميكن اأن تكون علي م�صتوي الوطن العربي ككل ن�صتطيع 

اأن نقول:

اأرجائه، ول  هناك م�صكلة بالوطن العربي فعاًل، ولكنها تتعلق ب�صوء توزيع ال�صكان وكثافتهم بني 

�صكانية  �صيا�صة  لها  ير�صم  العربي وحدة واحدة  الوطن  اعتبار  اأ�صا�ض  اإل علي  امل�صكلة  ميكن حل هذه 

تعمل علي اإعادة توزيع ال�صكان بني اأرجائه ل�صتغالل موارده القت�صادية اأح�صن ا�صتغالل.

توزيع السكان وكثافتهم بالوطن العربي:
قدر عدد �صكان الوطن العربي فى منت�صف 2007م نحو 341,988,987 مليون ن�صمة، يعي�ض منهم 

61.6% فى اجلناح الإفريقي، والباقي 38.4% فى اجلناح الآ�صيوي، وكما هو وا�صح يتفق هذا التوزيع اإيل 
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حد كبري مع توزيع م�صاحة الأر�ض العربية علي جناحي الوطن العربي، اإذ تبلغ م�صاحة الأر�ض العربية 

فى اجلناح الإفريقي 70.7%، بينما ي�صم اجلناح الآ�صيوي 29.3% من جملة م�صاحة الوطن العربي.

اأما من حيث توزيع ال�صكان علي اأقطاره ف�صيت�صح لنا التفاوت الكبري بني اأرجائه:

بنحو   )2007 املتحدة  الأمم  لتقدير  )طبقا  وحدها  ن�صمة(  مليون   80 )بنحو  م�صر  ت�صتاأثر   -1

اأو ما ي�صاوي تقريبا جملة �صكان الوطن العربي الآ�صيوي، ول  23.4% من جملة �صكان الوطن العربي 

فى  لها  التالية  العربية  الدول  اإن  بل  �صكان م�صر،  اإيل عدد  اأخري  اأية دولة عربية  �صكان  ي�صل عدد 

الرتتيب من حيث عدد ال�صكان وهي: املغرب واجلزائر وال�صودان قبل تق�صيمها يقل عدد �صكان كل منها 

عن ن�صف عدد �صكان م�صر.

واجلزائر  املغرب  وت�صم  ن�صمة  مليون   40 من  اأقل   -  30 بني  منها  كل  �صكان  عدد  يرتاوح  دول   -2

وال�صودان والعراق.

و�صوريا  العراق  وت�صم  ن�صمة  مليون   30 من  اأقل   -  20 بني  منها  كل  �صكان  عدد  يرتاوح  دول   -3

وال�صعودية واليمن.

4- دول يرتاوح عدد �صكان كل منها بني 5- اأقل من 20 مليون ن�صمة وت�صم ال�صومال وتون�ض وليبيا 

والأردن.

5 ماليني ن�صمة وت�صم �صبع دول عربية،  5- دول يرتاوح عدد �صكان كل منها بني مليون - اأقل من 

وموريتانيا فى اجلناح الإفريقي، ولبنان والأردن وفل�صطني والكويت والإمارات و�صلطنة عمان فى اجلناح 

الآ�صيوي.

اأنها ت�صم ثالث دول برتولية وحتتاج اإيل  وهذه املجموعة هي التي حتتاج منا اإيل مالحظة وهي 

اأعداد كثرية من ال�صكان لكي ت�صتغل مواردها القت�صادية اأمثل ا�صتغالل.

6- دول يقل عدد �صكان كل منها عن مليون ن�صمة وت�صم البحرين وقطر وجيبوتي وجزر القمر وهي 

اأي�صا دول برتولية )با�صتثناء جيبوتي وجزر القمر(.

ومن العر�ض ال�صابق عزيزي الطالب ن�صتطيع اأن ن�صتنتج اأن هناك دول بها اكتظاظ �صكاين بالن�صبة 

اإيل ال�صكان  اإمكانيات اقت�صادية كبرية وتفتقر  اإيل مواردها املتاحة حاليا وتت�صدرها م�صر ودول بها 

وهي فى جمموعها الدول البرتولية فى املقام الأول.
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خالصة القول:
اإذا كانت هناك م�صكلة �صكانية تتمثل فى �صوء توزيع ال�صكان فى الوطن العربي فهي م�صكلة اكتظاظ 

�صكاين فى منطقة، وم�صكلة نق�ض اأو تخلخل �صكاين فى منطقة اأخري، وكالهما يوؤدي اإيل انخفا�ض فى 

م�صتوي املعي�صة وعدم ال�صتغالل الكامل لالأر�ض ومواردها املتاحة.

وهناك م�صكلة اأخري فى الوطن العربي ترتبط بنمط هذا التوزيع خا�صة ما بني الريف واحل�صر، 

واأ�صبحت م�صكلة النمو احل�صري بالوطن العربي من اأهم امل�صكالت املرتبطة بتوزيع ال�صكان.

فمعظم الذين هاجروا من الريف اإيل املدينة مل ت�صهم هجرتهم فى تخفيف حدة الفقر بالريف بل 

اأدي بهم الأمر اإيل املعاناة من م�صكلة البطالة خا�صة فى الدول الزراعية ذات الإمكانيات املحدودة مثل 

ال�صومال وال�صودان قبل تق�صيمها.

توزيع الكثافة السكانية:
ل يكفى عزيزي الطالب اأن تدر�ض توزيع ال�صكان طبقا لأعدادهم املطلقة فى كل دولة، بل ينبغي 

ل يوجد  اأنه  اإيل  وتو�صلت  فيما م�صي،  در�صتها  واأر�صها وقد  دولة  �صكان كل  العالقة بني  نو�صح  اأن  لنا 

توافق بني عدد �صكان اأقطار الوطن العربي املختلفة وم�صاحة كل منها.

فعلي �صبيل املثال ت�صتاأثر م�صر بنحو 23.4% من �صكان الوطن العربي فى حني ل ت�صغل �صوي %7.6 

من جملة م�صاحته وعلي العك�ض جند ال�صعودية تبلغ م�صاحتها نحو 17% من م�صاحة الوطن العربي فى 

حني ل ت�صم �صوي 8.6% فقط من جملة �صكانه.

كما اأن هناك دول ت�صغل م�صاحات �صغرية بينما ي�صكنها اأعداد كبرية ن�صبيا من ال�صكان مثل لبنان 

وفل�صطني وتون�ض واملغرب و�صوريا، وهنا ترتفع الكثافة ال�صكانية ن�صبيا.

علي العك�ض من ذلك جند دول اأخري ل يعي�ض فيها من ال�صكان ما يتنا�صب مع م�صاحتها مثل ال�صودان 

قبل تق�صيمها وليبيا واجلزائر وال�صعودية والكثافة هنا تكون منخف�صة ن�صبيا.

ومن حتليل خريطة الكثافة ال�صكانية فى اأقطار الوطن العربي ميكن اأن ن�صتنتج ما يلي:

تنخف�ض كثافة ال�صكان بالوطن العربي ب�صورة عامة حيث ت�صل اإيل نحو 26 ن�صمة/ كم2 ويرجع 

ذلك فى املقام الأول عزيزي الطالب اإيل ات�صاع م�صاحة ال�صحاري فى الوطن العربي التي ت�صغل اأكرث 

من 75% من جملة م�صاحته، ومن املعروف اأن ال�صحاري ل ت�صلح ل�صكني الإن�صان لقلة مواردها املائية اأو 

ندرتها ومن ثم تختفى اأو تقل احلياة النباتية واحليوانية والب�صرية.

ميكن تصنيف الدول العربية من حيث الكثافة السكانية إلي:
1- اأقطار ترتفع فيها الكثافة ال�صكانية ارتفاعا ملحوظا: وت�صم لبنان وفل�صطني والبحرين.
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2- اأقطار متو�صطة الكثافة: وت�صم م�صر وتون�ض واملغرب والعراق و�صوريا والأردن والكويت.

3- دول منخف�صة الكثافة: وت�صم قطر والإمارات واليمن.

وجيبوتي  وال�صومال  تق�صيمها  قبل  ال�صودان  وهي  ملحوظا:  انخفا�صا  الكثافة  منخف�صة  دول   -4

وليبيا واجلزائر وموريتانيا وال�صعودية و�صلطنة عمان.

ال�صافية  الكثافة  در�صنا  فاإذا  واملوارد  ال�صكان  بني  الو�صع  حقيقة  عن  تعرب  ل  العامة  الكثافة  اإن 

لأقطار الوطن العربي لو�صحت امل�صكلة ال�صكانية اخلا�صة بالكثافة فى اأبلغ �صورها.

ومثال علي ذلك م�صر فم�صاحتها نحو مليون كم2 وعدد �صكانها 80 مليون ن�صمة يعي�ض هذا العدد فى 

م�صاحة تقدر بنحو 4% من جملة م�صاحتها، فم�صاحتها الباقية �صحراء ت�صغل نحو 96% ومن هنا بلغت 

2000 ن�صمة/كم2 وما  2007 فى حني اقرتبت الكثافة ال�صافية  80 ن�صمة/كم2 عام  الكثافة العامة 

يقال عن م�صر ينطبق علي الكثري من الدول العربية مثل اجلزائر و�صوريا.

أمناط السكان فى الوطن العربي:
لطريقة  طبقا  اأمناط  ثالثة  اإيل  النامية  الدول  معظم  مثل  مثلهم  العربي  الوطن  �صكان  ينق�صم 

معي�صتهم وهي:

1- البدو الرحل وأشباه الرحل:
ويقدر عددهم بحوايل ع�صرة ماليني ن�صمة اأي ما يعادل 5% من جملة �صكان الوطن العربي، ويالحظ 

اأن هذا النمط من ال�صكان فى طريقه اإيل النقرا�ض بالوطن العربي ويرجع ذلك اإيل عاملني اأ�صا�صيني 

اأولهما تدفق البرتول باأقطار الوطن العربي وفتح جمالت كثرية للعمل وثانيهما عملية اأو �صيا�صة توطني 

البدو التي تنتهجها معظم الدول.

2- سكان القري )الريفيني(:
وي�صكلون الغالبية العظمي من �صكان الوطن العربي فتزيد ن�صبتهم عن 50% من �صكان الوطن العربي، ويرجع 

ذلك عزيزي الطالب اإيل اأن حرفة الزراعة مازالت هي احلرفة الرئي�صية فى خمتلف الأقطار العربية.

3- سكان املدن:
وتزداد ن�صبتهم با�صتمرار علي ح�صاب �صكان الريف ومن ثم يزداد حجم املدن العربية با�صتمرار 

وتقدر ن�صبتهم بحوايل 45% من جملة �صكان الوطن العربي اأي اأعلي من املعدل العاملي 41% بل اأن هناك 

دول عربية ترتفع بها ن�صبة �صكان احل�صر اإيل 94% اأي اأعلي من متو�صط الدول املتقدمة 72% ومن هذه 

الدول الكويت وقطر والبحرين.
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السكان وانتقال القوي العاملة بني أقطار الوطن العربي:
1996م ت�صتاأثر �صت  110 مليون ن�صمة عام  قدر عدد �صكان الوطن العربي فى �صن العمل اأكرث من 

دول عربية بحوايل 61.5 مليون ن�صمة منهم 29.5 مليون مب�صر و12 مليون باملغرب و6 مليون باجلزائر 

و5 مليون لكل من ال�صودان )قبل تق�صيمها( و�صوريا و4 مليون بتون�ض، وفى معظم هذه الدول تعجز �صوق 

العمل علي امت�صا�ض هذا العدد ال�صخم فنجد الآتي:

مصر:
ت�صتطيع مواردها ال�صكانية وقوة العمل بها اأن ت�صد احتياجات �صوق العمل فى العراق وخري دليل 

علي ذلك اأعداد امل�صريني العاملني بالعراق خالل حربه مع اإيران حيث يزيد عددهم عن 2 مليون م�صري، 

كما تزود الأردن مبعظم احتياجاته من العمالة املاهرة، وفى الكويت اأقل من ثلث القوي العاملة منها من 

امل�صريني، وحتتل م�صر املركز الأول من حيث عدد العاملني بال�صعودية. 

املغرب وتونس:
12% من قوة العمل اأي ما يعادل مليون �صخ�ض بال عمل فى هذين  بها فائ�ض عمالة تبلغ ن�صبتهم 

القطرين وحدهما.

السودان )قبل تقسيمها(:
 ل ت�صتوعب �صوق العمل بها �صوي 12% فقط من جملة القوي العاملة ومن ثم ميثل الباقي منهم فى 

قوة العمل ويبحثون عن عمل مما يتيح فر�صة كبرية للهجرة اإيل الدول العربية الأخري.

سوريا:
وهي لأول مرة منذ الثمانينيات تواجه م�صكلة زيادة القوي العاملة عن حاجة ال�صوق.

واخلال�صة اأن وطننا العربي ي�صتطيع اأن يكفى ن�صفه �صكانيا من حيث قوة العمل ويحقق لأقطاره 

ما يلي:

1- امت�صا�ض العمالة الزائدة بالدول املكتظة �صكانيا فى الدول املخلخلة �صكانيا.

2- يرتتب علي ذلك رفع م�صتوي املعي�صة لكل منهما.

ففى الدول املكتظة �صكانيا �صينخف�ض بها ن�صبة البطالة عالوة علي العائد املادي الذي �صيعود علي 

تلك الدول من عامليها باخلارج.

وت�صتطيع الدول املخلخلة �صكانيا اأن حتقق خطط التنمية بها وا�صتغالل مواردها بال�صورة املثلي.

3- �صيحافظ الوطن العربي بني اأقطاره علي عادات وتقاليد �صكانه بعيدا عن العادات والتقاليد 

الدخيلة علي الوطن العربي والذي ينقلها له العاملون غري العرب.
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رابعا: الوزن االقتصادي للوطن العربي
دورا  تلعب  القت�صادية  فاملوارد  القت�صادية،  مواردها  خالل  من  وقوتها  الدول  تقدم  يقا�ض 

القومية  التخطيط  مب�صروعات  يت�صل  ما  كل  فى  جوهري  عن�صر  فهي  وال�صعوب،  الأمم  حياة  فى  مهما 

والإقليمية.

واملناخ  املوقع  حيث  من  الطبيعية  فظروفه  املختلفة  القت�صادية  مبوارده  غني  العربي  ووطننا 

والنبات الطبيعي وتركيبه اجليولوجي لعبت دورا رئي�صيا فى تنوع املوارد القت�صادية بالوطن العربي 

وجعلته متميزا فى بع�صها بالن�صبة لباقي اأقاليم العامل.

اإلنتاج الزراعي بالوطن العربي:

ترجع أهميته إلي:
1- يعد الوطن العربي مهد الن�صاط الزراعي فى العامل، فح�صارة قدماء امل�صريني وح�صارة بابل 

واآ�صور بالعراق، وح�صارة اليمن القدمية، قامت علي الزراعة والإنتاج الزراعي.

اإذ ميار�صها ما  2- حتتل الزراعة اليوم املركز الأول بني الأن�صطة الب�صرية ل�صكان الوطن العربي 

يزيد علي ن�صفهم، هذا بخالف امل�صتغلني بتجارة احلا�صالت الزراعية اأو نقلها وت�صنيعها. 

3- ت�صهم الزراعة بن�صبة عالية من جمموع الدخل العام للوطن العربي.

4- تقوم ال�صناعة فى الوطن العربي علي حما�صيل املواد اخلام الزراعية مثل �صناعة غزل القطن 

ون�صجه، و�صناعة ال�صكر، و�صناعة الزيوت النباتية.

�صكل )5( مناطق الزراعة فى الوطن العربي
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التي  الزراعية  احلا�صالت  لبع�ض  الدولية  التجارة  فى  كبري  بن�صيب  العربي  الوطن  ي�صاهم   -5

85% من الإنتاج العاملي  86% من الإنتاج العاملي من القطن طويل التيلة ونحو  يحتكرها فهو ينتج نحو 

للتمور نحو 80% من الإنتاج العاملي لل�صمغ ونحو 14% من الإنتاج العاملي للزيتون وزيته.

115 مليون فدان هذا بخالف �صعف  وتبلغ امل�صاحة املزروعة حاليا بالوطن العربي ما يقارب من 

هذه امل�صاحة قابلة لال�صت�صالح الزراعي، حدد اأهم مناطق الزراعة بالوطن العربي؟

وميتلك الوطن العربي مقومات الإنتاج الزراعي �صواء طبيعية اأو ب�صرية.

أهم الغالت الزراعية التي ينتجها الوطن العربي:
1- احلبوب الغذائية:

واأهمها القمح وال�صعري والذرة ال�صامية والذرة الرفيعة والأرز وهي من املحا�صيل التي جتود زراعتها 

بالوطن العربي، وياأتي القمح فى مقدمة هذه املحا�صيل لزيادة الطلب عليه كغذاء رئي�صي لل�صكان بعد 

التطور الكبري فى ارتفاع م�صتوي املعي�صة فى كثري من الدول العربية، وي�صغل القمح حوايل ربع امل�صاحة 

املزروعة بالوطن العربي تنتج هذه امل�صاحة ما بني 23.9 مليون طن �صنة 1996م.

الدول  حكومات  توليه  مما  وبالرغم 

العربية من عناية فائقة باإنتاج القمح اإل اأنه 

ل يكفى ال�صتهالك املحلي فى كثري من الدول 

من  ال�صترياد  اإيل  تتجه  ثم  ومن  العربية 

بع�ض  علي  كبرية  خطورة  ميثل  وهذا  اخلارج 

اأقطار الوطن العربي ولكن بالتن�صيق والتكامل 

يتغلب  اأن  العربي  وطننا  ي�صتطيع  اأقطاره  بني 

علي هذه امل�صكلة.

مع  العربي  بالوطن  القمح  م�صكلة  ناق�ض 

معلمك ثم اأذكر اأربعة اأ�صباب علي الأقل تقف وراء ذلك.

2- املحاصيل التجارية )النقدية(:
ال�صكر،  ال�صكر، وبنجر  واأهم ما يجود زراعته من هذه املحا�صيل بالوطن العربي: القطن، وق�صب 

والنب، والتبغ، ويت�صدر القطن قائمة هذه املحا�صيل ويحتل الوطن العربي مركزا متقدما فى الإنتاج 

حيث بلغ متو�صط اإنتاجه حوايل مليون طن �صنويا تعادل 7% من الإنتاج العاملي ويحتل الوطن العربي 

�صكل )6( احلبوب الغذائية فى الوطن العربي
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املركز اخلام�ض بعد كل من ال�صني والوليات املتحدة والحتاد ال�صوفيتي �صابقا والهند من حيث اإنتاج 

القطن ب�صفة عامة.

اأما من حيث القطن طويل التيلة فاإن الوطن العربي ي�صتاأثر بحوايل 86% من جملة الإنتاج العاملي اأما 

بالن�صبة ل�صادرات القطن يحتل الوطن العربي املركز الثالث بعد الوليات املتحدة والحتاد ال�صوفيتي 

�صابقا »متثل �صادرات القطن هنا م�صر وال�صودان )قبل تق�صيمها( فقط«.

3- الفواكه واألشجار املثمرة:
تتنوع اأ�صجار الفاكهة بالوطن العربي واإنتاج الوطن العربي منها يكفى ال�صتهالك املحلي وي�صدر 

من   %85 نحو  العربي  الوطن  منه  وينتج  التمر  املثمرة هي:  والأ�صجار  الفواكه  واأهم  اإيل اخلارج،  منه 

من   %14 نحو  والزيتون   %8 نحو  والكروم  العاملي،  الإنتاج  من   %10 نحو  واملوالح  العاملي  الإنتاج  جملة 

الإنتاج العاملي، هذا بالإ�صافة اإيل اأنواع اأخري مثل امل�صم�ض واخلوخ والتفاح والربقوق واللوزيات.

ويت�صدر التمر القائمة حيث يزيد اإنتاج الوطن العربي عن املليون طن �صنويا تعادل نحو 85% من 

جملة الإنتاج العاملي، وت�صتنتج  من ذلك عزيزي الطالب اأن اإنتاج التمر العاملي يكاد يرتكز فى الوطن 

العربي، وبا�صتثناء اإيران وتركيا جند اأن كل دول اإنتاج التمر الكربي دول عربية.

كما يتميز الوطن العربي باحتكار نحو 80% من اإنتاج ال�صمغ العربي فى العامل ويقبل عليه التجار 

جلودته ونقاوته وتعدد ا�صتخداماته فى عامل ال�صناعة والطب والكيمياء.

الثروة احليوانية والسمكية:
أما من حيث الثروة احليوانية فى الوطن العربي: فنجد املراعي الطبيعية املوجودة به والتي تقدر 
القت�صادية  القيمة  عظيمة  طبيعية  ثروة  متثل  العربي  الوطن  م�صاحة  من   %20 بحوايل  م�صاحتها 

ثروة  العربي  الوطن  وميتلك  واملاعز،  والأغنام  املا�صية  رعي  فى  القدم  منذ  العربي  الإن�صان  ا�صتغلها 

فهو  اأقطاره  من  لكثري  بالن�صبة  القومي  الدخل  موارد  من  مهما  موردا  متثل  الأهمية  عظيمة  حيوانية 

11.5 مليون راأ�ض  50.2 مليون راأ�ض من املا�صية، ونحو  215.4 مليون راأ�ض من الأغنام، وحوايل  ميتلك 

من الإبل، وحوايل 5.5 مليون راأ�ض من دواب احلمل. ن�صتخل�ض من ذلك اأن الوطن العربي ميتلك ثروة 

حيوانية عظيمة الأهمية ومن هنا �صنالحظ فى ال�صفحات القادمة اأن الوطن العربي ي�صتطيع اأن يكفى 

نف�صه داخليا من اإنتاج اللحوم اإذا ا�صتثمرت هذه املراعي الطبيعية بال�صورة املثلي.

ومن حيث اإلنتاج السمكي:
فالوطن العربي غني برثوته ال�صمكية ولكن ا�صتغاللها ل يتم بال�صورة املطلوبة خا�صة فى الوقت 

الإنتاج  1% من  الآن  ن�صيبه  يتعدي  به فال  ال�صمكية  الرثوة  البرتول تدهورت  اكت�صاف  وبعد  احلا�صر، 
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هذه  »ما  وا�صعة  مائية  م�صطحات  من  العربي  الوطن  ميتلكه  ما  مع  اإطالقا  يتنا�صب  ل  وهذا  العاملي، 

امل�صطحات؟ وما الدول املطلة عليها؟«.

ولقد ترتب علي �صعف اإنتاج الوطن العربي �صاآلة ن�صيب الفرد العربي من الأ�صماك باملقارنة مع 

دول اأخري تتمتع باإمكانات مت�صابهة، فال يزيد ن�صيب الفرد العربي علي اأربعة كيلو جرامات فى ال�صنة 

مقابل 30 كيلو جرام للفرد فى اليابان، 13 كجم للفرد فى اإجنلرتا، 12 كجم للفرد فى اإيطاليا.

املوارد املعدنية:
الأخري  املعادن  ومن  اإنتاجه  ل�صخامة  البرتول  يت�صدرها  املعادن  من  العديد  العربي  الوطن  ينتج 

املهمة احلديد واملنجنيز والفو�صفات والذهب والنحا�ض والكروم وغريها.

1- الوزن االقتصادي للبترول العربي:
)اأ( يعد البرتول العربي ع�صب احلياة لكثري من دول العامل املختلفة خا�صة الدول ال�صناعية مثل 

اليابان واأمريكا.

)ب( يتزايد اإنتاج البرتول العربي �صنة بعد الأخري فقد بلغ الإنتاج فى 1997م نحو 643.3 مليون 

برميل، وبذلك يحتل الوطن العربي املكانة الأويل بني الدول املنتجة وتفوق لأول مرة علي الوليات 

املتحدة الأمريكية »17.6%« التي كانت اأعظم مناطق العامل فى اإنتاج البرتول.

من   %54.1 نحو  يبلغ  البرتول  من  �صخما  احتياطيا  اأرا�صيه  داخل  العربي  الوطن  يدخر  )ج( 

الحتياطي العاملي مما جعله يحتل املكانة الأويل عامليا ويتفوق اأحتياطيه علي جمموع كل من اأمريكا 

ال�صمالية واأمريكا اجلنوبية واأوروبا الغربية.

م�صدر  اأكرب  متثل  والتي  اإيران  ت�صدره  ما  اأمثال  ثالثة  علي  يزيد  مبا  العربي  البرتول  ي�صهم  )د( 

للبرتول بعد الوطن العربي.

2- مركز الوطن العربي فى إنتاج احلديد فى العالم:
الإنتاج  من  1.9% فقط  يعادل  ما  اأي  1995م،  �صنة   مليون طن   11.2 العربي حوايل  الوطن  ينتج 

العاملي مما يدل علي توا�صع الإنتاج بالوطن العربي ولكن ترجع اأهمية الوطن العربي لي�ض فى الإنتاج 

ولكن فى الت�صدير اإذ ت�صاهم الدول العربية بنحو 12% مما يدخل من احلديد فى التجارة الدولية، اإذ 

ت�صدر دولة موريتانيا وحدها اأكرث من ن�صفها وحتتل املرتبة الرابعة بني الأقطار امل�صدرة للحديد فى 

العامل بعد ال�صويد، وفرن�صا، والوليات املتحدة.

3- املنجنيز:
ويعد من اأهم معادن ال�صبائك ال�صلبة ويدخل اأ�صا�صا فى �صناعة ال�صلب وي�صتخدم 95% من اإنتاجه 
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فى ال�صناعات املعدنية.

ويحتل الوطن العربي مركزا متقدما فى اإنتاج املنجنيز وبهذا الإنتاج يحتل الوطن العربي املركز 

الرابع بني مناطق العامل اإنتاجا للمنجنيز.

4- الفوسفات:
وهو من ال�صخور القت�صادية املهمة وي�صتخدم فى �صناعة الأ�صمدة واملبيدات احل�صرية واأحيانا 

فى �صناعة دبغ اجللود وبع�ض الطوب احلراري، وي�صغل الوطن العربي مركزا ممتازا فى اإنتاج الفو�صفات 

35 مليون طن وي�صدر الوطن  29.4% من جملة الإنتاج العاملي الذي يقدر بحوايل  اإذ يبلغ ن�صيبه نحو 

العربي معظم اإنتاجه من الفو�صفات خاما اإيل اخلارج.

خامسا التكامل بني الدول العربية:
مفهوم التكامل:

اإ�صافة  خالل  من  وذلك  الكل  تكوين  اأ�صا�صها  علي  ميكن  التي  الرتتيبات  لغويا  تكامل  كلمة  تعني 

الأجزاء املتباعدة واملنف�صلة اإيل بع�صها البع�ض، وجدير بالذكر هنا اأن التكامل ل يقت�صر فقط علي 

جانبه القت�صادي بل يتعدي ذلك اإيل اجلوانب الثقافية والفكرية وال�صيا�صية وغريها، ولكن ما يعنينا 

هنا هو التكامل القت�صادي والذي بداأت اأبعاده تتحدد بدقة منذ القرن التا�صع ع�صر وذلك فى �صوء 

التجارب التكاملية التي متت فى القارة الأوروبية.

بالغة  اأهمية  اأ�صفى  والإقليمية  الدولية  والظروف  للم�صكالت  املعا�صر  الواقع  اأن  القول  وميكننا 

لالأخذ مبفهوم التكامل القت�صادي بني الدول حيث مل يكن هناك جمال للكيانات ال�صغرية امل�صتقة و�صط 

عامل التكتالت القت�صادية وال�صيا�صية العمالقة فى العامل.

مقومات التكامل االقتصادي العربي:
املقومات  فى  يتمثل  الأول  الق�صم  ق�صمني،  اإيل  العربية  الدول  بني  القت�صادي  التكامل  مقومات  تنق�صم 

الطبيعية والثاين فى املقومات الب�صرية وكالهما ينبع من التباين داخل الوحدة امل�صاحية للوطن العربي والذي 

بدوره يحتم التكامل والوحدة القت�صادية التي تهدف اأ�صا�صا اإيل امل�صلحة املتبادلة لأطراف التكامل.

وفيما يلي إيجاز ألهم هذه املقومات الطبيعية والبشرية.
أوال: املقومات الطبيعية للتكامل االقتصادي العربي:

1- ات�صاع م�صاحة الوطن العربي وامتداده علي نحو 40 درجة عر�صية مما اأدي بدوره اإيل تنوع فى 

بيئاته الطبيعية الذي انعك�ض علي تنوع موارده القت�صادية النباتية واحليوانية والزراعية وغريها.
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2- التباين الوا�صح فى اأ�صكال و�صطح الأر�ض داخل الوطن العربي والتي ترتاوح ما بني �صهول مت�صعة 

هذه  من  ولكل  مرت   4000 من  اأكرث  اإيل  اأحيانا  ارتفاعها  يزيد  جبلية  �صال�صل  اإيل  وه�صاب  ومنخف�صة 

الأق�صام الت�صاري�صية ظروفه البيئية اخلا�صة به والتي تنعك�ض بو�صوح علي تنوع فى ظروفها املناخية 

والنباتية يرتبط بها تنوع وتباين فى موارد الإنتاج.

3- بالنظر اإيل اخلريطة اجليولوجية للوطن العربي جند تباينا وا�صحا فى التكوينات ال�صخرية 

الرت�صيب  باأحوا�ض  يرتبط  جنده  فالبرتول  املعدنية  املوارد  فى  تنوع  بذلك  ارتبط  البنائية  وال�صور 

اأفريقيا، واحلديد يرتبط  القدمية مثل حو�ض اخلليج العربي وحو�ض خليج ال�صوي�ض ومناطق �صمال 

عادة بال�صخور النارية حيث يظهر بها فى �صورة عروق كما هو احلال فى جبال البحر الأحمر فى م�صر 

كما يرتبط بروا�صب الع�صر الكريتا�صي الأ�صفل كما هو احلال فى مناجمه بالواحات البحرية فى م�صر 

اأو فى مناطق تعدينه مبوريتانيا، كذلك يرتبط الفو�صفات ب�صخور الكريتا�صي الأعلي والتي توجد فى 

مناطق اإنتاجه فى م�صر واململكة املغربية والأردن وتون�ض وغريها، وهكذا كان للتنوع اجليولوجي دوره 

فى تعدد املوارد املعدنية وتباين اإنتاجها من منطقة اإيل اأخري بالوطن العربي.

ال�صاقطة وفى  الأمطار  اأثره فى اختالف كمية  العربي فى عرو�ض خمتلفة  الوطن  ملوقع  4- كان 

ال�صودان  مثلما احلال فى جنوب  املطر  مناطق غزيرة  فهناك  اأخري  اإيل  من منطقة  ف�صليتها  اختالف 

و�صمال غرب اأفريقيا و�صاحل بالد ال�صام، بينما توجد م�صاحات �صا�صعة يندر فيها �صقوط املطر، وهناك 

الإنتاج  فى  تنوع  اإيل  بدوره  اأدي  ذلك  كل  �صيفا،  الأمطار  بها  ت�صقط  ومناطق  ال�صتوي  املطر  مناطق 

القت�صادي خا�صة الزراعي والرعوي داخل الوطن العربي خا�صة اإذا ما اأخذ فى العتبار التباين فى 

درجات احلرارة تبعا لختالف دائرة العر�ض.

ثانيا: املقومات البشرية للتكامل االقتصادي العربي:
يتوافر فى الوطن العربي العديد من املقومات الب�صرية التي تتباين من دولة اإيل اأخري مما يجعل 

من امل�صلحة امل�صرتكة لهذه الدول اأن ت�صتغل هذا التباين فى مواردها الب�صرية لتحقيق اأق�صي درجات 

التكامل القت�صادي فيما بينها وميكننا اإيجاز هذه املقومات فيما يلي:

الوطن  داخل  راأينا  كما  الزراعية  املحا�صيل  تتنوع  واحليواين  الزراعي  الإنتاج  فى  التباين   -1

العربي ومع تنوعها جند هناك مناطق تركز ملحا�صيل معينة بينما تفتقر دول اأخري اإىل هذه املحا�صيل 

الدول  بني  الزراعية  املنتجات  فى  تكامل  وحدوث  بينها  فيما  التجاري  للتبادل  قويا  دافعا  يعطي  مما 

العربية.

الإنتاج  يبلغ  حيث  ال�صتهالك  يكفى  ككل  العربي  الوطن  فى  املنتج  القمح  جند  املثال  �صبيل  فعلي 

ال�صنوي منه اأكرث من 23.9 مليون طن �صنة 1996م ولكنه ينتج فى عدد من الدول، بينما تفتقر اإليه 
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دول اأخري فعلي �صبيل املثال جند اململكة العربية ال�صعودية و�صل اإنتاجها من القمح فى عام 1996م اإيل 

13.9مليون طن وهناك بالتايل فائ�ض فى الإنتاج ميكن اأن ي�صدر اإىل الدول العربية الأخري بدل من 

ت�صديره اإيل اخلارج كما يتم حاليا رغم وجود دول عربية ت�صتورده من اخلارج كما هو احلال فى م�صر 

رغم اأنها من اأكرب الدول العربية اإنتاجا له، وذلك ب�صبب زيادة عدد �صكانها والذي و�صل اإيل 80 مليون 

ن�صمة عام 2007م.

التيلة  املمتازة طويلة  اإنتاج الأنواع  املهمة الأخري القطن والذي يرتكز  الزراعية  ومن املحا�صيل 

منه فى كل من م�صر وال�صودان بينما ل ينتج فى معظم الدول العربية وميكن اأن يكون له اأ�صواقا وا�صعة 

داخل الدول العربية �صواء فى حالته اخلام اأو امل�صنعة فى �صورة غزل ومن�صوجات وكذلك احلال فى 

حما�صيل اأخري اأ�صا�صية مثل الذرة وق�صب ال�صكر والفاكهة وغريها.

ككل  العربي  الوطن  اإنتاج  تكفى  �صخمة  بكميات  تنتج  والتي  الأخري  الزراعية  املنتجات  ومن 

اإيل  الرجوع  اإليها »ميكنك  التي تفتقر  اإيل مناطق ال�صتهالك  الوفرة  نقلها من مناطق  وميكن ب�صهولة 

اجلزء اخلا�ض بالإنتاج الزراعي فى الوطن العربي لتحديد مناطق الوفرة والعجز فى زراعة املحا�صيل 

الغذائية والنقدية الرئي�صية«.

مع  ميكن  �صخمة  اأعدادًا  منها  ميتلك  العربي  الوطن  فاإن  احليوانية  الرثوة  من  لالإنتاج  وبالن�صبة 

تنميتها والعتناء بها من خالل امل�صروعات امل�صرتكة اأن تكفى حاجة �صكانه بانتقالها من الدول الغنية 

بها مثل ال�صودان )قبل تق�صيمها( وال�صومال اإيل الدول التي حتتاجها والتي ت�صطر اإيل ا�صترياد اللحوم 

من اخلارج مثل م�صر ودول اخلليج العربي. كذلك ينتج الوطن العربي ككل كميات كبرية من الأ�صماك 

علي  تطل  العربية  الدول  جميع  واأن  خا�صة  الأ�صماك  �صيد  بحرفة  اعتني  ما  اإذا  تت�صاعف  اأن  ميكن 

الربوتني  فى  العجز  ت�صد  اأن  ميكن  التي  الأ�صماك  من  �صخمة  بكميات  تزخر  وحميطات  بحار  �صواحل 

احليواين »راجع الإنتاج ال�صمكي بال�صفحات ال�صابقة«.

ثروات  العربي  بالوطن  توجد  متكاملة  �صناعات  قيام  واإمكانية  التعديني  الإنتاج  فى  التنوع   -2

احلديد  املعدنية  الرثوات  هذه  واأهم  الأخري  الطاقة  ومواد  البرتول  جانب  اإيل  عديدة  معدنية 

والفو�صفات واملنجنيز مما يعني توفر املواد اخلام لقيام �صناعات حديثة متقدمة ميكن للدول العربية 

اأن تقيم تكامال اقت�صاديا فى العديد من هذه ال�صناعات يحقق امل�صالح امل�صرتكة بينها، وبالفعل بداأت 

تظهر العديد من امل�صاريع ال�صتثمارية العربية فى املجالت ال�صناعية حينما تتوفر الظروف املالئمة 

لبناء  املهمة  املجالت  هذه  فى  التكامل  عنا�صر  وتقوية  زيادة  علي  معقود  والأمل  عربية  بلد  اأي  فى 

�صناعات عربية متقدمة تغني الدول العربية عن العتماد علي الدول اخلارجية فى تلبية حاجاتها 
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من املنتجات ال�صناعية املختلفة.

دوله  علي  توزيعهم  اختالف  ومع  ن�صمة   341.988.987 علي  العربي  الوطن  �صكان  عدد  يزيد   -3

املختلفة فاإن ذلك ي�صتتبع تبادل لتلك الرثوة ال�صكانية بحيث تنقل من املناطق كثيفة ال�صكان مثل م�صر 

اإيل بقية الدول العربية التي حتتاج اإيل قوي عاملة من اأجل تنمية مواردها القت�صادية.

وهكذا يت�صح مما �صبق اإمكانية قيام تكامل بني الدول العربية يحقق الرخاء ل�صعوبها وميكنها من 

مواجهة التكتالت القت�صادية العاملية الكبرية.

محاوالت التكامل االقتصادي بني الدول العربية:
منذ  جدية  ب�صورة  بداأت  العربي  القت�صادي  للتكامل  حماولت  احلديث  الع�صر  خالل  حدثت 

توقيع ميثاق جامعة الدول العربية فى مار�ض 1945م، حيث وافقت جلنة ال�صئون القت�صادية واملالية 

باجلامعة فى اأغ�صط�ض من نف�ض عام اإن�صائها علي تقرير يت�صمن تن�صيق ال�صيا�صات والنظم اجلمركية 

والتو�صية باإن�صاء موؤ�ص�صات �صناعية وجتارية ومالية  م�صرتكة وغريها من الأمور القت�صادية، و�صنة 

اجلامعة  دول  بع�ض  قبل  من  القت�صادي  والتعاون  امل�صرتك  الدفاع  معاهدة  علي  التوقيع  مت  1950م 

العربية، كما تكون جمل�ض الوحدة القت�صادي وكان من اأهم قراراته اإن�صاء ال�صوق العربية امل�صرتكة 

بع�ض  مع  الكويت  عدا  املجل�ض  فى  الأع�صاء  الدول  عليه  �صدقت  وقد  1964م  اأغ�صط�ض   13 فى  وذلك 

التحفظات اخلا�صة بالر�صوم اجلمركية وغريها.

ومن اأهم ما تهدف اإليه التفاقية اخلا�صة بال�صوق العربية امل�صرتكة حرية انتقال الأفراد وروؤو�ض 

الن�صاط  وممار�صة  والعمل  الإقامة  وحرية  والأجنبية  الوطنية  املنتجات  تبادل  وحرية  الأموال 

القت�صادي وذلك من اأجل التقدم الجتماعي والزدهار القت�صادي للدول الأع�صاء.

وقد كان من املتوقع اأن حتقق ال�صوق العربية امل�صرتكة اأهدافها التي حددتها ولكن مل يتحقق الكثري 

من هذه الأهداف حتي الآن »ناق�ض مع معلمك اأ�صباب ذلك«.

فى  متت  التي  تلك  علي  العربية  الدول  بني  القت�صادي  والتكامل  التن�صيق  حماولت  تقت�صر  ومل 

التي  التكامل  خطوات  مثل  الدول  بني  الثنائية  املحاولت  من  العديد  متت  بل  العربية  اجلامعة  اإطار 

ت�صمنها التفاق بني كل من م�صر وال�صودان فى �صنة 1974م فى حماولة لتقنني العالقات اخلا�صة بني 

البلدين وتطويرها اإيل اأق�صي حد ممكن، وهناك علي ال�صاحة العربية جتمعات رئي�صية ثالث تهدف 

اإيل التن�صيق ال�صيا�صي والقت�صادي بني دولها حتت مظلة جامعة الدول العربية وتتمثل هذه التجمعات 

ال�صعودية والكويت والإمارات والبحرين  املكون من �صت دول عربية هي  التعاون اخلليجي  فى جمل�ض 
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وقطر و�صلطنة عمان وجمموعة دول املغرب العربي اإيل جانب جمل�ض التعاون العربي بني كل من م�صر 

اأ�ص�ض قوية لتكوين كيان واحد  والعراق واليمن والأردن، والأمل معقود علي هذه التجمعات فى و�صع 

داخله  وتتكامل  واملعوقات،  القيود  كافة  ظله  فى  تزال  العربي  الوطن  ي�صمل  وطاقاته  بوحدته  قوي 

الطاقات والإمكانات القت�صادية العربية حتي ميكنه التعامل مع القوي والتكتالت القت�صادية العاملية 

من موقع الندية وامل�صاواة.

السوق األوروبية املشتركة كتجربة ناجحة فى التكامل االقتصادي:
بداأت  وقد  الغربية  اأوروبا  دول  بني  التكاملية  املحاولت  ذروة  امل�صرتكة  الأوروبية  ال�صوق  تعترب 

لتكتل  حماولة  ال�صوق  وميثل  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  مع  وتتبلور  تت�صح  واأبعادها  مالحمها 

اقت�صادي اأوروبي يهدف اأ�صا�صا اإيل منع تفكك هذه الدول ويهدف كذلك اإيل بناء كيان اقت�صادي قوي 

ميكنه مناف�صة القوي القت�صادية الكربي فى العامل املتمثلة فى الوليات املتحدة الأمريكية والحتاد 

ال�صوفيتي �صابقا واليابان.

وبالفعل بداأت الدول الأوروبية بخطوات ثابتة وواثقة نحو حتقيق هذا التكامل القت�صادي بينها، 

وهكذا بداأت جتربة ال�صوق الأوروبية امل�صرتكة كاأجنح التجارب العاملية فى جمال التكامل القت�صادي 

واأكرثها ن�صجا فى الع�صر احلديث، حيث متت ب�صورة تدريجية وبخطوات مدرو�صة جيدا دون ت�صرع اأو 

حما�ض زائد فقد بداأت بخطوات اأولية منذ عام 1958م مت خاللها تخفي�ض الر�صوم اجلمركية تدريجيا 

واخلدمات  الأموال  وروؤو�ض  الأ�صخا�ض  انتقال  حرية  من  حتد  التي  واحلواجز  القيود  األغيت  اأن  اإيل 

بني هذه الدول كما مت ر�صم �صيا�صة م�صرتكة للزراعة واملوا�صالت وغريها من الإجراءات التي ت�صمن 

ا�صتمرارية التكامل بينها وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة.

التجربة  بهذه  ت�صرت�صد  اأن  احلالية  ظروفها  فى  العربية  للدول  بالن�صبة  املفيد  من  اأنه  والواقع 

التي قابلتها حتي تدعم  العقبات وامل�صكالت  واأن ت�صتفيد جيدا من  التكامل القت�صادي  الناجحة فى 

العربية  القت�صادية  الوحدة  اإقامة  اأ�صبحت  حيث  منه  النيل  اإيل  تهدف  التي  اخلارجية  املحاولت 

ال�صاملة �صرورة ملحة فى هذا املناخ العاملي الذي ل يعرتف بالكيانات القومية.
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United Nations estimate of population for the mid-year 2007
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)1( علي خريطة العامل قم بتلوين دول الوطن العربي بلون خمتلف عما حولها ولون 

البحار واملحيطات بالللون الأزرق.

)2( اأجمع ما ت�ستطيع من معلومات اقت�سادية حول دول الوطن العربي من ال�سحف 

اليومية واملجالت وناق�ش فيها معلمك.

بياين  ر�سم  اإيل  بتحويله  وقم  »الف�سل«  هذا  فى  الواردة  اجلداول  اأحد  اخرت   )3(

بوا�سطة الأعمدة.

)4( اخرت اأحد امل�سكالت التي تواجه الوطن العربي بال�سرتاك مع زمالئك، وناق�سها 

حمددا اأ�سبابها والآثار املرتتبة عليها ومقرتحات لعالجها.

)5( علي خريطة �سماء للعامل، و�سح عليها:

1- موقع الوطن العربي.

2- البحار واملحيطات التي يطل عليها الوطن العربي.

3- امل�صايق واملمرات املائية التي يطل عليها الوطن العربي.

)6( ما النتائج املرتتبة علي............؟

1- موقع الوطن العربي علي ثالثة اأذرع مائية مهمة.

2- هجرة وانتقال القوي العاملة بني دول الوطن العربي.

3- مت�صي احلدود الربية للوطن العربي فى اأغلبها مع ظاهرات طبيعية.

)7( و�سح اأوجه ال�سبه والختالف بني كل من..........؟

1- قناة ال�صوي�ض وقناة بنما.

2- م�صيق هرمز وم�صيق جبل طارق.

)8( »الوطن العربي غني مبوارده القت�سادية املختلفة �سواء فى الإنتاج الزراعي اأو 

املوارد املعدنية«.

فى �صوء العبارة ال�صابقة و�صح:

1- اأهمية الإنتاج الزراعي فى الوطن العربي.

2- �صرورة التكامل القت�صادي بني دول الوطن العربي.

3- مقرتحاتك لتحقيق التكامل القت�صادي بني دول الوطن العربي.

اأن�سطة وتدريبات
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الف�صل 

الثانى

الأهداف

يكون  اأن  ينبغي  الف�صل  هذا  نهاية  فى 

الطالب قادًرا علي اأن:

•  يتعرف بع�ض املفاهيم وامل�صطلحات الواردة: »علم 
اجليولوجيا - علم اجليومورفولوجيا - بيئة«.

الأر�ض  �صطح  فى  املوؤثرة  العوامل  اأهم  يذكر   •
بالوطن العربي.

يف�صر تواجد بع�ض الظاهرات الت�صاري�صية علي   •
�صطح الوطن العربي.

اجليولوجية  الأزمنة  تكوينات  بني  يقارن   •
املختلفة.

• يتعرف الفرق بني اجلولوجيا واجليومورفولوجيا.
• ير�صم خريطة جيولوجية للوطن العربي.

• ي�صتنتج الأهمية القت�صادية للتكوينات الأزمنة 
اجليولوجية.

يقدر عظمة اخلالق �صبحانه وتعايل فى ت�صكيل   •
�صطح الوطن العربي.

اأول: بنية الوطن العربي )البناء 

اجليولوجي(

علم اجليومورفولوجيا

ثانيا: التاريخ اجليولوجي للوطن 

العربي والظاهرات الت�صاري�صية

ع�صر ما قبل الكمربي

الزمن اجليولوجي الأول

الزمن اجليولوجي الثاين

الزمن اجليولوجي الثالث

الزمن اجليولوجي الرابع

درا�سة جيومورفولوجية 

للوطن العربي

 الق�صايا املت�صمنة:

- املحافظة علي البيئة ومواردها وح�صن 

ا�صتخدامها.
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دراسة چيومورفولوجية للوطن العربي 
) دراسة األشكال التضاريسية لسطح األرض ( 

مقدمة عن علم الچيومورفولوجيا 
جيومورفولوجيا  وكلمة  ع�صر  التا�صع  القرن  اأواخر  فى  ظهرت  التي  اجلغرافية  العلوم  اأحد  • هو 

تعني درا�صة ق�صرة الأر�ض ومتييز ظواهر اأو ظاهرات ال�صطح التي تتكون فوقها 

- ) GEO ( معناها الأر�ض . 

- ) Morpho ( معناها ال�صكل . 

- ) Logos ( معناها علم اأو درا�صة . 

وعلي هذا فاملعني احلرفى للكلمة هو علم دراسة تشكيل سطح األرض . 
- ت�صمل مو�صوعات هذا العلم : التوزيع اجلغرافى لظاهرات �صطح الأر�ض ودرا�صة ن�صاأتها ومراحل 

تطورها والزمن اأو الأزمنة التي تكونت فيها – كما اهتمت بدرا�صة توزيع امل�صطحات املائية والعالقة 

بني منا�صيب الياب�ض واأ�صكال قاع املحيط . 

- ولكن هل تعلم الفرق بني الدرا�صات اجليولوجية والدرا�صات الچيومورفولوجية ؟ 

- الدرا�صة اجليولوجية الفيزيائية تعني بدرا�صة �صخور الق�صرة الأر�صية والنباتات واحليوانات ، 

اأما الدرا�صة اجليوموفولوجية فتعني بدرا�صة الأ�صكال الت�صاري�صية ل�صطح الأر�ض والعوامل الطبيعية 

التي اأثرت فيها . 

وعلي ذلك ميكن تق�صيم مو�صوعات الدرا�صة الچيوموفولوجية اإيل ثالثة اأق�صام كبرية هي : 

)1( درا�صة �صكل �صطح الأر�ض ومظهره العام : وحمور هذه الدرا�صة هو الإملام باأ�صكال انحدارات 

�صطح الأر�ض املختلفة وتق�صيمها .  

)2( متييز الظاهرات الچيوموفولوجية ل�صطح الأر�ض : ويخت�ض هذا النوع من الدرا�صة بتحليل 

ال�صمات اجليوموفولوجية لظاهرات الأر�ض وتوزيعها ومراحل تكوينها . 

من  الق�صم  هذا  ويهتم   : الأر�ض  ل�صطح  الچيوموفولوجية  للظاهرات   الن�صبي  العمر  درا�صة   )3(

ل�صطح  املختلفة  الچيوموفولوجية  الظاهرات  فيها  تتكون  التي  الأزمنة  اأو  الزمن  بتحديد  الدرا�صة 

الأر�ض . 
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• األشكال التضاريسية لسطح األرض بالوطن العربي : 
اإل بدرا�صة كل من التكوين  اأ�صكال �صطح الأر�ض احلالية  اإدراك الفهم ال�صحيح لتطور  • ل ميكن 
اجليولوجي والبنية ) يق�صد بها نظام بناء الطبقات وال�صخور ( لهذه الظاهرات من ناحية ومعرفة 

تتابع حدوث الذبذبات املناخية البالي�صتو�صينية من ناحية اأخري ، والظروف التكتونية ) الباطنية ( 

التي تعر�صت لها املنطقة العربية من جهة ثالثة . 

املتخ�ص�ض  العلم  طالب  يتلقاه  الذي  بالعمق  تكون  لن  املجال  هذا  فى  الدرا�صة  اأن   : هنا  ونشير   •
فى درا�صة علم اجلغرافيا مبختلف اأنواعها واإمنا هي جمرد مدخل للتعرف علي چيوموفولوجية الوطن 

العربي والتي نبداأها بالآتي : 

أوال : بنية الوطن العربي )البناء اجليولوجى (
ال�صطح  ، وكذلك  �صهول وجبال وه�صاب وبحار  ، وما حتويه من  العربي  الوطن  اأر�ض  • اأي تركيب 

وما حتته ، وتاريخ هذا الرتكيب )اأي كيف تكون وتطور حتى ظهر ب�صورته الراهنة( . 

- ولكن ما أهمية دراسة بنية الوطن العربي ؟
 ، الت�صاري�ض  اأنواع  واملتمثلة فى  الطبيعية  الظاهرات  فهم كثري من  ت�صاعدنا علي  الدرا�صة  • هذه 
تواجده  ومناطق  النفط  تركز  وعلي   ، وتنوعها  املعادن  وتوزيع  الرتبة  اأنواع  تو�صيح  علي  ت�صاعد  كما 

وكمية الحتياطي ونوعية الإنتاج .   

- وهناك عوامل أساسية أثرت فى تكوين بنية الوطن العربي : 
)1( وجود كتلة �صلبة قدمية جدا متتد فى جنوب الوطن العربي كجزء من قارة جندوانا وتعر�صت 

�صكل )7( بنية فى الوطن العربى
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للهبوط والرتفاع وطغيان مياه البحر وانح�صارها مما اأدي اإيل ا�صتقرار طبقات �صميكة من التكوينات 

الر�صوبية فوقها ، ونظرا ل�صدة �صالبة �صخور قارة جندوانا فقد قاومت حركات اللتواء، ولكنها  تاأثرت 

بعوامل النك�صار ، مما �صطرها اإيل ق�صمني بوا�صطة الأخدود الإفريقي العظيم . 

)2( وجود بحر تث�ض فى ال�صمال وقد كان بحرا عظيم الت�صاع والمتداد، يطغي وينح�صر وتتجمع 

فى قاعه روا�صب �صميكة جدا عرب الع�صور اجليولوجية، وقد تعر�صت هذه الروا�صب بعد تراكمها الكبري 

وتراجع مياه بحر تث�ض وانح�صار مياهه للحركات اللتوائية الألبية التي حدثت فى الزمن اجليولوجي 

الثالث مكونة ثنيات حمدبة واأخري مقعرة علي هيئة جبال عالية واأحوا�ض منخف�صة .  

)3( احلركات الباطنية وهي تتمثل فى :عوامل النك�صار والندفاع والهبوط واللتواء والثورانات 

الربكانية العنيفة التي متت خالل الأزمنة والع�صور اجليولوجية املختلفة . 

)4( التعرية ال�صطحية)اخلارجية(: وهى تتمثل فى التجوية وعوامل التعرية املائية والهوائية 

والبحرية والتي لعبت دورا هاما فى ت�صكيل ال�صطح مبالحمه احلالية. 

ثانيا :
- التاريخ اجليولوجي للوطن العربي وأهم الظاهرات التضاريسية التي صاحبته: 

�صطحه  الأزمنة اجليولوجية، حيث ميتد علي  بداية  مع  الوطن  لهذا  التاريخ اجليولوجي  • يبداأ 
م�صاحات وا�صعة من ال�صخور النارية القدمية )الأركية( التي هي بداية تكوين الكرة الأر�صية. 

�صكل )8( التكوينات اجليولوجية فى الوطن العربى
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1- عصر ما قبل الكمبرى: )األركي( 4بليون سنة
 )من 4600مليون سنة إلي 542مليون سنة( 

كانت الأر�ض العربية جزء من قارة جندوانا القدمية التي تتكون من �صخور نارية اأركية ، وميتد 

�صمالها جزء من بحر تث�ض ، وتظهر تكوينات هذا الزمن اليوم فى م�صاحات وا�صعة جنوب الوطن العربي 

، تتمثل فى :غرب �صبه جزيرة العرب – �صرق م�صر وال�صودان – جنوب �صيناء – ال�صحراء اجلزائرية 

– و�صط موريتانيا ، واأهم �صخور هذه الكتلة تتمثل فى اجلرانيت والرخام ، اأما اأهم املعادن فتتمثل فى 
الذهب والف�صة والنحا�ض والزنك واحلديد والنيكل والر�صا�ض والق�صدير والأحجار الكرمية . 

2- الزمن اجليولوجي األول: )زمن احلياة القدمية( )الباليوزوي(  
)من 542 مليون سنة إلي 251مليون سنة(

تاركة  فرتة  بعد  املياه  تراجعت  – ثم  القدمية  ال�صلبة  الكتلة  علي  تث�ض  لبحر  طغيان  • حدث 
اأدت  )الكاليدونية(  قدمية  التوائية  حركات  ذلك  واأعقب  الر�صوبية  ال�صخور  من  �صميكة  روا�صب 

اإيل تكوين جبال مرتفعة، ولكن تكوينات الن�صف الأول من هذا الزمن حمدودة النت�صار ب�صبب عوامل 

التعرية ال�صديدة وما يتواجد اليوم علي ال�صطح فى م�صر وال�صودان وليبيا واجلزائر واملغرب هي بقايا 

الن�صف الثاين من ذلك الزمن ول�صيما الع�صر الفحمي . 

3- الزمن اجليولوجي الثاني : )زمن احلياة الوسطي( امليزوزوي 
)من 251 مليون سنة إلي 65.5مليون سنة(  

• كانت اأرا�صي الوطن العربي قد اأخذت فى الرتفاع تدريجيا منذ اأواخر الزمن الأول وا�صتمر هذا 
الرتفاع فى بدايات الزمن الثاين ولذا فاأن روا�صبه حمدودة وتظهر تلك الروا�صب فى جنوب اجلزائر 

واملغرب وفى اأواخر الزمن الثاين ، طغي بحر تث�ض علي الياب�ض وامتد جنوبا وتبدو روا�صبه فى �صكل 

قو�ض �صخم فى الن�صف ال�صرقي من �صبه اجلزيرة العربية ممتدة �صمال حتى بادية ال�صام وم�صاحات 

وا�صعة من ال�صحراء الكربى فى م�صر واجلزائر وتون�ض واملغرب  ، وت�صل فى امتدادها حتى دائرة عر�ض 

اإر�صابات بحرية �صميكة من احلجر الرملي عرفت باخلر�صان الرملي  ال�صودان، وهي  12 �صمال بو�صط 

النوبي وهي تكوينات م�صامية ت�صمح باختزان املياه اجلوفية ، وحترك ذرات البرتول، وهي اأي�صا تتمثل 

فى �صخور جريية حتتوي علي الفو�صفات وم�صايد البرتول وكذلك بع�ض خامات احلديد .
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 4- الزمن اجليولوجي الثالث: )زمن احلياة احلديثة( )الكاينوزوي( 

)من 65.5مليون سنة الي 2.6مليون سنة(
العربي  الوطن  اأر�ض  من  كبرية  م�صاحات  وغطت  جديد  من  للطغيان  تث�ض  بحر  مياه  عادت   •
للهبوط،  العربية  الأرا�صي  معظم  لتعر�ض  نتيجة  وا�صعة  خلجان  هيئة  علي  وتعمقت  حاليا،  املعروفة 

ثم عاد الياب�ض اإيل الرتفاع ، مما اأدي لنح�صار املياه عن اأجزاء كبرية من الوطن العربي ونتج عن ذلك 

بروز جزء هائل من الياب�ض . 

املدي  وا�صعة  بركانية  وثورانات   عنيفة  وانك�صارات  التوائية  حلركات  العربي  الوطن  • تعر�ض 
اأدت ايل تكوين الظاهرات الت�صاري�صية الآتية : 

- جبال اأطل�ض وكرد�صتان وعمان )التوائية – األبية حديثة ( 

- جبال البحر الأحمر وجبال ال�صام )حركات انك�صارية( 

- اأخدود البحر الأحمر ومنخف�ض الغور بال�صام وخليجي عمان والعقبة )انك�صار وهبوط( .  

- اأحوا�ض داخلية مثل حو�ض دم�صق وحو�ض دجلة والفرات – ومنخف�ض الفيوم . 

- واأهم ما مييز هذا الع�صر تكوين البرتول وجتميعه فى م�صايد – واأي�صا تكوين روا�صب �صميكة من 

املتبخرات كاجلب�ض وامللح، اأما تكوين خامات املعادن كالر�صا�ض والزنك فى م�صر واملنجنيز فى املغرب، 

والكربيت فى العراق وم�صر، فريجع اإيل الالفا املتدفقة من الرباكني .

5- الزمن الچيولوجى الرابع : ) ويعتبر امتداد للزمن الثالث ( 
 ) من 2.6مليون سنة إلي ما نحن فيه اآلن( : 

الإلتواء والنك�صار والثورانات الربكانية مما  العربية وكذلك حركات  الأرا�صي  ارتفاع  • ا�صتمر   

اأدي اإيل زيادة ارتفاع اجلبال مع زيادة عمق الأخاديد، كما انت�صرت الطفوح الربكانية . 

املطري(  )الع�صر  الغزيرة  والأمطار  الرطبة  لالأجواء  العربي  الوطن  من  كثرية  اأجزاء  تعر�صت   -

نتج  الأنهار مما  والتي ظهرت فى نحت  والهوائية  النهرية  التعرية  ن�صاط عوامل  )البالي�صتو�صني( مع 

احل�صى  من  �صخمة  كميات  نقل  مع   ، للمرتفعات  الرياح  ونحت  )الأنهار(،  املائية  املجاري  ت�صكيل  عنه 

والرمال والطني والغرين واإلقائها فى املنخف�صات والأحوا�ض والأودية، وقد نتج عن ذلك ما يلي : 

- ال�صهول ال�صاحلية العربية التي تكونت بفعل النحت والإر�صاب البحري . 
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- ال�صهول الفي�صية التي تكونت فى وديان الأنهار مثل وادي النيل، ووادي دجلة والفرات . 

- ال�صواطئ املرتفعة وال�صعاب املرجانية التي متتد علي �صواحل البحر الأحمر وخليج ال�صوي�ض . 

ال�صواحل امل�صرية والليبية وتظهر  اليوم علي طول  املتما�صكة والثابتة ومتتد  الرملية  الكثبان   -

اأي�صا فى كرد فان ودارفور بال�صودان )تعرية هوائية( . 

الأرا�صي  فى  املنت�صرة  ال�صحراوية  واملنخف�صات  اجلافة  الأودية  متالأ  التي  الرملية  الروا�صب   -

العربية )تعرية هوائية ومائية(.

منطقة  روا�صب  مثل  العذبة  والبحريات  املنخف�صات  مناطق  فى  تكونت  التي  اجلريية  الروا�صب   -

ال�صدود فى ال�صودان – وروا�صب منطقة ال�صطوط فى بالد املغرب . 

- تكوينات الطوفا اجلريية التي تكونت حول ينابيع الواحات فى �صبه جزيرة العرب وفى م�صر 

وليبيا و�صحراء اجلزائر )الإر�صاب( .
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)1( قارن بني الدرا�سات اجليولوجية والدرا�سات الچيوموفولوجية . 

)2( ما املق�سود بكل من امل�سطلحات التالية : بنية الوطن العربي – الأزمنة اجليولوجية 

 . – اأخدود 

اجليولوجية  الأزمنة  اأي  وفى  الآتية،  الت�ساري�سية  الظاهرات  تكون  اأ�سباب  ما   )3(

تكونت : 

) جبال اأطل�ض – جبال البحر الأحمر – جبال ال�صام – �صهول العراق – �صهول م�صر – 

  جبال تب�صتى والأحجار – بحريات م�صر ال�صمالية – الوديان اجلافة ( 

)4( قارن بني اجلزائر والعراق من حيث : 

)اأ( مناطق انت�صار تكوينات الزمن الأول . 

)ب( مناطق انت�صار تكوينات الزمن الثالث . 

   )5( تعاون مع زمالئك فى اإعداد جمموعة من اخلرائط اجليولوجية الكبرية للوطن 

العربي خم�س�سا خريطة لكل زمن من الأزمنة اجليولوجية . 

للمناطق  اجليولوجية  اخلرائط  من  جمموعة  اإعداد  فى  زمالئك  مع  تعاون   )6(   

الآتية: 

           )اأ( حو�ض النيل                                )ب( �صبه جزيرة العرب 

          )ج( بالد املغرب                               )د( العراق وبالد ال�صام 

اأ�سكال ال�سطح فى  )7( قارن بني البناء اجليولوجي لكل من م�سر وال�سعودية، واأهم 

كل من الدولتني . 

اأ�سئلة وتدريبات
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الف�صل 

الثالث

الأهداف

فى نهاية هذا الف�صل ينبغي اأن يكون 

الطالب قادًرا علي اأن:

• يحدد املوقع الفلكي واجلغرافى لإقليم �صمال 
اأفريقيا علي خريطة �صماء للوطن العربي.

تكوين  فى  اجليولوجية  العوامل  اأثر  • يو�صح 
الظاهرات الت�صاري�صية للإقليم.

�صمال  لإقليم  �صماء  خريطة  علي  يحدد   •
اأفريقيا الأق�صام الت�صاري�صية الأ�صا�صية.

�صمال  لإقليم  اجلغرافية  املعامل  اأهم  ي�صرح   •
اأفريقيا.

للمملكة  اجلغرافى  املوقع  اأهمية  يف�صر   •
املغربية.

املغربية  للمملكة  �صماء  خريطة  علي  • يحدد 
املدن الرئي�صية باململكة.

الطبيعية  امل�صكلت  لبع�ض  اأمثلة  يعطي   •
والب�صرية التي يعاين منها الإقليم.

ثانيًا: ت�صاري�ض الإقليم

اأوًل: املوقع الفلكى واملوقع اجلغرافى

النطاق اجلبلي فى ال�صمال وال�صمال الغربي

نطاق ال�صهول ال�صاحلية وال�صهول الفي�صية 

النطاق اله�صبى الداخلى

ثالثا: املناخ والنبات الطبيعي

العوامل املوؤثرة فى املناخ

الظاهرات املناخية بالإقليم

النبات الطبيعي فى الإقليم

املواد القت�صادية

املوارد املعدنية

التعريف بالدولة

املوارد الزراعية

ال�صكان

ال�صناعة

دول  �إحدي  عن  تطبيقية  در��سة 

�لإقليم )�ململكة �ملغربية(

�إقليم �سمال �أفريقيا

 الق�صايا املت�صمنة:

ـ ح�صن ا�صتخدام املوارد وتنميتها.

ـ القانون الدويل للإن�صان.

»حماية البيئة زمن النزاعات امل�صلحة«
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أواًل: املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى:
ميتد هذا الإقليم مب�صاحته التي تزيد علي 6 مليني كيلومرت مربع من دائرة عر�ض 15˚ �صماًل فى 

اجلنوب الغربي عند حدود موريتانيا مع ال�صنغال حتي دائرة عر�ض 30 َ 37˚ �صماًل عند ميناء بنزرت 

 22 اأي علي  17˚ غربا،  وليبيا« وخط طول  الفا�صل بني م�صر  »اخلط  �صرقًا   25 بتون�ض ومن خط طول 

درجة عر�صية و42 خطًا طوليًا ويعد بذلك اأكرث الأقاليم اجلغرافية بالوطن العربي توغًل نحو الغرب.

اأما بالن�صبة للموقع اجلغرافى للإقليم، في�صغل اجلناح الغربي للوطن العربي الكبري م�صاحة �صخمة 

للياب�ض الأفريقي فى جزئه ال�صمايل وال�صمايل الغربي، وممتدًا علي كل من املحيط الأطلنطي والبحر 

املتو�صط بجبهة �صاحلية مت�صلة من نواك�صوط جنوبًا فى الغرب حتي بردية قرب ال�صلوم امل�صرية فى 

ال�صرق، وقد تاأثر الأقليم كثريًا مبوقعه البحري خا�صة مع حتكمه فى اجلانب اجلنوبي من م�صيق جبل 

طارق، حيث يطل عليه ميناء طنجة فى مقابل ال�صاحل الأ�صباين �صماًل، واإيل جانب جبهته البحرية 

اأجزائه واأكرثها جفافًا،  اأعر�ض  الهامة، فللأقليم حدوده الربية املمتدة داخل الياب�ض الأفريقي فى 

تف�صله عن اأربع دول اأفريقية ودولتني عربيتني )حدد هذه الدول وبني طبيعة هذه احلدود(.

وتتمثل اأهمية كل من املوقع الفلكي واجلغرافى فى اأقليم �صمال اأفريقيا فيما يلي:

1ـ من النواحي الطبيعية:
املداري  النطاق  هما:  رئي�صيني،  مناخيني  نطاق  فى  الأقليم  هذا  وقوع  فى  الفلكي  املوقع  اأثر  لقد 

الأطراف  فى  واملتمثلة  الأ�صغر  امل�صاحة  الأخري  وميثل  املتو�صط،  البحر  مناخ  ونطاق  ال�صحراوي 

النطاق ال�صحراوي  املتو�صط، بينما ميثل  الغربية منه تتاأثر من املحيط الأطلنطي والبحر  ال�صمالية 

بالنظام  تتاأثر  منه  الغربية  اجلنوبية  الأطراف  جانب  اإيل  الأقليم  م�صاحة  بقية  ال�صحراوي  و�صبه 

املداري املطري �صيفا، كذلك تاأثر الأقليم بحكم موقعه اجلغرافى باملوؤثرات البحرية القادمة من املحيط 

الأطلنطي جتاه البحر املتو�صط واأهمها املنخف�صات اجلوية »ماذا يق�صد بها«

املتجهة مع الرياح العك�صية الغربية والتي تت�صبب فى �صقوط الأمطار ال�صتوية، كما تاأثر بحكم 

امتداده اجلغرافى داخل الياب�ض الأفريقي بالظروف املناخية ال�صائدة فى النطاق ال�صحراوي، حيث 

يتاأثر بالرياح املحلية اجلافة واحلارة املحملة بالأتربة والرمال، مثل: ال�صريوكو وال�صولنو وغريها.
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2ـ من النواحي البشرية:
تاأثري  حدوث  فى  الكبري  اأثره  طارق  جبل  م�صيق  عرب  الأوروبي  الياب�ض  من  الأقليم  لقرتاب  كان 

هذه  اأهم  »حدد  والغزوات  الهجرات  فى  متمثل  واأفريقيا،  اأوروبا  بني  الب�صري  التاريخ  خلل  متبادل 

الغزوات والهجرات بني اجلانبني« هذا اإيل جانب بروز اأهمية م�صيق جبل طارق كممر بحري رئي�صي بني 

ال�صرق والغرب.

كما اأن للموقع اجلغرافى دوره فى انت�صار الإ�صلم والتاأثري العربي فى منطقة ال�صاحل الأفريقي، 

عرب  وازدهرت  عليها  قامت  التي  الرئي�صية  العمران  ومراكز  العديدة  الربية  الطرق  خلل  من  وذلك 

التاريخ »حدد امتدادات هذه الطرق، واأذكر بع�ض املراكز العمرانية التي متت عليها، ودورها فى ن�صر 

الإ�صلم فى اأفريقيا«.

وفى الوقت احلا�صر �صهل املوقع اجلغرافى من اأمكانية ا�صتغلل املوارد القت�صادية املحلية من برتول 

البحرية  املوانئ  من  العديد  اإيل  اأو طرق جمهزة  اأنابيب  نقلها عرب  و�صهولة  وزراعية  وثروات معدنية 

املنت�صرة علي طول ال�صاحل لتنقل منها مبا�صرة اإيل اأ�صواقها فى اأوروبا وغريها من مناطق العامل.

ثانيًا تضاريس اإلقليم:
ميثل الأقليم جزءًا وا�صعًا من نطاق ه�صبي �صخم يعرف به�صبة �صمال اأفريقيا ميتد مل�صافة تزيد 

ال�صاحل  الغرب، ومن  الأطلنطي فى  املحيط  اإيل  �صرقا  الأحمر وخليج عدن  البحر  5000 كم من  علي 

املتو�صطي �صماًل حتي قلب اأفريقيا فى اجلنوب مل�صافة تربو علي 3000 كم.

مع  الرتفاع  ومتو�صطة  م�صتوية  كه�صبة  ظهوره  فى  تتمثل  النطاق  لهذا  الرئي�صية  ال�صمة  اأن  ومع 

الت�صاري�صية ما يجعل بالإمكان تق�صيمها  التفا�صيل  اأن بها من  اإل  ال�صمال،  انحدار عام للأرا�صي جتاه 

اإيل نطاقات ت�صاري�صية متميزة ت�صتمل علي ملمح ت�صاري�صية متعددة من منخف�صات و�صهول  داخليًا 

وه�صاب وتلل و�صل�صل جبلية و�صهول �صاحلية وغريها وهذه النطاقات الت�صاري�صية تتمثل كما يت�صح 

من اخلريطة رقم »9«:

1ـ النطاق اجلبلي فى ال�صمال وال�صمال الغربي.

2ـ نطاق ال�صهول ال�صاحلية ال�صهول الفي�صية.

3ـ النطاق اله�صبي الداخلي.
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وفيما يلي �صرح لأهم اخل�صائ�ض املميزة لت�صاري�ض تلك النطاقات:

1ـ النطاق اجلبلي فى الشمال والشمال الغربي:
يتمثل فى ال�صل�صل اجلبلية اللتوائية علي طول احلافة ال�صمالية الغربية لله�صبة الأفريقية فى 

كل من املغرب واجلزائر وتون�ض، وتعرف بجبال اأطل�ض، وتختفى بالجتاه �صرقا فى ليبيا لتظهر ثانية 

الأخ�صر،  با�صم اجلبل  »اأقليم برقة« تعرف  املتو�صط  البحر  ب�صدة نحو  بارزة تنحدر  فى �صورة حافة 

اإيل احلركة اللتوائية الألبية التي حدثت فى الع�صر الثالث من الزمن الثالث  اأطل�ض  وترجع جبال 

»ع�صر امليو�صني« والتي اأدت اإيل ظهور ال�صل�صل اجلبلية الرئي�صية فى العامل مثل: الإنديز والهيماليا 

وغريها »حدد مناطق هذه ال�صل�صل اجلبلية واجتاهاتها«.

و�صخورها من اأ�صل ر�صوبي خمتلطة ب�صخور نارية ومتحولة فى كثري من اأجزائها ب�صبب ما ارتبط 

اأو  تالية  مراحل  فى  ال�صخور  لها  تعر�صت  حتول  وعمليات  وت�صدعات  الرباكني  من  الألبية  باحلركة 

م�صاحبة لعمليات اللتواء التي تعر�صت لها روا�صب بحر تث�ض القدمي »ماذا يق�صد ببحر تث�ض ناق�ض مع 

معلمك فى كيفية حتول روا�صبه اإيل جبال التوائية؟

�صكل )9( ت�صاري�ض الوطن العربى

وتتميز جبال اأطل�ض مع امتدادها ب�صفة عامة من اجلنوب الغربي اإيل ال�صمال ال�صرقي بات�صاعها 

ويقل  �صرقا  ت�صيق  حيث  ال�صرق،  نحو  مطردة  ب�صورة  ال�صيق  اإيل  اجتاهها  مع  الغرب  فى  و�صخامتها 

من�صوبها اإيل نحو 2000 مرت فى كل من اجلزائر وتون�ض »راجع اخلريطة �صكل »9««
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وتنق�صم جبال اأطل�ض اإيل �صل�صل جبلية متوازية ميكن حتديدها فيما يلي:

»أ« جبال أطلس التل:
من   ال�صمالية  الأجزاء  عرب  تون�ض،  حتي  املغرب  من  متتد  التوائية،  جبلية  �صل�صل  من  وتتكون 

اجلزائر، تاركة �صهوًل �صاحلية علي البحر املتو�صط، تزداد ارتفاعا حول مدينتي ق�صنطينة وتلم�صان 

باجلزائر.

»ب« أطلس الصحراء:
وهي فى جمموعها اأكرث ارتفاعا واأطول امتدادا من جبال اأطل�ض التل ومتو�صط ارتفاعها فى كل من 

اجلزائر وتون�ض نحو »2400 مرت« وتظهر بها قمم عالية اأهمها واأورا�ض وعمور واأولد نايل »حدد مواقع 

القمم اجلبلية من الأطل�ض« ونظرًا لرتفاعها تكرث عليها الغابات، خا�صة علي املنحدرات املواجهة لهبوب 

الرياح وتنبع منها العديد منها العديد من الأنهار، مثل: جمرد ومليانة فى تون�ض، وفى املغرب تنق�صم 

اأطل�ض ال�صحراء اإيل ثلثة �صل�صل جبلية وا�صحة تتمثل فى:  اأطل�ض العليا اأو العظمي وتعد من اأعظم 

600 كم وي�صل  اأفريقيا، ومتتد كحائط جبلي يزيد طوله علي  ال�صل�صل اجلبلية اللتوائية فى قارة 

عر�صه اإيل نحو 60 كم وذلك فى موازاة ال�صاحل الأطلنطي تاركًا �صهًل �صاحليًا يعرف ب�صهل وادي �صو�ض، 

اأ�صل بركاين  اأطل�ض، وهي من  اأعلي قمة بحبال  4165 مرتًا وهي  بارتفاع  كما تظهر به قمة طوبقال 

»ف�صر ذلك« يغطيها اجلليد �صتاء.

باملنطقة  ال�صاحل  تربط  التي  اجلبلية  املمرات  من  العديد  العليا  اأطل�ض  �صل�صلة  تقطع  كذلك 

الداخلية.

»ج« أطلس اخللفية أو الداخلية:
متتد اإيل اجلنوب من اأطل�ض العظمي يف�صلها، �صهل وادي �صو�ض �صابق الذكر، ومتتد ب�صفة عامة من 

اجلنوب الغربي نحو ال�صمال ال�صرقي، ي�صل ارتفاع قممها اإيل اأكرث من 3300 مرت مع غناها بالغطاءات 

النباتية ال�صجرية وح�صائ�ض املرعي.

»د« أطلس الوسطي:
تبدو فى مظهرها العام كه�صبة حمدبة متتد اإيل ال�صمال ال�صرقي من اأطل�ض العظمي، وتنحدر علي 

طول جوانبها العديد من الأودية النهرية، مثل نهر �صيبو املتجه نحو الأطلنطي علي مقربة من مدينة 

الرباط ونهر اأم الربيع ونهر امللوية والأخري يتجه نحو البحر املتو�صط، حيث ينبع من قمة جبل عيا�صي 
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التي ت�صل فى ارتفاعها اإيل اأكرث من 3750 مرتًا.

وتظهر بني �صل�صل جبال اأطل�ض ه�صاب مرتفعة مثل ه�صبة مراك�ض التي متتد من ال�صرق اإيل الغرب، 

فيما بني مرتفعات اأطل�ض وال�صاحل الأطلنطي وكذلك ه�صبة ال�صطوط وتظهر بو�صوح فيما بني اأطل�ض 

التل واأطل�ض ال�صحراء، ويبلغ متو�صط ارتفاعها 1000مرت تتخللها اأودية ومنخف�صات وبحريات �صحلة 

تعرف بال�صطوط، تظهر بو�صوح ممتدة ما بني جبال اأطل�ض التل واأطل�ض ال�صحراء، فى كل من اجلزائر 

وتون�ض وتتميز هنا بانخفا�صها وانت�صار املناقع بها واأهمها �صط اجلريد و�صط الغر�صة والأخري امتداد 

ل�صط ملغري فى اجلزائر.

2ـ نطاق السهول الساحلية والسهول الفيضية:
يطل الأقليم علي كل من املحيط الأطلنطي والبحر املتو�صط ب�صواحل تزيد اأطوالها علي 7000كم 

وخليج  قاب�ض  وخليج  تون�ض  خليج  اخللجان  اأ�صهر  ومن  البحرية  والرووؤ�ض  املحمية  اخللجان  بها  يكرث 

�صرت، كما يتميز ال�صاحل فى كثري من قطاعاته بتعرجه وظهور بع�ض اجلزر اأمامه، ومتتد خلف ال�صاحل 

فى  الأطلنطية  ال�صاحلية  فال�صهول  اأخري  اإيل  منطقة  من  واأهميتها  ات�صاعها  درجة  فى  تختلف  �صهول 

كل املغرب وموريتانيا تتميز بات�صاعها و�صلحيتها للزراعة عندما تتوافر موارد املياه كما هو احلال فى 

�صهول املغرب حيث جتري الأنهار وتنت�صر الزراعة وتعد فى الواقع من اأغني ال�صهول ال�صاحلية فى الوطن 

العربي واإن كان ال�صاحل الأطلنطي فى موريتانيا يتميز بجفافه خا�صة فى القطاعني ال�صمايل والأو�صط، 

)اأذكر الأ�صباب ذلك( اأما جزوؤه اجلنوبي فينال جزءًا من الأمطار ال�صيفية ت�صمح بقيام الزراعة به.

اأما ال�صهول ال�صاحلية علي البحر املتو�صط فتتميز فى كل من املغرب وتون�ض واجلزائر ب�صيقها ب�صفة 

عامة وتقطعها تبعًاَ لدرجة اقرتاب ال�صل�صل اجلبلية من البحر، ففى اجلزائر جند اأن ال�صهل ال�صاحلي 

ال�صمايل تاركًا  اأما فى تون�ض في�صيق فى جزئه  50كم  ات�صاعا علي  اأجزائه  اأكرث   ل يزيد عر�صه فى 

بع�ض املوا�صع التي تقوم عليها املدن الرئي�صية مثل تون�ض وبنزرت عند م�صب نهر جمردة وتت�صع ال�صهول 

80كم   -  20 بني  يرتاوح  ما  اإيل  جنوبًا  و�صفاق�ض  �صمال  �صو�صة  بني  ما  تون�ض  فى  ال�صرقية  ال�صاحلية 

وتتميز بخ�صوبتها وظهور بع�ض املدن الرئي�صية بها مثل القريوان وقاب�ض، وبالجتاه �صرقا على طول 

اأو بعدها عنه فنجدها  ال�صهول الداخلية لقرتاب املرتفعات من البحر  لليبيا جند  ال�صماىل  ال�صاحل 

اجلبل  يطل  عندما  ال�صرق،  اأق�صي  فى  تختفى  تكاد  بينما  كم   100 اإيل  غربًا  اجلفارة  �صهل  فى  تت�صع 

الأخ�صر مبا�صرة علي البحر وي�صيق كذلك قرب مدينة طرابل�ض وتتميز ال�صهول ال�صاحلية فى ليبيا 
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اأي�صا بغناها الن�صبي بالنباتات الطبيعية وكرثة الواحات التي تقوم بها الزراعة.

خا�صة  ال�صاحل  نحو  معظمها  فى  متجهة  اأطل�ض  جبال  �صل�صل  فتقطع  النهرية  الأودية  عن  اأما 

�صواحل الأطلنطي وجتري هذه الأنهار و�صط اأودية زراعية خ�صبة واأهمها من الغرب اإيل ال�صرق نهرا 

اأم الربيع و�صيبو وجتود هذه املجموعات باملغرب وتتجه نحو املحيط الأطلنطي وتظهر اأهميتها فى قيام 

ن�صاط زراعي بها وقيام بع�ض املدن علي جوانبها مثل مدينة فا�ض الواقعة فى حو�ض نهر �صيبو و�صط 

اأرا�ض زراعية خ�صبة.

وتوجد فى اجلزائر اأنها عديدة تتميز بجفافها �صيفًا ومتتد مبحاذاة اجلبال ومتتليء مبياه الأمطار 

اأهم  جمردة  نهر  ويعد  ق�صنطينة  مدينة  قرب  يجري  والأخري  الرمل  ونهر  �صليف  نهر  ومنها  ال�صتوية 

228 كيلومرتا، وينتهي  الأنهار بتون�ض ويتجه نحو ال�صمال ال�صرقي من مرتفعات اأطل�ض مبجري طوله 

قرب مدينة تون�ض العا�صمة علي البحر املتو�صط.

3ـ النطاق الهضبي الداخلي:
ي�صمل اجلزء الأعظم من م�صاحة الأقليم ورغم مظهره اله�صبي العام اإل اأنه يتميز بتنوع اأ�صكاله 

اأ�صكال  وكلها  اجلافة  والأودية  والواحات  الداخلية  ال�صحراوية  الأحوا�ض  اأهمها  والتي  الت�صاري�صية 

نتجت بالفعل من كل من التعرية املائية التي كانت ت�صود املنطقة فى ع�صر البلي�صتو�صني »حيث كانت 

اأكرث مطرًا من الوقت احلا�صر« والتعرية الهوائية ال�صائدة فى الوقت احلا�صر اإيل جانب التعرية بفعل 

املياه اجلوفية ومن املنخف�صات والأحوا�ض الداخلية منخف�ض اجلوف فى موريتانيا ومنخف�ض ب�صكره 

�صلح  وعني  موريتانيا  فى  �صنقيط  واحة  الواحات  ومن  الليبية،  ال�صحراء  ومنخف�صات  اجلزائر  فى 

فى اجلزائر وغدام�ض وجالو وجغبوب والكفرة وفزان فى ليبيا ومن اأهم الأودية اجلافة وادي درعة 

باجلزائر ووادي الفارغ فى ليبيا.

ومن الأ�صكال الت�صاري�صية الناجتة عن النحت كذلك باله�صاب الداخلية تلك التلل واملرتفعات 

التي متثل بقايا ل�صل�صل جبلية قدمية حولتها عمليات التعرية املختلفة اإيل كتل جبلية بارزة و�صط 

مناطق ه�صبية اأقل ارتفاعا يتمثل اأهمها فى مرتفعات الأحجار التي ي�صل ارتفاعها اإيل اأكرث من 3000 

مرت اإيل اجلنوب ال�صرقي من اجلزائر ومرتفعات تا�صيلي علي طول القطاع اجلنوبي من احلدود الليبية 

باجلزائر.  تادميت  وه�صبة  ليبيا  جنوب  تب�صتي  مرتفعات  من  ال�صرقية  الأجزاء  وكذلك  اجلزائرية 

وميتد فى النطاق اله�صبي الداخلي كذلك اأ�صكال رملية علي م�صاحات �صا�صعة اأهمها تكوينات »العرق« 
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وهي عبارة عن كثبان رملية طولية )غرود( اأو هللية ال�صكل )برخانات( تتكون من رمال ناعمة وهي 

دائمة التحرك وي�صعب اجتيازها ومنها منطقة بحر االرمال العظيم علي طول احلدود بني ليبيا وم�صر 

والعرق ال�صرقي الكبري والعرق الغربي الكبري باجلزائر.

اأ�صطح �صخرية  الرق وهي عبارة عن  اأو  ال�صرير  با�صم  املعروفة  الأ�صطح احلجرية  وتظهر كذلك 

�صلبة ممتدة مل�صافات بعيدة تغطيها اأغ�صية من احل�صي واحل�صباء اخل�صنة وتختفى منها الرمال وكثريًا 

املناطق  تلك  ال�صحراوي ومن  بالورني�ض  �صطوحا م�صقولة تعرف  املكونات احل�صوية مكونًا  ما تتلحم 

�صرير كلن�صو �صمايل �صرق ليبيا وتظهر اأي�صا�صهول �صخرية �صلبة تفتقر ملقومات احلياة متاما وي�صعب 

اجتيازها تعرف با�صم »احلمادة« ومنها حمادة احلمراء �صمايل غرب ليبيا وحمادة دراع وحمادة تنزيرت 

باجلزائر »راجع اخلريطة �صكل 9«

ثالثا: املناخ والنبات الطبيعي بإقليم شمال أفريقيا:
»1« العوامل املؤثرة فى املناخ: 

يوؤثر فى مناخ اإقليم �صمال اأفريقيا عدد من العوامل الطبيعية تتمثل اأ�صا�صا فيما ياأتي:

»أ« املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى :
بظروف  متاأثرًا  37.5˚�صماًل  15˚و  عر�ض  دائرتي  بني  ما  الفلكي  موقعه  بحكم  الأقليم  اأ�صبح 

املناخ ال�صحراوي املداري فى اجلزء الأكرب من م�صاحته بكل ما يتميز به من خ�صائ�ض يتمثل اأهمها فى 

ارتفاع درجات احلرارة خا�صة خلل �صهور ال�صيف، وندره املطر وفجائيته وعدم انتظام �صقوطه، كما اأن 

اأقرتاب الأقليم من اأقليمني متميزين عند اأجزائه ال�صمالية واأطرافه اجلنوبية، جعله يتاأثر بالظروف 

املناخية ال�صائدة بهما »حدد هذين الأقليمني، اأذكر خ�صائ�صهما املناخية«.

وقد كان لوقوع الأقليم �صمن الياب�ض الأفريقي فى اأعر�ض اأجزائه فقد تاأثر بالظروف املناخية 

درجة  بارتفاع  ذلك  جانب  اإيل  تتميز  التي  املرتبة  اجلافة  الرياح  هبوب  فى  اأهمها  واملتمثل  ال�صائدة 

موقعها  بحكم  تاأثرت  كذلك  اأفريقيا،  قلب  فى  احلارة  املدارية  العرو�ض  من  قدومها  ب�صبب  حرارتها 

اجلغرافى بالظروف املناخية ال�صائدة فى كل من املحيط الأطلنطي والبحر املتو�صط.

»ب« التضاريس:
تنوع الت�صاري�ض اأثر كثريًا علي الظروف املناخية ال�صائدة وتباينها من منطقة اإيل اأخري، فالنطاق 

اجلبلي الأطل�صي بامتداده من اجلنوب الغربي اإيل ال�صمال ال�صرقي اأ�صبح منطقة رئي�صية لت�صيد اجلزء 
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الأكرب من الأمطار ال�صتوية الأع�صارية خا�صة علي اأجزائه املواجهة لهبوب الرياح العك�صية الغربية 

بني  ما  اإيل  ال�صطوط  ه�صبة  فى  يقل  بينما  ملليمرت   450 علي  ال�صنوي  املطر  متو�صط  بها  يزيد  والتي 

200 و 350 ملليمرت تزداد ثانية فوق جبال اأطل�ض ال�صحراء اإيل اجلنوب من ه�صبة ال�صطوط، وذلك 

ب�صبب ارتفاعها والواقع اأن النطاق اجلبلي بالأقليم يعد حدًا مناخيا بني نظام البحر املتو�صط والنظام 

ال�صحراوي ويت�صح اأثر الرتفاع كذلك اإذا ما علمنا اأن املناخ ال�صائد علي القمم اجلبلية الداخلية يختلف 

كثريًا عنه باملناطق الأقل ارتفاعًا، حيث تنخف�ض درجة احلرارة وت�صقط عليها كميات من الأمطار التي 

تاأتي بها الرياح ال�صمالية الغربية.

»2« الظاهرات املناخية بإقليم شمال أفريقيا:
»أ« احلرارة ـ فى فصل الشتاء:

تتعامد ال�صم�ض فى هذا الف�صل علي العرو�ض املدارية جنوبي دائرة الأ�صتواء، وبالتايل تنخف�ض 

درجات احلرارة بالجتاه �صماًل واإن �صاد الدفء الأجزاء املطلة علي البحر املتو�صط، و�صح ذلك بينما 

اأطل�ض  مبرتفعات  اجلبلية  القمم  وفوق  الداخلية  ال�صحراوية  املناطق  فى  احلرارة  درجة  تنخف�ض 

واجلزر اجلبلية بالداخل، فنجد متو�صط حرارة يناير بكل من مدينتي الدار البي�صاء واجلزائر 11.7م 

وتون�ض 10.5˚م وطرابل�ض 14˚م بينما درجة احلرارة الدنيا اإيل ال�صفر املئوي اأو اأعلي قليًل فى املدن 

والواحات ال�صحراوية مثل ب�صكرة وعني �صالح.

احلرارة فى فصل الصيف:
مع قدوم ال�صيف تتحرك ال�صم�ض نحو الن�صف ال�صمايل من الكرة الأر�صية وينتج عنه ذلك ارتفاع 

درجة احلرارة فى النطاق املمتد بني دائرتى عر�ض 18˚و30 ˚�صماًل اأما الأجزاء الواقعة اإيل اجلنوب 

من دائرة عر�ض 18˚ فاإنها تنال جزءًا من الأمطار ال�صيفية التي تخفف من حدة احلرارة.

وعادة ما ترتفع درجات احلرارة ارتفاعا �صديدًا خلل فرتات هبوب الرياح املحلية احلارة القادمة 

من ال�صحراء الكربي فى اجلنوب »رياح ال�صريوكو«

الداخلية،  ال�صحراوية  باملناطق  باملقارنة  حرارتها  درجات  بانخفا�ض  ال�صاحلية  املناطق  وتتميز 

تيار  ب�صبب مرور  املغرب، وذلك  �صواحل  الباردة خا�صة علي  الرياح  البحر وهبوب  تاأثري  ب�صبب  وذلك 

ال�صواحل  مناخ  التاأثري علي  فى  البحرية  التيارات  دور  معلمك فى  »ناق�ض  �صواحلها  اأمام  البارد  كناري 

التي متر بها« ويت�صح ذلك اإذا ما تتبعنا متو�صطات درجة احلرارة ال�صيفية فى املدن ال�صاحلية التالية: 
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الدار البي�صاء 21.5˚م، اجلزائر 25˚م، وبنغازي 28˚م، مقارنة باملدن الداخلية التي ت�صجل 35م فى 

عني �صالح وت�صجل بلدة العزيزية جنوب طرابل�ض 56.5 درجة مئوية كاأعلي درجة حرارة م�صجلة علي 

م�صتوي العامل، ومع اختلف التوزيع احلراري الف�صلي بني الأجزاء ال�صمالية واملناطق الداخلية جند 

اأن املدي احلراري ال�صنوي يزداد بالداخل اإيل اأكرث من 16˚م بينما ل يزيد كثريًا عن 8 درجات مئوية 

باملناطق ال�صاحلية »اأذكر �صبب ذلك؟«.

»ب« الضغط اجلوي والرياح:
منطقة  فى  تتمثل  والتي  القريبة  اجلوي  ال�صغط  مبناطق  الفلكي  موقعه  بحكم  الأقليم  يتاأثر 

ال�صغط املنخف�ض الأ�صتوائي خا�صة خلل ال�صيف )ملاذا( ومنطقة ال�صغط املرتفع املتمركز فوق جزر 

اأزور باملحيط الأطلنطي قرب دائرة عر�ض 30 �صماًل اإيل جانب تاأثريها باملنخف�صات اجلوية املتحركة 

مع الرياح العك�صية الغربية والتي قد تتولد فى بع�ض اأجزاء حو�ض البحر املتو�صط.

وفيما يلي تو�صيح ل�صور ال�صغط اجلوي واجتاهات الرياح الرئي�صية خلل ف�صلي ال�صتاء وال�صيف.

الضغط اجلوي ونظم الرياح الشتوية:
فوق  ممتدًا  اجلنوب  نحو  الظاهرية  ال�صم�ض  حركة  مع  الأزوري  املرتفع  ال�صغط  نطاق  يتزحزح 

الذي يغطي بدوره  الآ�صيوي،  املرتفع  ال�صغط  الكربي الأفريقية بحيث قد يت�صل مع نطاق  ال�صحراء 

اجلزء الآ�صيوي من الوطن العربي، وتكون الرياح غربية فى اجلزء ال�صاحلي من �صمال اأفريقيا مرتبطة 

الواقع بني دائرتي  الأقليم  رياح خفيفة وركود فى اجلزء من  بينما ت�صود  املنخف�صات اجلوية  مبرور 

عر�ض 20˚، 30˚ �صماًل »حدد هذا اجلزء من اخلريطة« ويتعر�ض الأقليم كذلك لرياح �صمالية و�صمالية 

�صرقية »رياح جتارية قادمة من اآ�صيا« ي�صل اأثرها حتي الأطراف اجلنوبية منه وي�صاعد علي هبوبها 

وجود نطاق ال�صغط املنخف�ض ال�صتوائي جنوب دائرة الأ�صتواء خلل هذا الف�صل.

الضغط اجلوي ونظم الرياح الصيفية:
يتكون �صغط منخف�ض فوق ال�صحراء الكربي نتيجة لرتفاع درجات احلرارة ب�صبب حترك ال�صم�ض 

ظاهريًا نحو مدار ال�صرطان �صمال ولذلك ت�صود الرياح التجارية ال�صمالية ال�صرقية، كذلك تهب رياح 

حملية حارة قادمة من ال�صحراء الكربي تن�صط خلل ف�صل الربيع واأوائل ف�صل ال�صيف »ناق�ض معلمك 

فى اأ�صباب ن�صاطها خلل تلك الفرتة« وتعرف هذه الرياح با�صم ال�صريوكو وال�صولنو، وت�صبة كثريًا رياح 

اخلما�صني فى م�صر، وال�صموم فى �صبه اجلزيرة العربية.
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»ج« األمطار:
باأ�صلها  الغربية  وال�صمالية  ال�صمالية  اجلبلية  واملرتفعات  ال�صاحلية  املناطق  فى  الأمطار  تتميز 

�صتوية وتزداد علي طول  فاإن هذه الأمطار  ال�صيف  الأع�صاري، ونظرًا لإنعدام الأعا�صري خلل ف�صل 

ال�صاحل الغربي املمتد من طنجة حتي بنزرت بينما تقل بالجتاه علي طول ال�صاحل �صرقا ب�صبب و�صوح 

اأثر ال�صحراء الكربي فى قلة اأمطار كل من تون�ض، وليبيا وذلك ب�صبب عدم وجود �صل�صل جبلية فى 

ليبيا، ميكنها اأن حتجب موؤثرات ال�صحراء عن ال�صاحل وذلك با�صتثناء كتلة اجلبل الأخ�صر التي تنال 

ق�صطا من الأمطار ال�صتوية.

وب�صفة عامة تتفاوت كميات املطر ال�صاقطة فى املناطق ال�صمالية وال�صمالية الغربية، تبعًا للتباين 

الت�صاري�صي واختلف �صكل ال�صاحل وامتداده، ويت�صح ذلك من مقارنة كميات الأمطار ال�صاقطة فى مدن 

600 مللم  400 مللم، وتزداد فى طنجة اإيل  النطاق ال�صمايل والتي جندها ت�صل فى الدار البي�صاء اإيل 

بينما تقل فى مليلة اإيل 330مللم ب�صبب عدم مواجهة جبالها للرياح املمطرة، وي�صل متو�صط املطر ال�صتوي 

علي �صاحل اجلزائر اإيل 450 مللم وتقل مع الجتاه �صرقا علي ال�صاحل املتو�صطي، فى كل من تون�ض وليبيا 

600 مللم »ناق�ض مع معلمك �صبب زيادتها فى �صهل جمردة من معظم  اإيل  جندها ت�صل فى �صهل جمردة 

ال�صاحل اجلزائري« ثم تقل علي �صاحل بنغازي اإيل 300 مللم وتزداد مرة اأخري فى اأقليم برقة »ملاذا؟«

اأما فى املناطق الداخلية فاإننا جند اأن كمية الأمطار تقل مت تنعدم ب�صرعة كلما توغلنا نحو الداخل 

واإن كانت تزداد علي املرتفعات الداخلية كما ذكر �صابقا. فنجد متو�صط املطر فى ب�صكرة 170 مللم، ثم 

تهبط اإيل نحو 50 مللم فى املناطق املح�صورة، ما بني دائرتي عر�ض 18˚و 28˚ �صماًل بينما ت�صل فوق 

 15 القريبة »قرب خط عر�ض  250مللم. وبالجتاه نحو الأطراف اجلنوبية  اإيل  مرتفعات الأحجار 

�صماًل« فى موريتانيا جندها تنال ق�صطًا من مياه الأمطار ال�صيفية ت�صل اإيل 600 مللم.

3ـ النبات الطبيعي فى أقليم شمال أفريقيا:
تتنوع الأ�صكال النباتية الطبيعية فى هذا الأقليم وذلك نظرًا لت�صاع م�صاحته وتنوع الت�صاري�ض 

به ووقوعه فى عرو�ض خمتلفة واأهم الأنواع النباتية هنا ما يلي:

»أ« األنواع الشجرية:
اأطل�ض  مرتفعات  علي  مت�صلة  كغابات  تبدو  والتي  املتو�صط  البحر  و�صجريات  اأ�صجار  فى  وتتمثل 
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واأهمها الكافور والبلوط وال�صنوبر والفلني »البلوط الفليني« والأخرية من الأنواع املخروطية التي تنمو 

ال�صرو والأرز والعرعر  اأخري مثل:  اأنواع  اإيل جانب  1000 مرت، هذا  علي ارتفاعات عالية تزيد علي 

وال�صنديان وغريها، وتوجد كذلك علي جوانب الأنهار املنحدرة من مرتفعات اأطل�ض العديد من الأ�صجار، 

مثل: ال�صف�صاف والطرفاء الأ�صجار واملثمرة مثل املوالح والتني وغريها، وفى تون�ض واجلزائر تكرث اإيل 

جانب ذلك اأ�صجار النخيل والزيتون.

»ب« احلشائش املعتدلة:
وتنمو فى اله�صاب وفى املناطق الأقل مطرًا واأهم اأنواعها احللفا التي تتناأثر بها الأ�صجار وتزدهر 

تون�ض  من  الو�صطي  املنطقة  وفى  ال�صطوط  ه�صبة  فى  وتكرث  الأمطار  �صقوط  مع  ال�صتاء  ف�صل  خلل 

وعلي احلدود ما بني املغرب واجلزائر. واحللفا نوع من الأع�صاب املعمرة التي تتحايل علي ف�صل اجلفاف 

وهي من اأهم اأنواع احل�صائ�ض املعتدلة وتوجد اإيل جانب املناطق املذكورة اآنفا فوق الأجزاء الداخلية 

من اجلبل الأح�صر ومرتفعات طرابل�ض وبرقة فى ليبيا وت�صتغل اقت�صاديا فى الت�صدير وكمادة خام 

ل�صناعة الورق.

»ج« النباتات الصحراوية:
وتتمثل فى النباتات ال�صحراوية امللحية التي تنمو فى ه�صبة ال�صطوط باجلزائر وفى بع�ض املنخف�صات 

ال�صحراوية الداخلية، وهي نباتات خ�صراء ذات اأوراق �صغرية، وتوجد كذلك الأع�صاب �صبة ال�صحراوية 

التي تنمو حيث ي�صقط املطر بكمية ل تقل عن 100 مللم، ذلك فى �صمال موريتانيا وجنوب كل من تون�ض 

واجلزائر واملغرب، وهي ح�صائ�ض ق�صرية متباعدة من النوع املعمر مثل: ال�صنط وال�صيح واحلنظل اأو من النوع 

احلويل مثل البابوجن واخلردل، وفى املناطق �صديدة اجلفاف تنمو نباتات فقرية للغاية متباعدة وتظهر فى 

الأطراف اجلنوبية من ليبيا واجلزائر حيث يقل املطر عن 100 ملليمرت مع عدم انتظار �صقوطه.

دراسة تطبيقية عن إحدي دول األقليم »اململكة املغربية«
التعريف بالدولة:

عر�ض  دائرتى  بني  اأرا�صيها  ومتتد  العربي،  للعامل  الغربي  الطرف  اأق�صي  املغربية  اململكة  حتتل 

األف كم/2   447 11˚ غربًا وتبلغ م�صاحتها الإجمالية حوايل   ،˚2 28،˚36˚ �صمال وبني خطي طول 

هذا  خ�صائ�ض  اأهم  علي  نتعرف  اأن  ن�صتطيع   »10« �صكل  املغربية  اململكة  خريطة  وحتليل  درا�صة  ومن 

املوقع اجلغرافى:
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واجهة  ذات  فهي  العربي  اأو  الأقليمي  امل�صتوي  علي  �صواء  فريد  جغرافى  مبوقع  املغرب  تتميز  1ـ 

اأطل�صية يبلغ طولها 1091كم وواجهة تطل علي البحر املتو�صط يبلغ طولها 510 كم.

80% من �صادرات  اأ�صهر امل�صايق العاملية ومنفذ لأكرث من  2ـ ت�صرف املغرب علي م�صيق جبل طارق 

الوطن العربي.

انت�صر  الكربي ومنها  الإ�صلم  اأحد معاقل  املغرب  الغرب كانت  اأق�صي  املتطرف فى  ملوقعها  3ـ نظرًا 

الإ�صلم اإيل اأوروبا وغرب اأفريقيا.

�صكل )10( اململكة املغربية
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السكان:
ـ بلغ عدد �صكان املغرب طبقا لتعداد 1961م حوايل 11.6 مليون ن�صمة، فى حني قدر عددهم فى 

منت�صف عام 2007م بحوايل نحو 31.700.175 ن�صمة اأي زادوا اأكرث من ال�صعف خلل تلك الفرتة.

املوارد القت�صاية:

تعد اململكة املغربية من الدول العربية الغنية فى مواردها القت�صادية التي اأهمها:

املوارد الزراعية:
تبلغ م�صاحة الأرا�صي الزراعية نحو 39.1 مليون فدان يزرع منها 2.8 مليون فدان علي الري واجلزء 

الأكرب منها يعتمد علي املطر.

وأهم املحاصيل الزراعية:
- حما�صيل احلبوب الغذائية واأهمها القمح والذي بلغ النتاج ال�صنوي منه نحو 4 مليون طن يزرع 

فى 5.8 مليون فدان معتمدًا فى زراعته علي املطر، يليه ال�صعري الذي يزرع فى م�صاحة 6.3 مليون فدان 

واأهم مناطق زراعته وادي �صو�ض ويبلغ انتاجه ال�صنوي  نحو 3.5 مليون طن..

- اأما عن حما�صيل الفاكهة فاأهمها الكروم الذي يزرع فى الأقاليم ال�صمالية، والزيتون الذي ينت�صر 

بكرثة فى املغرب التي تعد اأويل الدول العربية فى انتاجه.

الثروة احليوانية:
متتلك املغرب ثروة �صخمة من الأغنام واملاعز تقد بنحو 30 مليون راأ�ض ونحو 5.5 مليون راأ�ض من 

الأبقار و2 مليون راأ�ض من الأبل ويرجع غناها بالرثوة احليوانية اإيل ملءمة الظروف الطبيعية من 

وفرة الأمطار ن�صبيا وكرثة الأودية واملراعي اجليدة.

الثروة السمكية:
تعد الرثوة ال�صمكية م�صدرًا رئي�صيًا من م�صادر الدخل القومي حيث متتد املغرب ب�صواحل طويلة 

علي كل من البحر املتو�صط واملحيط الأطلنطي واأهم مراكز ال�صيد بها اآ�صفى واأغادير وموجادور وتنتج 

من الأ�صماك �صنويا نحو 250 األف طن تقوم عليها �صناعة حفظ الأ�صماك.
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املوارد املعدنية أهمها:
»أ« الفوسفات 

وتنتج منه �صنويًا نحو 18.8 مليون طن اأو ربع الإنتاج العاملي وبها من الحتياطي ما يعادل %52.52 

من جملة الحتياطي العاملي واأهم مناطقه منطقة خريبكة واليو�صفية.

»ب« احلديد:
تنتج منه املغرب مليون طن �صنويا وي�صدر معظمه اإيل اخلارج.

»ج« املنجنيز:
والوليات  فرن�صا  اإيل  خا�صة  اخلارج  اإيل  معظمه  وي�صدر  طن  األف   450 ال�صنوي  الإنتاج  يبلغ 

املتحدة.

الصناعة:
تفتقر املغرب اإيل م�صادر الطاقة اللزمة لل�صناعة وذلك رغم توافر املوارد املعدنية واأهم ال�صناعات 

�صناعة ال�صكر وتعليب وحفظ الأ�صماك وغريها من �صناعات خفيفة.
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�إقليما جغر�فيًا متميز�ً بخ�سائ�سه �جلغر�فية فى �سوء  �أفريقيا  �أقليم �سمال  �س1ـ »يعترب 

هذه �لعبارة و�سح:

اأ( اأهمية املوقع اجلغرافى من النواحي الطبيعية والب�صرية.

ب( اخل�صائ�ض اجلغرافية ملرتفعات جبال اأطل�ض

ج( النتائج املرتتبة علي المتداد الطبيعي جلبال اأطل�ض

د( اأر�صم خريطة ملظاهر ال�صطح واأق�صامها الرئي�صية

�س2ـ �إيل �أي �لأقاليم �ملناخية تنتمي �ملدن �لآتية، مع تو�سيح خ�سائ�سها �ملناخية:

1ـ تون�ض

2ـ الرباط

3ـ نواك�صط

�س3ـ ما �لعو�مل �ملوؤثرة فى �ملناخ و�لنبات �لطبيعي فى �أقليم �سمال �أفريقيا؟

�س4ـ ما �لنتائج �ملرتتبة علي...........؟

اأ( اأقرتاب ال�صاحل الأوروبي من ال�صاحل الأفريقي فى املغرب

ب( وجود مرتفعات اجلبل الأخ�صر فى برقة.

ج( ات�صاع ال�صهول ال�صاحلية املطلة علي املحيط الأطلنطي فى املغرب.

د( حترك اأعا�صري الرياح العك�صية، من الغرب اإيل ال�صرق فى بلد املغرب.

�س5ـ متتلك �ململكة �ملغربية مو�رد �قت�سادية متنوعة

فى �سوء هذه �لعبارة و�سح:

اأ( اأ�صباب تنوع املوارد القت�صادية فى اململكة املغربية

ب( اأ�صباب تفوق املغرب فى النتاج احليواين

ج( اأهمية �صيد الأ�صماك فى املغرب

د( علي خريطة �صماء للمملكة املغربية و�صح: اأهم الأنهار والعا�صمة واملواين الهامة.

�أ�سئلة وتدريبات
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الف�صل 

الرابع

الأهداف

فى نهاية هذا الف�صل ينبغي اأن يكون 

الطالب قادًرا علي اأن:

علي  العربية  اجلزيرة  �صبه  اإقليم  يحدد   •
خريطة �صماء للوطن  العربي

واجلغرافى  الفلكي  املوقع  اأهمية  يف�صر    •
النواحي  من  العربية  اجلزيرة  �صبه  لإقليم 

الطبيعية والب�صرية 

تكوين  فى  اجليولوجية  العوامل  ي�صرح    •
الظاهرات الت�صاري�صية  للأقليم. 

الإقليم  فى  املناخية  الظروف  اأهم  •  يو�صح 
اجلزيرة   �صبه  ت�صاري�س   اق�صام  بني  •  يقارن 
وخ�صائ�صها  امتدادها  حيث  من  العربية  

الت�صاري�صية. 

فى  القت�صادية  املوارد  اأهم  يحدد    •
الإقليم. 

فى  والنباتية  املناخية  الإقاليم  يحدد    •
الأقليم. 

الفلكي  املوقع  �صماء  خريطة  علي  يحدد    •
واجلغرافى للمملكة العربية ال�صعودية 

اململكة  املوارد القت�صادية فى  اأهم   •  يحدد  
العربية ال�صعودية. 

اململكة  فى  الب�صرية  الأن�صطة  اأهم  يحدد    •
العربية ال�صعودية 

املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى 

اأول : الدرا�صة الطبيعية 

 ال�صطح 

الق�صم الغربي 

الق�صم ال�صرقي 

الق�صم الأو�صط 

الق�صم اجلنوبي 

الق�صم اجلنوبي ال�صرقي 

املناخ والنبات الطبيعي 

ثالثا: الدرا�صة التطبيقية لإحدى دول الإقليم

»اململكة العربية ال�صعودية«

العوامل املوؤثرة فى املناخ

ثانيا: الدرا�صة الب�صرية

النبات الطبيعى  الظروف املناخية 

املوقع اجلغرافى وعلقته املكانية

الإنتاج الزراعى

�صكان املمكلة العربية ال�صعودية

الإنتاج ال�صناعى

اإقليم �شبه اجلزيرة العربية

 الق�صايا املت�صمنة:

ـ البيئة حمايتها واملحافظة عليها وجتميلها. 
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3 مليني كيلو مرت مربع اجلزء الأكرب من  متثل �صبه اجلزيرة العربية مب�صاحتها التي تزيد علي 

الوطن العربي الآ�صيوي  حيث ت�صغل نحو 80%  من جملة م�صاحته. وتتكون من �صبع دول تعد اململكة 

العربية  الإمارات  ودولة  عمان  �صلطنة  ثم  اليمن  جمهورية  تليها  م�صاحة  اأكربها  ال�صعودية  العربية 

املتحدة ودولة الكويت وقطر والبحرين والأخرية تعد ا�صغر الدول العربية م�صاحة حيث تبدو كجزيرة 

ل تزيد م�صاحتها علي 665 كيلو مرت مربع جتاوزها بع�س اجلزر حمدودة امل�صاحة. 

ومع اأنق�صام �صبه اجلزيرة العربية اإيل  عدد من الدول اإل اأنها متثل فى احلقيقة اإقليمًا جغرافيًا  

الطبيعية  اجلغرافية  خ�صائ�صها  درا�صة  من  ذلك  �صيت�صح  كما  الكبري  العربي  الوطن  داخل  متميزًا 

والب�صرية. 

أواًل: الدراسة الطبيعية 
1- املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى : 

35˚و60˚�صرقا  12˚ و32˚ �صمال وخطي طول   متتد �صبه اجلزيرة العربية بني دائرتي عر�س 

مب�صاحة تعادل 21% من جملة م�صاحة الوطن العربي فى اآ�صيا واإفريقيا ، تعد اململكة العربية ال�صعودية 

مبوقع  تتميز  التي  العربية   اجلزيرة  �صبه  م�صاحة  جملة  من   %71 نحو  ت�صغل  حيث  م�صاحة  اأكربها 

جغرافى هام ومميز ك�صبه جزيرة حماطة باملياه من ثلث جهات بينما يحدها �صمال  دولتان عربيتان 

هما العراق والأردن. 

�صكل )11( �صبه اجلزيرة العربية
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وقد اثر كل من املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى علي العديد من اخل�صائ�س  اجلغرافية  بها )ناق�س  

مع معلمك مفهوم العبارة ال�صابقة ؟(. 

2- السطح : 
 بالنظر اإيل اخلريطة الت�صاري�صية ل�صبه اجلزيرة العربية �صكل )10( ميكن اأن نلحظ اأنها ب�صفة 

وال�صمال  ال�صرق  اإيل  الغربي  واجلنوب  الغرب  من  عامًا  انحدارًا   اأر�صها  تنحدر  املظهر  ه�صبية  عامة 

ال�صرقي ، وقد تاأثرت اأر�صها خلل تاريخها اجليولوجي  الطويل بعدة عوامل اأدت اإيل ت�صكيل �صطحها 

بال�صورة التي نراها عليها فى الوقت احلايل ، وهذه العوامل قد تكون عوامل  باطنية ترتبط باحلركات 

الباطنية البطيئة الراأ�صية منها والأفقية والأويل اأوجدت النك�صارات اأو ال�صدوع والثانية نتج عنها 

مظاهر اللتواء فى طبقات الأر�س ال�صطحية وتعد النك�صارات من ال�صمات الرئي�صية التي متيز �صطح 

الأخدودي  النظام  من  جزءا  يعد  والذي  الغربي  ق�صمها  فى  خا�صة  العربية  اجلزيرة  �صبه  ه�صبة  

للبحر الأحمر وما تعر�س له خلل الأزمنة اجليولوجية ال�صابقة من ت�صدعات  خمتلفة فى اأحجامها 

كبرية  مل�صاحات  وتغطيتها   ال�صعف  مناطق   من  اللڤا  بخروج  كثرية  مناطق  فى  ارتبطت   واأمتداداتها 

فى نطاق مرتفعات ال�صراة ، وقد اأدت ال�صدوع العر�صية )التي متتد من ال�صرق اإيل الغرب( وال�صدوع 

اإيل تقطع املرتفعات الغربية وظهورها فى �صورة  الطولية التي متتد فى موازاة حمور البحر الأحمر 

جمموعات جبلية  منف�صلة تربز فوقها قمم مرتفعة. 

اأما عوامل اللتواء فحدثت اأ�صا�صًا فى اجلزء اجلنوبي ال�صرقي فى ع�صر امليو�صني �صمن احلركات 

اللتوائية البانية للجبال فى العامل والتي ميزت هذا الع�صر. )اأذكر بع�س اجلبال اللتوائية الرئي�صة 

فى العامل ؟( ويعد جبل عمان النتاج الرئي�صي لتلك احلركات اللتوائية ب�صبه اجلزيرة العربية وهو 

فى الواقع يعدامتدادا طبيعيا ل�صل�صل جبال زاجرو�س ومكران باإيران. 

املائية  التعرية  عوامل  فى  اأ�صا�صا  فتتمثل  الأر�س  �صطح  �صكلت  التي  اخلارجية  للعوامل  وبالن�صبة 

التي �صادت فى �صبه اجلزيرة خلل الزمن الرابع )البلي�صتو�صني( حيث كانت الظروف املناخية ملئمة 

لتكوين �صبكة من اأنظمة الت�صريف املائي اأدت اإيل تقطع �صبه اجلزيرة العربية  اإيل ه�صاب منف�صلة 

عن بع�صها كما تخريت مناطق ال�صعف )ال�صدوع( فى املرتفعات الغربية وعملت  علي زيادة تخفي�صها 

وات�صاعها ولي�صت الأودية اجلافة التي متتد داخل �صبه اجلزيرة العربية �صوي تلك املجاري املائية التي 
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تكونت فى البلي�صتو�صني ب�صبب غزارة  الأمطار. اأما فى الوقت احلا�صر فنظرا لظروف اجلفاف ال�صائدة 

فى املنطقة جند اأن العمليات الهوائية املرتبطة بالرياح تلعب  الدور الرئي�صي حاليًا فى ت�صكيل �صطح 

والإر�صاب   بالنحت  املرتبطة  الظاهرات  من  العديد  تظهر  حيث  الو�صطي  الأجزاء  فى  خا�صة  الأر�س 

الهوائي مثل املوائد ال�صحراوية  اأو ال�صخور الرتكازية  و الأ�صطح ال�صخرية املعراة وكذلك الكثبان 

والغرود الرملية وغريها من مظاهر التعرية الهوائية كما �صيت�صح ذلك من ال�صفحات التالية. 

 ويلعب البحر دوره اأي�صًا فى  ت�صكيل ال�صواحل بفعل نحت الأمواج والتيارات البحرية اإيل جانب 

ملءمة الظروف البيئية ال�صاحلية للنمو املرجاين الذي مييز �صواحل �صبه اجلزيرة العربية خا�صة 

تلك املطلة علي كل من اخلليج العربي والبحر الأحمر. 

ولتب�صيط درا�صة �صطح �صبه اجلزيرة ميكن اأن نق�صمه غلي خم�صة اأق�صام كل ق�صم منها له ملحمه 

الت�صاري�صية املميزة. 

)أ( القسم الغربي : 
ميثل النطاق اجلبلي الرئي�صي  ب�صبه اجلزيرة العربية الذي ميتد ب�صفة عامة من ال�صمال الغربي 

اإيل اجلنوب ال�صرقي فى �صكل �صل�صلة من املرتفعات  تعد فى حقيقتها  جزءًا من احلافة ال�صرقية للأخدود 

الإفريقي العظيم تناظرها فى اجلانب الغربي من البحر الأحمر �صل�صل مرتفعات البحر الأحمر فى 

م�صر وال�صودان واأريرتيا. وترتك جبال ال�صروات بينها وبني البحر �صهل �صاحليا �صيقا يعرف فى معظم 

اأجزائه با�صم )�صاحل تهامة( تنحدر عليه ب�صدة اجلوانب الغربية ملرتفعات ال�صروات وكثريا ما تقرتب 

من البحر بحيث ل ترتك اأي �صهل �صاحلي يذكر. 

تلك  ارتبطت  فقد   والطولية  العر�صية  ال�صدوع  بفعل  نتجت  �صدعية  مرتفعات  لكونها  ونظرا 

العام  مظهرها  فى  تبدو  وا�صعة  م�صاحات  فوق  وانت�صارها  اللفية  الطفوح  بخروج  الراأ�صية  احلركات 

ك�صطوح مفر�صة وتعرف با�صم )احلرات( مغطاة ب�صخور البازلت الربكانية ومع تتبع جبال ال�صروات من 

ال�صمال الغربي اإيل اجلنوب  ال�صرقي  جندها تزادا ارتفاعا فى جزئها ال�صمايل املعروف با�صم  مرتفعات 

مدين التي يزيد ارتفاعها عن 2000 مرت تنحدر انحدارا �صديدًا نحو ال�صاحل ال�صرقي خلليج العقبة ول 

ترتك �صوي جيوب من ال�صهول ال�صاحلية تنمو بها ا�صجار النخيل وغريها من النباتات اجلافة الأخري، 

ويظهر بها فى هذا اجلزء قمم مرتفعة وت�صتمر اجلبال فى  اجتاهها اجلنوبي ال�صرقي فى �صورة اقل 

ارتفاعًا وذلك فى جزئها الأو�صط املعروف با�صم جبال احلجاز تاركة �صهًل �صاحليًا مت�صعًا ن�صبيًا مما اأتاح 
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قيام موانئ مهمة علي البحر الأحمر مثل ميناء جدة ، ونظرًا لنخفا�س اجلبال فى هذا اجلزء فقد اأدي 

ذلك اإيل �صهولة الت�صال بالجزاء الداخلية من �صبه اجلزيرة العربية من خلل مد الطرق الربية 

علي طول امتداد الأودية التي تقطع ال�صل�صل  اجلبلية واأدي ذلك اأي�صا اإيل قيام مراكز  عمرانية فى 

ال�صهولة البينية الوا�صعة  داخل نطاق املرتفعات الغربية مثل املدينة املنورة ومكة املكرمة. 

اأما اإيل اجلنوب من دائرة عر�س 20˚�صمال جند اأن اجلبال تزداد ارتفاعا مرة اأخري وتعرف فى  

هذا اجلزء اجلنوبي با�صم مرتفعات ع�صري والتي ت�صتمر فى امتدادها نحو اجلنوب  با�صم مرتفعات اليمن 

واأكرثها. وعورة وت�صر�صًا. وكما ذكرنا  املناطق اجلبلية  اأعلي  واليمن   وتعد اجلبال فى كل من ع�صري 

�صابقًا فاإن جبال ال�صراة عبارة عن �صل�صل جبلية غري مت�صلة قطعتها جمموعة من الأودية الطويلة 

اإيل زيادة انف�صال الكتل  اأدي  والعر�صية متخذة فى امتدادها مناطق ال�صعف والهبوط ال�صدعي مما 

ناق�س معلمك؟( وهذه الأودية منها ما  ارتفاعاتها )كيف يتم ذلك؟  اجلبلية بع�صها عن بع�س وزيادة 

يتجه �صرقًا نحو اله�صاب والأحوا�س الداخلية- مثل وادي الدوا�صر فى مرتفعات ع�صري ووادي اجلوف 

مبرتفعات اليمن. وعادة ما تكون هذه الأودية املتجهة نحو البحر الأحمر فى الغرب مثل وادي املية 

املتجه نحو �صاحل ميناء جدة »اأذكر اأ�صباب اختلف خ�صائ�س الأودية املتجهة �صرقًا عن تلك املتجهة 

نحو البحر الأحمر غربًا؟«.

اأما بالن�صبة لل�صهل ال�صاحلي فينح�صر بني مرتفعات ال�صراة �صرقًا والبحر الأحمر غربًا وهو �صهل 

�صيق ب�صفة عامة، قد يختفى متامًا فى بع�س القطاعات عندما تقرتب اجلبال ذات ال�صخور النارية من 

خط ال�صاطئ وقد يظهر فى �صورة جيوب �صهلية �صاحلية عند خمارج الأودية جتاه البحر تنح�صر بني 

نتوءات جبلية عالية كما هو احلال علي طول ال�صاحل ال�صرقي خلليج العقبة. واإيل اجلنوب من �صاحل 

خليج العقبة ترتاجع اجلبال �صرقًا تاركة �صهًل �صاحليًا قد يت�صع فى بع�س مناطقه وي�صيق فى مناطق 

التي يت�صع عندها تلك  املناطق  املندب، ومن  ال�صكل حتي م�صيق باب  امتداده بهذا  اأخري وي�صتمر فى 

املنطقة املواجهة ل�صاحل ميناء القنفذة حيث يت�صع عندها اإيل اأكرث من 45 كيلو مرتًا.

واأما خط ال�صاطئ )ماذا نعني بخط ال�صاطئ؟( فيتميز بال�صتقامة فى كثري من قطاعاته مع قلة 

عند  تتقطع  والتي  لل�صاحل  املل�صقة  املرجانية  الأطر  وامتداد  ال�صدعي  اأ�صله  ب�صبب  وذلك  تعرجه 

لإقامة  �صاحلة  ثغرات  تظهر  املرجانية  الأطر  تلك  تتقطع  وحيثما  )ملاذا؟(  الكبرية  الأودية  م�صبات 

املوانئ اأو املرافئ الطبيعية. )ناق�س مع معلمك العلقة بني وجود فتحات فى الأطر املرجانية ووجود 
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فى  وجودها  وتركز  اجلزر  بقلة  كذلك  الأحمر  البحر  �صاحل  ويتميز  ال�صفن(  لر�صو  ال�صاحلة  املرافئ 

اجلزء  وفى  ماأهولة  غري  مرجانية  �صخرية  جزر  وهي  و�صنافري  جزرتريان  حيث  من  ال�صمايل  اجلزء 

اجلنوبي توجد جزر فر�صان اأمام �صاحل جيزان وهي جزر مرجانية ت�صتخدم كمراكز لل�صيد وي�صكنها 

بع�س ال�صكان كما هو احلال فى جزر فر�صان التابعة �صيا�صيًا للمملكة العربية ال�صعودية.

)ب( القسم األوسط:
تتباين امللمح الت�صاري�صية بهذا الق�صم من ال�صمال اإيل اجلنوب، ففى ال�صمال يوجد حو�س النفود 

ال�صحراوي وفى الو�صط ه�صبة جند وبالجتاه جنوبًا يوجد الربع اخلايل.

العربية ل يتم  الق�صم الأو�صط من اجلزيرة  اإيل  الغربي  الناطق اجلبلي  اأن النتقال من  والواقع 

ب�صورة مفاجئة ولكنه انتقال تدريجي عرب ه�صيبات اأكرث ارتفاعًا تنت�صر فوقها عروق وتكوينات رملية 

وتعد هذه اله�صيبات اأجزاء متقطعة بفعل احلركات الأر�صية وعوامل التعرية اخلارجية من النطاق 

اجلبلي املرتفع فى الغرب فهي مبثابة نطاق انتقايل بني اجلبال فى الغرب واله�صاب فى الو�صط.

وفى اجلزء ال�صمايل من الق�صم الأو�صط يقع حو�س النفود وهو عبارة عن حو�س �صحراوي مثلث 

ال�صكل تغطي �صطحه التكوينات الرملية باأ�صكالها املختلفة متتد قاعدته علي طول احلدود بني اململكة 

العربية ال�صعودية واململكة الأردنية ويعد حو�س النفود البداية اجلنوبية لبادية ال�صام فى ال�صمال. 

فى  اخلايل  بالربع  ويت�صل  �صرقًا  جند  ه�صبة  يحد  طويل  رملي  �صريط  له  ال�صرقي  الطرف  من  وميتد 

اجلنوب ويعرف با�صم »�صحراء الدهناء« التي تف�صل فى الواقع بني ه�صبة جند غربًا و�صهول الإح�صاء 

فى ال�صرق ت�صود فى جزئها اجلنوبي الكثبان الرملية املتحركة بينما تتميز اأجزائها ال�صمالية بتما�صكها 

وثباتها. واإيل اجلنوب من حو�س النفود متتد ه�صبة جند التي تعد اأكرب ه�صاب �صبه اجلزيرة العربية 

م�صاحة حتدها غربًا جبال احلجاز وع�صري و�صرقًا �صحراء الدهناء و�صماًل حو�س النفود الكبري ويبلغ 

طولها من ال�صمال اإيل اجلنوب نحو 800 كيلو مرت ويزيد عر�صها من ال�صرق اإيل الغرب علي 650 كيلو 

مرت، يزداد ارتفاعها فى جزئها الغربي ب�صبب قربه من املرتفعات اجلبلية وتكويناته النارية ال�صلبة 

ويعد  �صرقًا  بالجتاه  يقل  مرت   1000 من  اأكرث  اإيل  هنا  ارتفاعها  وي�صل  التعرية  عمليات  قاومت  التي 

الق�صيم  منطقة  متتد  منه  اجلنوب  اإيل  الغربي  ال�صمايل  جزئها  فى  ويقع  اأجزائها  اأعلي  »�صمر«  جبل 

اإحدي مناطق ه�صبة جند حيث تتوفر بها موارد املياه اجلوفية وتغطي �صطحها فى اأجزاء منه الكثبان 

نحو  ال�صرقي  اجلنوبي  الجتاه  فى  النفود  �صحراء  من  ممتدة  كاأل�صنة  تبدو  التي  الرملية  والفر�صات 
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�صحراء الدهناء.

واإيل ال�صرق من ه�صبة جند متتد جمموعة من اله�صيبات القريبة من �صحراء الدهناء تنتهي نحو 

اجلنوب ب�صل�صلة جبل طويق وتنحدر ب�صدة نحو الغرب وي�صل ارتفاعها اإيل 900 مرت فوق م�صتوي �صطح 

البحر، وب�صبب ميل الطبقات الر�صوبية له�صبة جند نحو ال�صرق وال�صمال ال�صرقي وب�صبب قربها كذلك 

من جبال البحر الأحمر فاإن هناك العديد من الأودية التي تتبع فى امتداداتها النحدار العام للأر�س 

وامليل العام للطبقات والتي اأدي وجودها اإيل تقطع �صطح اله�صبة خا�صة فى جزئها الأو�صط ومن هذه 

الأودية وادي الرمة �صابق الذكر ووادي حنيفة الذي تقع علي جانبيه مدينة الريا�س عا�صمة اململكة 

العربية ال�صعودية ووادي الدوا�صر وغريها.

العربية  اجلزيرة  �صبه  م�صاحة  ربع  نحو  ي�صغل  وا�صع  حو�س  ميتد  جند  ه�صبة  من  اجلنوب  واإيل 

)اأكرث من 600.000 كيلو مرت مربع( تغطي �صطحه الرمال الكثيفة باأ�صكالها واأحجامها املختلفة وميتد 

غربًا  واليمن  ع�صري  مرتفعات  حتي  �صرقًا  العربي  اخلليج  و�صاحل  »عمان«  جلبل  الغربية  املنحدر  من 

ارتفاع �صطحه بالجتاه غربًا حيث  �صماًل حتي مرتفعات ح�صرموت جنوبًا ويزداد  ومن ه�صبة جند 

مرتفعات ع�صري واليمن ويقل ارتفاعًا فى جزئه الأو�صط وكذلك بالجتاه نحو �صبخات �صاحل اخلليج 

العربية  �صبه اجلزيرة  مناطق  اأ�صد  الربع اخلايل  ويعد  ارتفاعًا نحو جبل عمان  يزداد  بينما  العربي 

جفافًا، و�صعوبة فى ارتياده با�صتثناء الطرف اجلنوبي الغربي منه )ملاذا(؟

)جـ( القسم الشرقي:
يتميز الق�صم ال�صرقي من �صبة اجلزيرة العربية بانخفا�س �صطحه ومتوجه مع ظهور بع�س التلل 

املنخف�س املتباعدة اإيل جانب الغطاءات الرملية واحل�صوية فى اجلزء ال�صمايل منه والتي تعرف حمليًا 

با�صم ه�صبة الدبدبة فى جزئها ال�صمايل وال�صمان فى جزئها اجلنوبي. وينحدر �صطح الأر�س انحدارًا 

فى  الرتفاع  يزيد  ول  ال�صاحلية  والبحريات  ال�صبخات  تنت�صر  حيث  �صرقًا  العربي  اخلليج  نحو  بطيئًا 

ا كرثة الواحات الزراعية التي ازدهرت حول مياه العيون  هذا اجلزء عن 200 مرت واأهم ما مييزه اأي�صً

الطبيعية والآبار مثل واحات الإح�صاء وواحات القطيف والبورميي وغريها الكثري.

ومتتد �صبه جزيرة قطر من الياب�س نحو مياه اخلليج وهي عبارة عن ه�صبة منخف�صة ال�صطح تتكون 

من ال�صخور اجلريية تنت�صر فى اأجزاء وا�صعة منها الأ�صكال الرملية املختلفة ويتميز ال�صاحل اخلليجي 

العربي بكرثة اجلزر الواقعة اأمامه حتيط بها ال�صعاب املرجانية وتعد جزيرة البحرين اأهمها جميعًا 
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160 مرًتا  اأعلها جميعًا جبل »الدخان«  ويتكون �صطحها من عدد من القباب اجلريية قليلة الرتفاع 

فوق م�صتوي �صطح البحر. وميتد ال�صهل  ال�صاحلي علي اخلليج العربي من قاعدة �صبه جزيرة قطر حتي 

الكويت �صماًل ل يزيد ات�صاعه فى املتو�صط عن 60 كيلو مرت ويتميز �صطحه فى جزئه ال�صمايل بالتموج 

اأما فى جزئه اجلنوبي  ومنو النباتات اجلفافية التي ت�صتقطب الرمال حولها مكونة كثبانًا منخف�صة 

ال�صهل  من  ال�صبخات  ميناء اجلبيل وحيثما تختفى  اإيل اجلنوب من  ال�صبخات خا�صة  بانت�صار  فيتميز 

ال�صاحلي ترتك املجال لنت�صار الكثبان الرملية والغرود.

)اخللجان  بالدوحات  يعرف  ما  اأو  اخللجان  بكرثة  يتميز  فاإنه  نف�صه  ال�صاطئ  خلط  وبالن�صبة 

البحرية دائرية ال�صكل( اإيل جانب ذلك حتف بال�صاطئ اأطر مرجانياة متتد مل�صافات بعيدة فى مياه 

اخلليج العربي وتتميز ب�صحولة املياه فوقها واإعاقتها فى موا�صع كثرية لإقامة املرافئ الطبيعية واإن 

كان ال�صاحل الكويتي اأكرث �صلحية من �صواحل الإح�صاء وقطر بالن�صبة لقيام املرافئ الطبيعية ور�صو 

ال�صفن )ملاذا؟(.

)د( القسم اجلنوبي:
اأهم ما مييز هذا الق�صم انخفا�صه التدريجي من الغرب اإيل ال�صرق ففى اأق�صي الغرب توجد ه�صبة 

60 مرًتا فوق �صطح  اأقل ارتفاعًا من ه�صاب اليمن تزداد انخفا�صًا نحو ال�صرق حتي ت�صل اإيل من�صوب 

البحر، واإيل ال�صمال من هذه املنطقة اله�صبية ال�صاحلية متتد حافة عالية تنخف�س كذلك بالتدريج 

نحو ال�صرق فبينما ي�صل ارتفاعها فى ح�صرموت 2000 مرت تهبط فى ظفار اإيل 1500 مرت وتنحدر اأر�س 

هذه اله�صاب اجلنوبية بالجتاه �صماًل نحو الربع اخلايل وجزئه الغربي املعروف با�صم رمال الأحقاف 

وجتري فى تلك اله�صاب اأودية �صحراوية اأهمها وادي ح�صرموت الذى ميتد موازيًا لل�صاحل اجلنوبي 

املرتفعات  قاطعًا  اجلنوب  نحو  فجاأة  ينحرف  اأن  قبل  مرت  كيلو   320 مل�صافة  منه  كم   200 بعد  وعلي 

ال�صاحلية لي�صب فى البحر العربي.

)هـ( القسم اجلنوبي الشرقي )إقليم عمان(:
يكاد ينف�صل هذا الق�صم عن بقية اأق�صام �صبه اجلزيرة العربية بوا�صطة الربع اخلايل مما جعله 

يتوجه فى الأغلب نحو البحر فى علقاته اخلارجية عرب الع�صور.

ويتميز ال�صاحل هنا بكرثة تعرجه مما جعله فى كثري من موا�صعه �صاحلًا متامًا لر�صو ال�صفن واإقامة 

املرافئ الطبيعية اجليدة حيث ي�صعب ات�صالها بالداخل.
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متتد  )1200مرت(  الرتفاع  متو�صطة  ه�صبة  �صكل  فى  بظهوره  عمان  من  الداخلي  اجلزء  ويتميز 

اله�صبة  ارتفاعًا ويكرث فى هذه  3000 مرت  �صل�صلة فقارية تعرف باجلبل الأخ�صر تبلغ قمتها  و�صطها 

الأودية ذات اجلوانب �صديدة النحدار واأغلبها يتجه فى انحداره نحو خليج عمان ويتجه القليل منها 

نحو الربع اخلايل، ويتميز ال�صاحل العماين علي البحر العربي ووجود بع�س اجلزر بالقرب منه.

3- املناخ والنبات الطبيعي بشبه اجلزيرة العربية:
أواًل: العوامل املؤثرة فى مناخ شبه اجلزيرة العربية:

يوؤثر فى مناخ �صبه اجلزيرة العربية جمموعة من العوامل الطبيعية يتمثل اأهمها فيما يلي:

أ( املوقع الفلكي:
ال�صحراوية احلارة فيما بني دائرتي  املنطقة  العربية فى  يقع اجلزء الأعظم من �صبه اجلزيرة 

عر�س 18 ْ و30 ْ �صماًل وانعك�س ذلك علي ارتفاع درجة احلرارة ب�صفة عامة فى كل اأجزائها خا�صة فى 

ف�صل ال�صيف، ت�صبه فى ذلك كثريًا بقية اأجزاء الوطن العربي فى الن�صف ال�صمايل من اإفريقيا:

ب( املوقع اجلغرافى:
تقع �صبه اجلزيرة العربية كما �صبق  اأن عرفت ك�صبه جزيرة بني ذراعني مائيني �صيقني اخلليج 

علي  املمتد  �صاحلها  جانب  اإيل  ال�صرقي  اجلنوب  فى  عمان  وخليج  غربًا  الأحمر  والبحر  �صرقًا  العربي 

طول البحر العربي جنوبًا وهكذا فاإنها بحكم اإحاطتها باملياه من ثلثة جوانب وقربها من كتلة الياب�س 

ال�صخمة فى اآ�صيا والكتلة املائية الكبرية املتمثلة فى املحيط الهندي وكذلك اقرتابها من البحر املتو�صط 

كل ذلك اأثر كثريًا علي خ�صائ�صها املناخية والتي ميكن اإيجازها فيما يلي:

واإفريقيا  اآ�صيا  من  بكل  القارية  باملوؤثرات  اجلغرافى  موقعها  بحكم  العربية  اجلزيرة  �صبه  تتاأثر 

با�صم  املعروفة  وهي  اآ�صيا  قارة  من  القادمة  ال�صرقية  ال�صمالية  الرياح  هبوب  فى  اأ�صا�صًا  تتمثل  والتي 

الرياح التجارية التي تتميز باجلفاف واعتدال حرارتها كما تتاأثر كذلك بالرياح املو�صمية ال�صتوية 

القادمة عرب خليج عمان من ال�صغط املرتفع فى قلب اآ�صيا والتي ت�صبب الأمطار ال�صتوية علي مرتفعات 

عمان واجلبل الأخ�صر كما تتاأثر كذلك بحكم موقعها اجلغرافى بالرياح اجلنوبية الغربية القادمة من 

�صرق اإفريقيا عرب البحر الأحمر حيث تت�صبع ببخار املاء خلل عبورها ويوؤدي وجود مرتفعات ع�صري 

واليمن اإيل �صعودها وتربيدها وينتج عنها �صقوط الأمطار املو�صمية ال�صيفية فى هذا الإقليم.

تتاأثر كذلك بالكتل البحرية القادمة من املحيط الهندى عرب البحر العربي مما ينتج عنها �صقوط 
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بع�س الأمطار فى اأجزائها اجلنوبية. ويقت�صر تاأثرها بكل من البحر الأحمر واخلليج العربي فى ارتفاع 

الرطوبة الن�صبية علي �صواحلها املطلة عليهما حيث يقل تاأثريهما علي مناخ �صبه اجلزيرة بحكم �صيقها 

واإحاطة البحر الأحمر ب�صل�صل جبلية مرتفعة حتجب موؤثراته من الو�صول اإيل الداخل.

اأما الأجزاء ال�صمالية من �صبه اجلزيرة العربية فبحكم موقعها القريب من البحر املتو�صط جندها 

تتاأثر باملنخف�صات والأعا�صري اجلوية القادمة من حو�س البحر املتو�صط والتي ينتج عنها �صقوط بع�س 

الأمطار ال�صتوية الإع�صارية فى اإمارة تبوك واجلوف وغريهما من الأجزاء ال�صمالية.

جـ( التضاريس:
املناخ هما عن�صر احلرارة وعن�صر املطر  اأ�صا�صًا علي عن�صرين هامني من عنا�صر  الت�صاري�س  توؤثر 

واجلزيرة العربية كما �صبق اأن عرفت عبارة عن �صطح ه�صبي فى اأغلب اأجزائها اإذا ما ا�صتثنينا الأجزاء 

ال�صرقية منها وبع�س املناطق ال�صهلية فى اجلنوب و�صاحل تهامة فى الغرب كما متتد جبال ال�صروات 

خلل  من  املرتفعات  هذه  اأثرت  وقد  ال�صرقي  اجلنوب  فى  الأخ�صر(  )اجلبل  عمان  وجبل  الغرب  فى 

باملناطق  باملقارنة  منا�صيبها واجتاهاتها فى كل من احلرارة واملطر، فدرجات احلرارة تنخف�س فوقها 

ال�صهلية واله�صبية الأخري الواقعة علي نف�س دوائر العر�س )قارن متو�صطات درجات احلرارة فى كل 

من اأبها - الريا�س - �صنعاء - الدمام - جدة وذلك خلل ف�صل ال�صيف( ولذلك متثل العديد من املدن 

اجلبلية فى كل من ال�صعودية واليمن م�صايف رئي�صة يرتادها امل�صطافون خلل �صهور ال�صيف لعتدال 

درجة احلرارة. ونتيجة لنخفا�س ال�صطح فى املنطقة ال�صرقية فقد اأثر ذلك علي ارتفاع     درجات 

احلرارة بها خا�صة فى ف�صل ال�صيف مع توغل موؤثرات الرياح القارية الباردة �صتاء من ال�صمال ال�صرقي 

نحو الداخل مل�صافات بعيدة حيث ل توجد اأي عقبات ت�صاري�صية متنع توغلها. ونظرًا لمتداد �صل�صل 

املنخف�س  تهامة(  )�صاحل  ال�صيق  ال�صاحلي  ال�صهل  فاإن  الأحمر  البحر  موازاة  فى  ال�صروات  مرتفعات 

يتميز بارتفاع درجة احلرارة وارتفاع معدلت الرطوبة الن�صبية خلل ف�صل ال�صيف )ملاذا(؟.

فامتداد  توزيع كمياته،  مبا�صر خا�صة علي  تاأثري  فهو  املطر  لتاأثري اجلبال علي عن�صر  وبالن�صبة 

مطرا  اأغزر  املو�صمية  للرياح  املواجهة  الغربية  املناطق  جعل  اجلنوب  اإيل  ال�صمال  من  ع�صري  مرتفعات 

بكثري مبقارنتها باملنحدرات ال�صرقية )فى من�صرف الرياح( ونف�س الو�صع جنده فى اإقليم جبل عمان 

املو�صمية  الرياح  ال�صتاء حيث تواجه هبوب  اأمطارها فى ف�صل  بغزارة  ال�صرقية  حيث تتميز جوانبه 

ال�صتوية بينا ي�صود اجلفاف على جوانبها الغربية وال�صمالية الغربية املواجهة ملنطقة الربع اخلايل 
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والذي كان لوجود تلك املرتفعات علي جانبيه الأثر الكبري فى �صدة اجلفاف الذي مييزه عن غريه من 

مناطق �صبه اجلزيرة الأخري.

ثانيًا: الظروف املناخية فى شبه اجلزيرة العربية:
1- احلرارة:

تتميز بارتفاعها ال�صديد فى ف�صل ال�صيف حيث ت�صقط ال�صم�س ب�صكل عمودي علي املناطق املح�صورة 

بني خط ال�صتواء ومدار ال�صرطان ونتيجة لذلك تكون كل اأرا�صي �صبه اجلزيزة العربية املح�صورة بني 

دائرتي عر�س 18 ْ ،30 ْ �صماًل من اأ�صد جهات الوطن العربي حرارة با�صتثناء املناطق اجلبلية فى الغرب 

واجلنوب ال�صرقي حيث يعمل ارتفاعها علي انخفا�س فى درجة حرارتها كما تعمل الأمطار ال�صيفية 

املو�صمية فى اجلنوب الغربي وبع�س الأطراف اجلنوبية علي تخفي�س درجة حرارتها، وعادة ما تتجاوز 

38 ْ م فى �صحراء النفود وه�صبة جند خلل �صهور ال�صيف وتعمل ال�صطوح  درجات احلرارة العظمي 

ال�صخرية العارية علي ارتفاع درجة احلرارة بتلك املناطق واإذا كانت متو�صطات احلرارة ال�صنوية فى 

املدن الداخلية ب�صبه اجلزيرة العربية ل تزيد كثريًا علي 25 ْم اإل اأن معدلت درجات احلرارة العظمي 

34.5 ْم فى الدوحة  35 ْم فى الريا�س  اإيل  فى ف�صل ال�صيف تتجاوز الرقم ال�صابق كثريًا حيث ت�صل 

بينما ت�صجل درجة احلرارة العظمي املطلقة فى الفوف ما بني 40 ْ ، 52 ْ فى بع�س �صهور ال�صيف.

اأما فى ف�صل ال�صتاء فتتدين درجات احلرارة فى يناير بالريا�س اإيل 15 ْم بينما يزداد فى الدوحة 

اإيل 17.5 ْم )ملاذا؟( بينما كثريًا ما ي�صجل الرتمومرت املئوي درجة حرارة ت�صل اإيل ال�صفر اأو قريبة  منه 

وهذا يعطي دللة علي التطرف املناخي الذي مييز تلك املناطق ال�صحراوية والذ يت�صح من ات�صاع املدي 

احلراري الف�صلي والذي ي�صل اإيل اأكرث من 17.5 ْم  فى املناطق ال�صرقية والو�صطي من �صبه اجلزيرة 

العربية.

2ــ الضغط اجلوي والرياح:
تتاأثر �صبه اجلزيرة العربية بحكم موقعها اجلغرافى مبناطق ال�صغط اجلوي الرئي�صية املحيطة بها.

وفى فصل الشتاء:
تتاأثر بنطاق ال�صغط اجلوي دون املداري و�صط قارة اآ�صيا والذي يزداد امتدادا وات�صاعا فى هذا 

الف�صل بحيث يغطي كل �صبه اجلزيرة العربية �صمن غريها من املناطق املجاورة يوؤدي ذلك اإيل �صيادة 

تلك  ت�صبب  التي  ال�صرقية  ال�صمالية  التجارية  الرياح  هبوب  مع  احلرارة  درجة  وانخفا�س  اجلفاف 
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الظروف املناخية كذلك تتاأثر الأجزاء ال�صمالية منها باملنخف�صات اجلوية القادمة مع الرياح الغربية 

باملحيط  اأزور  جزر  فوق  املرتكز  املرتفع  ال�صغط  نطاق  من  لها  م�صاحبة  املتو�صط  البحر  عرب  العك�صية 

الأطلنطي والذي يزداد ات�صاعا خلل ف�صل ال�صتاء ممتدا فوق اجلزء ال�صمايل من قارة اأفريقيا.

وينتج عن هبوب الرياح العك�صية الغربية ما ي�صاحبها من منخف�صات ــ يتولد بع�صها فوق اأجزاء من 

حو�س البحر املتو�صط ــ حدوث ا�صطرابات جوية فى درجات احلرارة واجتاه الرياح مع احتمال �صقوط 

رياح  هبوب  يوؤدي  كما  العربية،  اجلزيرة  �صبه  من  ال�صمالية  الأجزاء  فى  وذلك  الإع�صارية  الأمطار 

�صمالية �صرقية من و�صط اآ�صيا وعبورها خليج عمان اإيل �صقوط اأمطار �صتوية غزيرة علي املنحدرات 

ال�صرقية ملرتفعات عمان واجلبل الأخ�صر.

وفى فصل الصيف:
ب�صبب  العربية  اجلزيرة  �صبه  من  ويختفى  ال�صمال  ناحية  املداري  دون  املرتفع  ال�صغط  يتحرك 

حترك ال�صم�س الظاهري �صمال وارتفاع درجات احلرارة ويحل حمله نطاق من ال�صغط املنخف�س يعد 

امتدادا لل�صغط املنخف�س و�صط اآ�صيا كما يتحرك ال�صغط املنخف�س ال�صتوائي وي�صل حتي الأطراف 

اجلنوبية ل�صبه اجلزيرة العربية مقرتبا من ال�صغط املنخف�س الآ�صيوي وامتداده فوق �صبه اجلزيرة 

العربية وي�صاعد انخفا�س ال�صغط اجلوي علي هبوب رياح �صمالية �صديدة اجلفاف كما تتكون منخف�صات 

جوية حملية �صديدة النخفا�س واحلرارة تتعلق بها كميات �صخمة من الأتربة والرمال خا�صة واأنها 

املحلية  الرياح  هذه  وتعرف  �صائبة  رملية  بتكوينات  املغطي  ب�صطحة  اخلايل  الربع  منطقة  من  قادمة 

با�صم ال�صموم فى اململكة العربية ال�صعودية وبا�صم الطوز فى الكويت وت�صبه كثريا رياح اخلما�صني فى 

اأوجه ال�صبه بني هذه الأنواع من الرياح املحلية احلارة اخلا�صة بال�صغط اجلوي والرياح  م�صر، حدد 

فيث �صهر يوليو وحاول اأن تو�صح العلقة بني دورة الرياح العامة وهذه الأنواع املحلية من الرياح، وتهب 

تاأتي  تاأتي  مطرية  �صيفية  مو�صمية  رياح  العربية  اجلزيرة  �صبه  من  الغربية  اجلنوبية  الأجزاء  علي 

من اجلنوب الغربي نحو مرتفعات اليمن وع�صري خا�صة علي منحدراتها الغربية التي تتميز باأمطارها 

ال�صيفية الغزيرة وهذه الرياح هي فى الأ�صل جتارية جنوبية �صرقية انحرفت علي ميني اجتاهها مع 

عبور خط ال�صتواء لتتحول اإيل جنوبية غربية ومتر علي البحر الأحمر وتت�صبع ببخار املاء لت�صعد 

فوق مرتفعات جنوب غرب اجلزيرة العربية وت�صقط اأمطارها املو�صمية ال�صيفية.
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3ــ املطر
�صمن  عرفنا  كما  تقع  والتي  العربية  اجلزيرة  �صبه  اأجزاء  ملعظم  الرئي�صية  ال�صمة  اجلفاف  يعد 

النطاق ال�صحراوي اجلاف فى معظم مناطقها مع ندرة املطر فاإنه ي�صقط ب�صكل غري منتظم وعادة ما 

ت�صقط خلل ف�صل ال�صتاء با�صتثناء النطاق اجلنوبي واجلنوبي الغربي حيث الأمطار املو�صمية ال�صيفية 

علي ع�صري واليمن وعموما فاإن اأمطار ال�صتاء هي القاعدة العامة بجميع املناطق ال�صحراوية العربية 

با�صتثناء اأطرافها اجلنوبية، وتقل الأمطار بالجتاه من ال�صمال اإيل اجلنوب فى املناطق الداخلية من 

�صبه اجلزيرة العربية وهي عادة اأقل من 100 مللم فى معظم تلك املناطق وتزداد علي اإقليم املرتفعات 

ب�صلطنة عمان اإيل ما بني 400 اإيل 500 مللم حيث الأمطار ال�صتوية كما ت�صل اإيل اأكرث من 1000 مللم 

فى بع�س مناطق ع�صري ومرتفعات اليمن.

50 مللم كما تقل الأمطار  ويعد الربع اخلايل اأجف مناطق �صبه اجلزيرة حيث يقل املطر به عن 

بالأجزاء ال�صرقية واإن كانت اأقل حدة منها فى الربع اخلايل حيث اأنه كثريا ما ي�صل اإليها عرب الأعا�صري 

مما ي�صاعد علي �صقوط كميات حمدودة من الأمطار ال�صتوية.

ثالثا: النبات الطبيعي فى شبه اجلزيرة العربية
يعد النبات الطبيعي انعكا�صا لظروف املناخ والرتبة فى اأي منطقة واإن كان اإيل جانب ذلك يتاأثر 

الأر�س والرعي  انحدار  الرتبة ومعدلت  نوع  الب�صرية الأخري مثل  الطبيعية  العوامل  مبجموعة من 

اجلائر »ماذا نعني بالرعي اجلائر؟« واحلرائق وغري ذلك من العوامل.

والنباتات ال�صائدة ب�صبه اجلزيرة العربية عبارة عن اأنواع �صحراوية ترتبط فى منوها بظروف 

اجلفاف ال�صائدة باملنطقة فالنباتات فى ال�صحاري احلارة من الأنواع التي حتتمل اجلفاف ال�صديد اأو 

تقاومه بخف�س البخر اإيل اأدين حد ممكن ومبد جذورها فى الأر�س حتي م�صتوي املاء اجلوفى وباختزان 

املياه فى �صوقها واأوراقها وتظهر مثل تلك النباتات الع�صبية فى الأجزاء ال�صمالية القريبة من بادية 

بق�صرها  الأع�صاب  تلك  وتتميز  مللميرت  مائة  عن  تقل  ل  ال�صتوي  املطر  من  كمية  ت�صقط  حيث  ال�صام 

وت�صتتها كما تظهر بع�س الأنواع ال�صجريية املعمرة مثل الأثل وال�صنط وال�صيح والدوم وهناك الأنواع 

اإذا �صقط عليها املطر منت وازدهرت، ومن  احلولية التي تبقي هامدة عدة �صهور واأحيانا �صنوات حتي 

تلك الأنواع احلولية البابوجن واخلردل وغريها.

الرمة  وادي  مثل  ن�صبيا  املياه  تتوفر  حيث  الأودية  بطون  فى  كذلك  النباتات  هذه  وتنت�صر 
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والدوا�صر.

وفى مرتفعات ع�صري واليمن تظهر اأنواع من الأ�صجار املتباعدة ت�صبه تلك املوجودة عليث مرتفعات 

عمان اأغلبها من الف�صيلة ال�صنطية كال�صدر والأثل.

ثانيا: الدراسة البشرية
يتميز اإقليم �صبه اجلزيرة العربية بخ�صائ�س فريدة متيزه عن باقي اأقاليم الوطن العربي �صواء 

التنوع  علي  وتعرفت  للإقليم  الطبيعية  اجلوانب  در�صت  اأن  وبعد  الب�صرية،  اأو  الطبيعية  الناحية  من 

اإيل الغرب واأي�صا �صتلحظ  ال�صرق  اأو من  اإيل اجلنوب  ال�صمال  اأجزائه �صواء من  الوا�صح بني خمتلف 

اأقطار الأقليم خا�صة فى ق�صميه اجلنوبي ال�صرقي واجلنوب  فى درا�صتك الب�صرية التنوع الكبري بني 

الغربي.

ومن درا�صة اجلدول التايل ميكن اأن ن�صتخل�س بع�س احلقائق عن هذا الأقليم من الناحية ال�صكانية 

وامل�صاحة وعدد ال�صكان والكثافة باأقطار اإقليم �صبه اجلزيرة العربية:

الكثافةال�سكان )ن�سمة(امل�ساحة كم 2 القطر 

2.420.58229.513.33013ال�سعودية

17.8203.441.813193الكويت

665656.397987البحرين

11437793.34169قطر

828804.496.00054الإمارات

2124603.200.00015عمان

555.00023.701.25743اليمن

3.120.84465.852.13821املجموع

1ــ تزيد م�صاحة اإقليم �صبه اجلزيرة العربية علي 3 مليون كم2 تعادل 23.7% من جملة م�صاحة 

الوطن  �صكان  جملة  من   %19.2 متثل  ن�صمة  مليون   65 من  اأكرث  الأقليم  هذا  ي�صكن  العربي  الوطن 

العربي.
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2ــ تبلغ الكثافة ال�صكانية به حوايل 21 ن�صمة/كم2 وهو بذلك يعد اأقل اأقاليم الوطن العربي من 

حيث الكثافة بالرغم من اأن البحرين تعد اأكرث اأقطار الوطن العربي ارتفاعا فى كثافتها ال�صكانية »علل 

لذلك«.

3ــ حتتل اململكة ال�صعودية املرتبة الأويل من حيث امل�صاحة وعدد ال�صكان تليها اليمن والقطران 

ي�صتاأثران بحواىل 83% من م�صاحة و�صكان الإقليم لذلك يرتكز ثلث �صكان الإقليم فى الركن اجلنوبي 

الغربي باجلمهورية اليمنية فى حني اأن �صكان اململكة يتمركزون فى ثلث جهات هي: احلجاز وع�صري 

فى الغرب واأقليم الإح�صاء فى ال�صرق وقلب جند فى الو�صط. ما هو تف�صريك لهذا الرتكز ال�صكاين؟

4ــ اإذا كان عن�صر املطر ووفرة املياه هو العامل الرئي�صي فى توزيع ال�صكان وارتفاع كثافتهم بالوطن 

العربي اإل اأن القاعدة هنا ت�صذ بالن�صبة لبع�س اأقطار اأقليم �صبه اجلزيرة العربية املطلة علي اخلليج 

ــ الإمارات العربية املتحدة« فقد كان لتدفق البرتول العربي اأكرب  ــ قطر  ــ البحرين  العربي »الكويت 

الأثر فى تركز ال�صكان وارتفاع كثافتهم فى هذه الأقطار.

أما من حيث موارد األقليم االقتصادية فيمكن أن نسجل ما يلي:
الأقليم وحده  اليمن« فهذا  »با�صتثناء  الأقليم  للدخل لأقطار  الرئي�صي  امل�صدر  البرتول  1ــ يحتل 

يت�صح  العامل ومن هنا  اإنتاج  11.6% من جملة  يعادل  العربي وما  الوطن  اإنتاج  59.1% من جملة  ينتج 

الثقل القت�صادي لهذا الأقليم.

متثل  حيث  اليمن  جمهورية  با�صتثناء  الأقليم  هذا  اقت�صاديات  فى  الزراعة  اأهمية  ترتاجع  2ــ 

الزراعة العمود الفقري للدخل القومي بها.

3ــ ي�صتاأثر هذا الأقليم باإنتاج النب بالوطن العربي وذلك فى اليمن.

4ــ ميثل الرعي حرفة اأ�صا�صية ب�صبه اجلزيرة العربية اإيل جانب حرف اأخري.

5ــ متثل �صناعة البرتول ال�صناعة الأويل فى الأقليم »با�صتثناء اليمن«.
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درا�شة تطبيقية لإحدي دول الأقليم »اململكة العربية ال�شعودية«

�صكل )2( اململكة العربية ال�صعودية

املوقع اجلغرافى وعالقاته املكانية:
ت�صغل اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية معظم �صبه اجلزيرة العربية حيث تبلغ م�صاحتها 2.150 

16% من  اأو ما يعادل  اإقليم �صبه اجلزيرة العربية  71.6% من جملة م�صاحة  اأي ما يعادل  مليون كم2 

ال�صودان  من  كل  بعد  امل�صاحة  حيث  من  عربية  دولة  ثالث  فهي  الكبري،  العربي  وطننا  م�صاحة  جملة 

واجلزائر.

ومن حيث املوقع الفلكي متتد اأرا�صيها بني خطي عر�س 12َ  16ْ ــ32ْ �صمال وخطي طول 36َ  34ْ ــ56 

�صرقا »ما الذي ترتب علي هذا املوقع الفلكي؟«.

ومن درا�صة وحتليل خريطة اململكة العربية ال�صعودية بالأطل�س العربي ميكن اأن ن�صتنتج 

خصائص املوقع اجلغرافى فيما يلي:
اأق�صي  حتتل  حيث  القدمي  العامل  قارات  من  متو�صطا  موقعا  ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صغل  1ــ 

الطرف اجلنوبي الغربي من قارة اآ�صيا مما اأك�صب موقعها اأهمية اإ�صرتاتيجية وا�صحة.

2ــ تتمتع ال�صعودية ب�صواحل بحرية طويلة مطلة علي كل من البحر الأحمر واخلليج العربي تبلغ 
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فى جمموعها 2410 كم موزعة علي النحو التايل:

أــ ساحل البحر األحمر:
ويبلغ طوله 1800 كم من العقبة �صمال وحتي جيزان جنوبا وتنت�صر علي طول هذا ال�صاحل عدة 

موانئ هامة من ال�صمال اإيل اجلنوب �صباء والوجه وينبع وجدة والليث والقنفذة وجيزان، وميثل هذا 

البحر املنفذ العربي للمملكة »عرب قناة ال�صوي�س«.

ب ــ ساحل اخلليج العربي:
ويبلغ طوله 610 كم واأهم موانيه راأ�س تنورة واجلبيل والدمام، وهو ميثل املنفذ ال�صرقي لتجارة 

ال�صاحل بهد اكت�صاف البرتول فى املنطقة املجاورة  ال�صعودية، ولقد زادت الأهمية القت�صادية لهذا 

لل�صواحل ال�صرقية مما حدا بالبع�س بت�صميته ب�صاحل الزيت.

3ــ تتمتع اململكة العربية مبوقع اإ�صرتاتيجي وحماية عربية ت�صرتك بحدود �صيا�صة مع ثمان دولة 

عربية تبلغ فى جمموعها 6850كم، مما اأبعدها عن مناطق ال�صراع العاملي ما بني ال�صرق والغرب »حدد 

الدول العربية امل�صرتكة مع ال�صعودية بحدود �صيا�صية وما هو الأقليم الذي تنتمي اإليه كل منها؟«.

4ــ كان ملوقع اململكة واإحاطتها بثلثة م�صايق بحرية عاملية هامة »ما هي هذه امل�صايق حدد موقعها 

علي اخلريطة؟« اإن وجهت اهتماما لل�صئون العربية ل�صمان تاأمني هذه املنافذ الهامة جدا.

سكان اململكة العربية السعودية
يبلغ عدد �صكان اململكة العربية ال�صعودية اأكرث من 2 مليون ن�صمة ويرجع ذلك اإيل ما ت�صهده اململكة 

من منو �صكاين مطرد فى مناطقها املختلفة.

5 فى الألف فقط،  اإيل  35 فى الألف بينما تنخف�س معدلت الوفيات  اإيل  ويرتفع معدل املواليد 

وجود  ب�صبب   %55 من  باأكرث  الغربية  املنطقة  ت�صتاأثر  حيث  التجان�س  بعدم  ال�صكان  توزيع  ويت�صم 

العا�صمة ووجود مناطق زراعية خ�صبة كما يوجد تركز �صكاين اآخر فى املنطقة ال�صرقية علي ال�صاحل 

اأهم املدن واملراكز العمرانية« وتنخف�س الكثافية ال�صكانية  اأ�صباب تركز ال�صكان هنا؟ مع ذكر  »اذكر 

بال�صعودية  لت�صل اإيل 13 ن�صمة/كم2 ويرجع ذلك اإيل كرب م�صاحتها بالن�صبة لعدد ال�صكان.

واأما من حيث توزيع ال�صكان ح�صب منط حياتهم فينق�صمون اإيل رحل وهم ال�صكان البدو وم�صتقرون 

تتبعها  التي  البدو  توطني  �صيا�صة  ب�صبب   %73 ن�صبتهم  وتبلغ  احل�صر  و�صكان  الريف  �صكان  وميثلون 

اململكة.
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اإلنتاج الزراعي:
الباقي علي  64% واجلزء  2.9 مليون فدان يزرع منها علي املطر  الزراعية  تبلغ م�صاحة الأرا�صي 

الري، ومتثل الزراعة الآن ركيزة كربي فى اقت�صاديات اململكة.

والزراعة هنا تنق�صم اإيل ثلث اأمناط رئي�صة تبًعا لأ�صكال �صطح الأر�س.

1 - النمط األول:
زراعة الأودية مثلما احلال فى وادي فاطمة حيث تتوفر مياه الري والرتبة اخل�صبة.

2 - منط زراعة الواحات:
وتنت�صر فى مناطق خمتلفة حيث الآبار اجلوفية مثلما احلال فى القطيف والهفوف.

3 - منط زراعة املدرجات:
ويتمثل فى مدرجات مرتفعات احلجاز ومرتفعات ع�صري.

واأهم احلا�صلت الزراعية القمح يليه التمور والفاكهة ثم اخل�صر واأخرًيا الأعلف والرب�صيم، واأما 

39% من املاغز والباقي  و  راأ�س ن�صفها من الأغنام  5.75 مليون  عن الرثوة احليوانية فيوجد باململكة 

عبارة عن ما�صية واإيل وحرفة الرعي قدمية باململكة حيث تتوافر املراعي الطبيعية فى مناطق وا�صعة 

منها مثل ه�صبة جند ومرتفعات ع�صري واحلجاز.

• البترول:
حتتل ال�صعودية املركز الأول فى اإنتاج البرتول العربي حيث و�صل اإنتاجها اإيل 174.8 مليون طن 

24% من الحتياطي العاملي وترتكز حقول البرتول فى اجلزء ال�صرقي  وبها من الحتياطي ما يعادل 

منها حيث �صهول الإح�صاء و�صاحل اخلليج العربي )انظر الأطل�س(.

1 - حقل الغوار وهو اأكرب حقول العامل اإنتاًجا وينتج ن�صف اإنتاج اململكة وبداأ اإنتاجه 1951م،

2 - حقل ال�صقانية: وهو من اأكرب احلقول البحرية فى العامل وثاين احلقول اإنتاجًا فى ال�صعودية 

بعد الغوار.

3 - حقل اأبقيق ثم حقل القطيف وجمموعة من احلقول الأخري مثل حقل الدمام وغريها.

وينقل البرتول ال�صعودي اإيل اأ�صواق ا�صتهلكه العاملية بعدة طرق منها:

• خط اأنابيب التابلين املوؤدي اإيل ميناء �صيدا اللبناين وطاقته ال�صنوية 22 مليون طن.
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• خط اأنابيب ق�صرية تربط حقول البرتول ب�صاحل اخلليج العربي حيث معامل التكرير، وهناك 

خط يوؤدي اإيل جزيرة البحرين حيث يوجد معمل لتكرير البرتول.

• اإلنتاج الصناعي:
مل يكن هناك �صناعة مبفهومها احلايل وذلك قبل اكت�صاف البرتول ولكن فى الوقت احلا�صر جند 

املتمثلة فى  البرتولية  ال�صناعات  بناء قاعدة �صناعية عري�صة تتمثل فى  نه�صة �صناعية تتمثل فى 

تكرير البرتول و�صناعة الأ�صمدة الكيماوية و�صناعة تكرير ال�صكر ومنتجات الألبان وغريها.
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1 - متتد �شال�شل جبال البحر الأحمر من مرتفعات اليمن جنوبًا وحتي خليج 

العقبة �شماًل فى �شوء هذه العبارة و�شح:

اأ - التكوين اجليولوجي والأق�صام الرئي�صية للجبال.

ب - التاأثري املناخي جلبال البحر الأحمر.

ج - اأر�صم خريطة ل�صبه اجلزيرة العربية تو�صح عليها جبال البحر الأحمر.

د - اأي ا�صتثمار ي�صلح فى منطقة جبال البحر الأحمر؟ وملاذا؟

اخلليج  علي  املطلة  ال�شاحلية  ال�شهول  بني  والختالف  ال�شبه  اأوجه  و�شح   -  2

العربي وال�شهول ال�شاحلية املطلة علي املحيط الأطلنطي من حيث:

اأ - المتداد اجلغرافى.

ب - خ�صائ�س ال�صطح.

ج - الأهمية القت�صادية.

د - اأف�صل اأنواع ال�صتثمار لكل منهما.

3 - ما النتائج املرتتبة علي..........؟

اأ - تعامد ال�صم�س علي مدار ال�صرطان واأثرها علي و�صط �صبه اجلزيرة العربية.

ب - ا�صتقامة �صواحل البحر الأحمر فى �صبه اجلزيرة العربية.

ج - تعر�س �صبه اجلزيرة العربية للحركات النك�صارية.

4 - مب تف�شر............؟

اأ - قلة املواينء علي ال�صاحل الغربي لإقليم �صبه اجلزيرة العربية.

ب - �صقوط املطر ال�صتوي علي �صمال �صبه اجلزيرة العربية.

ج - اعتدال درجة احلرارة �صيفًا فى مدينة الطائف.

املوارد  من  العديد  وبها  متميز،  مبوقع  ال�شعودية  العربية  اململكة  تتمتع   -  5

القت�شادية فى �شوء هذه العبارة.

اأ - اأر�صم خريطة للموقع اجلغرافى للملكة العربية ال�صعودية.

ب - حدد اأهم املوارد القت�صادية باململكة.

ج - مب تف�صر؟ يت�صم توزيع ال�صكان باململكة العربية ال�صعودية بعدم التجان�س.

اأ�شئلة وتدريبات
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الف�صل 

اخلام�س

فى نهاية هذا الف�صل ينبغي اأن يكون 

الطالب قادًرا علي اأن:

خريطة  علي  اخل�صيب  الهالل  اإقليم  يحدد   •
�صماء للوطن العربي.

واجلغرافى  الفلكي  املوقع  اأهمية  يتعرف   •
لإقليم الهالل اخل�صيب من النواحي الطبيعية 

والب�صرية.

تكوين  فى  اجليولوجية  العوامل  اأثر  • يو�صح 
الظاهرات الت�صاري�صية لالإقليم.

• يحلل اأثر الت�صاري�س علي الأن�صطة الب�صرية 
فى الإقليم.

الإقليم. فى  املناخية  الظروف  اأهم  • يو�صح 
الإقليم. فى  القت�صادية  املوارد  اأهم  • يعدد 

تنمو  التي  الطبيعية  النباتات  اأهم  يحدد   •
فى الإقليم.

املناخية  والأقاليم  الإقليم  مدن  بني  •يربط 
التي تنتمي اإليها.

العراق. لدولة  اجلغرافى  املوقع  • يحدد 
لدولة  القت�صادية  املوارد  اأهمية  يبني   •

العراق.

�صكان  توزيع  فى  املوؤثرة  العوامل  يعدد   •
العراق.

املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى

اأول: الدرا�صة الطبيعية

ت�صاري�س الهالل اخل�صيب

النطاق ال�صاحلي

بادية ال�صام

ال�صرق  اإيل  املرتفعات  نطاق 

من النطاق ال�صاحلي

�صهول دجلة والفرات

املناخ والنبات الطبيعي

ثالثا: الدرا�صة التطبيقية لإحدي دول الإقليم

العوامل املوؤثرة فى املناخ

ثانيا: الدرا�صة الب�صرية

النبات الطبيعي الظروف املناخية

�صكان العراق

الإنتاج ال�صناعي

الرثوة احليوانية

الإنتاج الزراعي

اإقليم الهالل اخل�صيب

 الق�صايا املت�صمنة:

- البيئة وحمايتها واملحافظة عليها وجتميلها.

الأعيان  )حماية  الإن�صاين  الدويل  القانون   -

املدنية( كاملباين وامل�صانع والآثار وال�صدود.

الأهداف

الف�صل 

اخلام�س
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ي�صم الهالل اخل�صيب خم�س دول عربية هي العراق و�صوريا ولبنان والأردن وفل�صطني وتبلغ م�صاحته 

731065 كيلو مرت مربع تعد العراق اأكرب دولة م�صاحة تزيد على )4000.000كم2( بن�صبة %60.1 

من جملة م�صاحة الإقليم ولبنان اأ�صغرها مب�صاحة تزيد على 10.000 كيلو مرت مربع بن�صبة %1.40 

من امل�صاحة الإجمالية.

أواًل: الدراسة الطبيعية
أ( املوقع الفلكي واجلغرافى:

ميتد اإقليم الهالل اخل�صيب �صمال اإقليم �صبه اجلزيرة العربية فى �صكل قو�س اأو هالل منفتح ناحية 

اجلنوب فوق اأكرث من 9 درجات عر �صية ) ما بني دائرتي عر�س 28ْ و 38ْ �صماًل( واأكرث من 14 خطًا 

طوليًا )ما بني خطي طول 20ْ 34ْ و48ْ �صرقًا(.

وبالن�صبة ملوقعه اجلغرافى فيعد اأق�صي امتداد �صمايل �صرقي للوطن العربي فى الياب�س الآ�صيوي 

جانب  من  العربية  الأرا�صي  بني  فا�صلة  والعراق  �صوريا  من  كل  فى  وال�صرقية  ال�صمالية  حدوده  متتد 

الإقليم  هذا  اأ�صبح  الهام  اجلغرافى  املوقع  وبهذا  واإيران،  تركيا  هما  اآخر  جانب  من  م�صلمتني  ودولتني 

مبثابة البوابة ال�صمالية ال�صرقية للوطن العربي. )ماذا نعني مبا �صبق؟ ناق�س معلمك(.

يتاأثر  جعله  مما  املتو�صط  البحر  علي  ممتدة  ب�صواحل  اخل�صيب  الهالل  يطل  ذلك  جانب  اإيل 

منط  فى  كثريًا  اأثرت  قد  املتو�صط  للبحر  الطبيعية  فاملوؤثرات  والب�صرية  الطبيعية  خ�صائ�صة  فى  به 

لالأمطار  الرئي�صي  امل�صبب  بالأعا�صري  م�صحوبة  عربية  عك�صية  رياح  من  اإليه  جتلبه  مبا  الإقليم  مناخ 

من  مبقربة  املتو�صط  البحر  وجود  اأتاح  ذلك  جانب  اإيل  الإقليم  اأجزاء  مبعظم  ال�صتوية  الإع�صارية 

الإقليم منو وازدهار العديد من املدن ال�صاحلية التي لعبت دورًا كبريًا فى ات�صال دول الإقليم بالعامل 

اخلارجي خا�صة دول اأوروبا والعامل الغربي واأ�صبح هناك نوع من التاأثري املتبادل وامل�صتمر عرب التاريخ 

بينه وبني تلك الدول. كمــا يطل الإقليم بجبـهة بحرية �صيقة علي ممر مالحي هام يتمثل فى اخلليج 

الــ�صابقة  ال�صفحـات  الوقت احلــا�صر كما ذكرنــا فى  اأهميته ب�صورة �صريعة فى  العربي الذي تتزايد 

الربيـة  حدوده  فاإن  امليزات  من  العديد  تعطيه  �صواحله  كانت  واإذا  الكتاب،  هذا  من  الأول  بالفــ�صل 

مع   - ال�صمالية  حدوده  مع  احلال  مثلمـا  تتم�صي  لكونهــا  اجلغرافية  هويته  تـحدد  ال�صرقـية  خا�صـة 

نطاقات جبلية ممـتدة تف�صـله عن غريه مـن قوميات غري عربية ، فجبال طورو�س بامتدادها العام من 

الغـرب اإىل ال�صـرق بوـ�صوح بني كـل مـن العراق و�صوريـا من جـانب وتركيا من اجلـانب الآخر، وكذلك 
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احلال بالن�صبة  ملـرتفعات  زاجرو�س  والتي تف�صل بني اإيران والعراق بحدود طبيعية �صارمة با�صتثناء 

الركن اجلنوبي ال�صرقي من العراق والذي متتد خالله احلدود ال�صيا�صية و�صط منطقة �صهلية تنت�صر 

بها القبائل ذات الأ�صول العربية مما جعله منطقة نزاع م�صتمر بني الدولتني.

الإقليم اجلنوبية فى احلقيقة حدود غري �صريحة متتد فى مناطق عربية متجان�صة  اأما حدود 

اأغلب قطاعاتها و�صعت ب�صورة م�صطنعة بني  فى ظروفها الطبيعية والب�صرية تتميز بال�صتقامة فى 

دول عربية متجان�صة �صاأنها فى ذلك �صاأن احلدود ال�صيا�صية الأخري بني الدول العربية )ماهي دلئل 

فى  معلمك  وناق�س  العربي  للوطن  ال�صيا�صية  اخلريطة  فى  النظر  اأعد  ال�صيا�صية؟  احلدود  ا�صتقامة 

طبيعة احلدود بني الدول العربية(.

ب( تضاريس الهالل اخلصيب:
تتباين الظاهرات الت�صاري�صية داخل الإقليم.

وميكن تتبع اأهم هذه الظاهرات واملالمح الت�صاري�صية داخل الأق�صام الت�صاري�صية التالية وهي من 

الغرب اإيل ال�صرق كما يلي:

1 - النطاق الساحلي:
غزة  حتي  �صماًل  الإ�صكندرية  من  ميتد  ب�صاحل  غربًا  املتو�صط  البحر  علي  اخل�صيب  الهالل  يطل 

فى اجلنوب يحيط به من الداخل �صهل �صاحلي يختلف فى ات�صاعه من منطقة اإيل اأخري ح�صب درجة 

ما وعندما  اإيل حد  يتميز بتقطعه  ال�صمايل  البحر ففى جزئه  اأو قربها من  ال�صال�صل اجلبلية  ابتعاد 

يت�صع فى هذا اجلزء تقوم مدن �صاحلية مثل الالذقية وطرابل�س وبريوت، فعندما ابتعدت �صل�صلة جبلي 

العلويني عن ال�صاحل تاركة �صهوًل مت�صعة بينهما وبني البحر )�صهول العلويني( كان ذلك �صببًا رئي�صيًا 

ما بني طرابل�س وبريوت  املمتدة  امل�صافة  �صوريا، وفى  رئي�صي هام فى  الالذقية كميناء  ميناء  فى قيام 

تختفى ال�صهول ال�صاحلية تقريبًا لتت�صع مرة اأخري عند راأ�س الناقورة متميزة هنا بخ�صوبتها وكرثة 

حيث  عكا  �صاحل  عند  اأخري  مرة  ال�صاحلية  ال�صهول  تت�صع  الناقورة  راأ�س  من  اجلنوب  واإيل  ينابيعها، 

تت�صل عنده ب�صهل مرج بن عامر اخل�صيب بالداخل، واإيل اجلنوب مبا�صرة يربز جبل الكرمل مطاًل علي 

البحر بانحدار �صديد عند �صاحل حيفا، وبالجتاه نحو اجلنوب من �صاحل حيفا يت�صع ال�صهل ال�صاحلي 

مرة اأخري ب�صكل مطرد حتي احلدود الفل�صطينية امل�صرية يعرف جزوؤه ال�صمايل با�صم �صهل �صارونة 

اخل�صبة  الرتبة  منهما  وا�صعة  اأجزاء  تغطي  �صاحليان  �صهالن  وكالهما  فل�صطني،  �صهل  با�صم  واجلنوبي 
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ويتميز �صهل فل�صطني باأنه اأكرث ات�صاعًا من �صهل �صارونة واإن كان اأقل منه فى موارد مياهه وي�صتمر فى 

امتداده نحو �صاحل �صمايل �صيناء فى م�صر.

2 - نطاق املرتفعات إلي الشرق من النطاق الساحلي:
البحر  نحو  غربًا  املتجهة  الأودية  تقطعها  املرتفعة  ال�صال�صل  من  متتابعة  جمموعات  فى  متتد 

املتو�صط فاأق�صي ال�صمال �صل�صلة مرتفعات اأمانو�س تاركة غربها �صهاًل �صاحليًا �صيقًا متتد جنوبها جبال 

وت�صتمر  العا�صي  وادي  خاللها  يجري  منخف�صة  �صهلية  مناطق  بينهما  يف�صل  )العلويني(  الأن�صارية 

ال�صل�صلة اجلبلية الأخرية فى امتدادها نحو اجلنوب لتت�صل ب�صال�صل جبلية اأكرث ارتفاعًا تعرف با�صم 

جبال لبنان الغربية التي تعد اأعلي جبال ال�صام واأكرثها وعورة وت�صر�صًا يجتازها ممر رئي�صي يعرف 

ب�صهر البيدر ويزيد ارتفاع بع�س قممها اإيل اأكرث من 3000 مرت يف�صلها عن جبال لبنان ال�صرقية �صهل 

منخف�س ميتد طوليا بني ال�صل�صلتني يعرف ب�صهل البقاع وهو من ال�صهول الزراعية اخل�صبة حيث يجري 

خالله نهر العا�صي والليطاين ويت�صع عند نهايتيه ال�صمالية واجلنوبية ويبلغ اأق�صي ات�صاعه فى جزئه 

الأو�صط وت�صتمر �صل�صلتا جبال لبنان الغربية ولبنان ال�صرقية فى اجتاههما نحو اجلنوب حيث تربز 

فى جزئهما اجلنوبي بع�س القمم اجلبلية والتي اأهمها جبل ال�صيخ وارتفاع قمته ي�صل اإيل 2800 مرت 

وبعد ذلك ينخف�س ال�صطح ن�صبيًا وتظهر بع�س الأودية واملنخف�صات التي تف�صل جبال لبنان بق�صميها 

�صماًل وجمموعة جبلية اأخري اإيل اجلنوب منها تعرف بجبال )عامل واجلليل( تف�صل هذه اجلبال بني 

�صهل احلولة فى ال�صرق و�صهل عكا فى الغرب وي�صل ارتفاع قممها اإيل اأكرث من 1200 مرت ميتد جنوبها 

مناطق منخف�صة نتجت عن حركات انك�صارية تكون خاللها �صهل مرج بن عامر اخل�صيب والذي يف�صل 

بدوره بني مرتفعات اجلليل �صماًل وجبال اخلليل فى اجلنوب )تعرف اأجزاوؤها ال�صمالية با�صم ه�صبة 

ال�صامرية( والأخرية تتكون من �صخور جريية وتبدو كه�صاب عالية ت�صتمر فى امتدادها جنوبًا نحو 

�صحراء النقب اإيل الغرب من غور الأردن والتي تعد جيولوجيا جزءا من نظام بنيوي اأكرب ي�صمل ه�صبة 

التيه باجلزء الأو�صط من �صيناء.

الأخدودي  النظام  من  جزء  ويعترب  الغور،  باإقليم  يعرف  اأخدودي  واد  فهو  الأردن  غور  عن  اأما 

الإفريقي وميتد �صماًل فى �صهل البقاع، يبدو كواد طويل ميتد با�صتقامة وا�صحة يرتاوح عر�صه ما بني 

15 و 25 كيلو مرتا يحتل البحر امليت اجلزء اجلنوبي منه حيث يقع حتت من�صوب �صطح البحر بـ 390 

مرتًا ويتجه نحوه وادي الأردن لي�صب فيه من ال�صمال، ويدل ال�صكل العام لغور الأردن اإيل جانب احلقائق 
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اأنه جزء من النظام الأخدودي الإفريقي له امتداداته نحو  اإل  اجليولوجية والبنيوية املرتبطة به 

ال�صمال فى �صهل البقاع واملنخف�صات الواقعة بني �صال�صل املرتفعات �صمايل غربي �صوريا والتي تاأثرت 

باحلركات الأر�صية من التواءات وت�صدعات اأدت اإيل تقطعها بال�صورة التي تظهر عليها الآن.

3 - بادية الشام:
تبدو كاأرا�س ه�صبية مت�صعة ومتتد بني مرتفعات طورو�س وكرد�صتان فى ال�صمال وحو�س النفود 

الرملي فى اجلنوب و�صهول الفرات ودجلة �صرقًا واملرتفعات اجلبلية فى الغرب، واأبرز القمم التي تظهر 

فوقها قمة جبل الدروز وارتفاعها 1735 مرتًا فوق م�صتوي �صطح البحر، كما تظهر عند اأطراقها ال�صمالية 

ال�صرقية بع�س اجلبال القريبة من مرتفعات كرد�صتان ومنها جبل عبدالعزيز 920 مرتًا وجبل �صنجار 

1463 مرتًا والأخرية يخرتقها اجلزء الأعلي من نهر الفرات وروافده وادي اخلابور كما تنت�صر ببادية 

ال�صام �صهول ه�صبية مت�صعة وم�صتوية تغطيها تكوينات ح�صوية وجلمودية تعرف ب�صحاري »احلمادة« 

اأو »الرق« ومتتد تلك ال�صهول اله�صبية فى اجلزء من بادية ال�صام ب�صوريا والأردن وتنحدر نحو الأرا�صي 

العراقية وقد �صاعد انحدارها علي ن�صاأة �صبكة من الأودية اجلافة وتتجه �صوب وادي الفرات خمرتقة 

اأ�صماء  وحدد  العربي  الأطل�س  »راجع  الوديان  اأر�س  العراق  فى  عليه  يطلق  احلمادة  من  ممزقا  نطاقا 

بع�س هذه الوديان«.

4- سهول دجلة والفرات:
وهي �صهول في�صية وا�صعة متتد امتدادا طوليا نحو اجلنوب ال�صرقي حتي الطرف ال�صمايل للخليج 

العربي حتدها مرتفعات كرد�صتان من ال�صمال وجبال زاجرو�س من ال�صرق وبادية ال�صامل من ال�صمال 

الغربي والغرب ويتجه النحدار العام لالأر�س نحو اجلنوب ال�صرقي ويجري خاللها نهرا دجلة والفرات 

بروافدهما العديدة مثل الزاب ال�صغري وديايل وغريهما ويتجه النهران مع النحدار العام لل�صطح فى 

اجتاه اجلنوب ال�صرقي حتي يلتقيا ببع�صهما  عند بلدة »القرنة« �صمال هور احلمار ليتحول بعد ذلك 

اإيل جمري مائي واحد يعرف با�صم �صط العرب ي�صتمر فى جريانه باجتاه اجلنوب ال�صرقي مل�صافة 150 

كيلو مرتا فى اأر�س منخف�صة تكرث بها ال�صبخات والأهوار حتي م�صبه فى اخلليج العربي قرب مدينة 

الفاو ويتميز م�صبه بات�صاعه وكرثة جزره مع اإحاطته باأرا�س �صبخية رخوة وكثريا ما تتعر�س الأرا�صي 

املنخف�صة للغرق مبياه الفي�صانات فى ال�صتاء والربيع.
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جـ( املناخ والنبات الطبيعي:
)1( العوامل املؤثرة فى مناخ اإلقليم:

أ- املوقع الفلكي واملوقع اجلغرافى:
�صمال، فى اأق�صي ال�صمال ال�صرقي  ميتد الإقليم كما اأو�صحنا �صابقا ما بني دائرتي عر�س 28˚ و38̊ 

اأجزاء الوطن  اأكرث  الغرب كما يعد  املتو�صط من  البحر  العربي ويطل بجبهة �صاحلية علي  الوطن  من 

علي  الكبري  اأثره  املوقع  لهذا  كان  وقد  اآ�صيا  قارة  وهي  العامل  فى  ياب�صة  كتلة  اأكرب  من  قربا  العربي 

الظروف املناخية بالإقليم حيث يتاأثر كثريا مبا ياأتي اإليه من الغرب من رياح غربية ت�صبب الأمطار 

ال�صتوية لالأجزاء الغربية منه والتي تدخل �صمن النظام املناخي املعروف بنظام البحر املتو�صط كذلك 

يتاأثر الإقليم بالرياح القارية القادمة من الياب�س الآ�صيوي والتي تتميز فى اأغلب الأحوال بجفافها 

»اأذكر �صبب ذلك« ويتاأثر اأي�صا بالرياح املحلية احلارة القادمة من قلب اجلزيرة العربي »حدد اأ�صماء 

هذه الرياح وخ�صائ�صها«.

ب- التضاريس:
توؤثر الت�صاري�س بالإقليم فى اأكرث من عن�صر من عنا�صر املناخ فالرتفاع ال�صديد للجبال يوؤدي اإيل 

خف�س درجات احلرارة انخفا�صا ملحوظا بحيث تظهر الثلوج علي القمم اجلبلية فى ف�صل ال�صتاء كما 

هو احلال فى مرتفعات لبنان ومن جهة اأخري توؤثر الت�صاري�س من خالل اجتاهها تاأثريا كبريا ومبا�صرا 

املتو�صط  البحر  �صاحل  مبا�صرة من  ال�صرق  اإيل  املمتدة  ال�صال�صل اجلبلية  اأن  الأمطار فنجد  توزيع  فى 

توؤثر بو�صوح علي توزيع الأمطار ال�صتوية القادمة مع الرياح الغربية عرب البحر املتو�صط بحيث تنال 

للياب�س وفى  ال�صرقية املواجهة  العك�س من جوانبها  الق�صط الأوفر من الأمطار علي  جوانبها الغربية 

اإيل  الواقعة  املنخف�صة  والأرا�س  ال�صهول  من  بكثري  اأغزر  اأمطار  تنال  اجلبال  اأن  جند  العراق  �صمال 

اجلنوب منها.

)2( الظروف املناخية فى إقليم الهالل اخلصيب:
تتباين ظروف املناخ بالإقليم من مناخ البحر املتو�صط فى الأجزاء القريبة من البحر فى كل من 

�صرويا ولبنان وفل�صطني اإيل مناح ال�صتب�س »املناخ �صبه اجلاف« فى اأجزاء من الأردن و�صوريا و�صمال 

العراق واملناخ ال�صحراوي فى بادية ال�صام من الأردن و�صوريا والعراق.
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وفيما يلي دراسة ألهم العناصر املناخية باإلقليم:
أ - احلرارة:

باملناطق  انخفا�صها  اأقل حدة فى  واإن كانت  الإقليم  اأنحاء  �صتاء فى كل  تنخف�س درجة احلرارة 

ال�صاحلية القريبة من البحر في�صل متو�صط درجة حرارة �صهر يناير فى كل من بريوت وحيفا اإيل 14ْ 

بينما ينخف�س اإيل اأقل من ذلك بكثري فى املناطق الداخلية حيث ت�صل اإيل اأقل من 5 درجات مئوية كما 

هو احلال فى بع�س مناطق اجلليل وبادية ال�صام، وبالن�صبة لدرجة احلرارة خالل ف�صل ال�صيف فتتميز 

بارتفاعها ب�صفة عامة واإن زادت فى النطاق ال�صحراوي عنها فى املناطق ال�صاحلية واجلبلية.

ففى مناطق مناخ البحر املتو�صط ت�صل اإيل نحو 29 درجة مئوية ترتفع فى الداخل اإيل اأكرث من 35 

درجة مئوية كما هو احلال فى مدينة بغداد حيث املناخ ال�صحراوي املتميز بقاريته والذي يزداد فى 

املدي احلراري اإيل اأكرث من 11 درجة مئوية.

ب- الضغط والرياح:
يتاأثر الإٍقليم بحكم موقعه اجلغرافى مبناطق ال�صغط اجلوي الرئي�صية القريبة منه.

هذا  خالل  ميتد  والذي  اآ�صيا  و�صط  املداري  دون  املرتفع  ال�صغط  بنطاق  يتاأثر  ال�صتاء  ف�صل  ففى 

اأما  ال�صرقية  اأطرافه  فى  اجلفاف  �صيادة  اإيل  يوؤدي  مما  العربي  الوطن  اأجزاء  معظم  لي�صمل  الف�صل 

بقية الإقليم فيتاأثر باملنخف�صات اجلوية القادمة مع الرياح الغربية العك�صية عرب البحر املتو�صط اأو 

التي ي�صاحب قدومها ا�صطراب اجلو مع احتمالت �صقوط اأمطار اإع�صارية غزيرة خا�صة فى اجلوانب 

الغربية ملرتفعات بالد ال�صام املواجهة لها.

وفى ف�صل ال�صيف يتحرك ال�صغط املرتفع دون املداري نحو ال�صمال ليحل حمله نطاق من ال�صغط 

اإيل  وجوده  ويوؤدي  العربية  اجلزيرة  �صبه  و�صط  املنخف�س  لل�صغط  امتدادا  الواقع  فى  يعد  املنخف�س 

هبوب رياح �صمالية �صديدة اجلفاف وتهب عي الأجزاء اجلنوبية من الإقليم »بادية ال�صام« رياح حملية 

مرتبة و�صديدة اجلفاف تتميز كذلك بارتفاع درجة حرارتها تعرف با�صم ال�صموم تاأتي من قلب �صبه 

اجلزيرة العربية.

ج - املطر:
يرتكز �صقوط املطر فى �صهور دي�صمرب ويناير وفرباير ويختلف فى كميته من منطقة اإيل اأخري 
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�صرقا،  بالجتاه  ويقل  الرياح  لهبوب  املواجهة  املرتفعات  وجوانب  ال�صاحلية  املناطق  فى  يزداد  حيث 

فنجد كمية املطر ال�صنوي فى بريوت ت�صل اإيل 880 ملليمرت وفى القد�س 163 مللم ويقل فى بغداد اإيل 

92 ملليمرت واإن زاد علي املناطق اجلبلية اإيل ما بني 500 اإيل 600 ملليمرتات فى ال�صنة.

علي  الإع�صارية  اجلوية  النخفا�صات  تكوين  اإيل  ترجع  بالإقليم  ال�صتوية  الأمطار  اأن  والواقع 

حو�س البحر املتو�صط الغربي واجتاهها العام نحو ال�صرق.

ولتو�صيح �صورة املطر بالإقليم ميكن اأن نق�صمه اإيل ثالثة نطاقات:

• نطاق البحر املتوسط:
ويتمثل فى املناطق القريبة من البحر املتو�صط اإيل جانب بع�س املناطق املرتفعة فى ال�صمال وال�صمال 

ال�صرقي واملطر كما ذكرنا ي�صقط �صتاء وترتاوح كميته بني 375 - 1000 ملليمرت وهذا الختالف يرجع 

اإيل تاأثري الت�صاري�س و�صكل ال�صاحل.

• نطاق مناخ االستبس:
ويتمثل فى ه�صبة الأردن و�صمال العراق واجلوانب ال�صرقية ملرتفعات ال�صام وترتواح الأمطار هنا 

500 ملليمرت ورغم قلة اأمطاره اإل اأنه اأح�صن حال من املناطق ال�صحراوية ويعد من  250 اإيل  ما بني 

مناطق الرعي الرئي�صية بالإقليم.

• نطاق املناخ الصحراوي:
وعدم  بقلتها  اأمطاره  وتتميز  و�صوريا  والأردن  العراق  من  كل  فى  الإقليم  اأرا�صي  بقية  فى  وميتد 

انتظامها وترتاوح كميتها بني 125 اإيل 250 ملليمرت وكثريا ما ت�صقط فى �صورة �صيول جارفة بعد فرتة 

طويلة من اجلفاف علي الأودية املنت�صرة فى بادية ال�صام.

)3( النبات الطبيعي
اأ�صكال النباتات الطبيعية بالإقليم تبعا لظروف املناخ ونوع الرتبة وتتمثل هذه الأ�صكال  تتعدد 

النباتية فيما يلي:

أ- النباتات الشجرية »الغابات«:
املخروطية  الغابات  وتظهر  املتو�صطي  ال�صاحل  طول  علي  واملاكي  الأخ�صر  البلوط  غابات  تنت�صر 

وال�صنديان فوق املنحدرات الغربية وفى بع�س اجلهات الداخلية فى بقاع متباعدة ح�صب ظروف املناخ 

والت�صاري�س، وتظهر اأ�صجار الأرز والعرعر وال�صنوبر احللبي فى املناطق �صديدة الرتفاع »اأعلي من 1800 
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مرت« وتبلغ م�صاحة الغابات فى الإقليم نحو 28 األف كيلو مرت مربع منها 17.7 األف كم2 فى العراق فى 

اأجزائه اجلبلية فى ال�صمال وال�صمال ال�صرقي حيث اأ�صجار البلوط التي متثل الن�صبة الغالبة اإيل جانب 

5000 كيلو مرت مربع فى منطقة عجلون والكرك  ال�صنديان واللوز الربي، ويوجد فى الأردن اأكرث من 

الغابات فى كل من �صوريا ولبنان علي الرتتيب  اله�صبية املرتفعة وتبلغ م�صاحة  وغريها من الأجزاء 

4000 و800 كم2 وتقع اأغلبها علي اجلوانب الغربية ملرتفعات ال�صام كما تنت�صر بع�س اأ�صجار ال�صفاف 

والدردار علي �صفاف الأنهار والأودية اجلبلية.

ب- احلشائش املعتدلة:
تنمو فى �صمال العراق وبع�س اأجزاء ه�صاب �صوريا والأردن وفل�صطني وهي تختلف من حيث الغني 

واملتو�صطة  املبعرثة  الأ�صجار  ذات  الغنية  احل�صائ�س  فنجد  الرتبة  ونوع  املناخ  ظروف  ح�صب  والفقر 

ف�صل  خالل  بنموها  تتميز  والتي  ال�صحراوية  �صبه  النباتات  �صمن  تدخل  التي  ال�صتب�س  ثم  الغني 

ال�صتاء، واختفاءها �صيفا حيث ل يتبقي منها خالل الف�صل اإل ال�صجريات ال�صوكية والأنواع اجلامدة، 

وتغطي احل�صائ�س املعتدلة فى الإقليم نحو 80 األف كيلو مرت مربع منها اأكرث من 63 األف كم2 فى �صوريا 

وامل�صاحة الباقية توجد فى كل من العراق والأردن وفل�صطني وتظهر فى ال�صام فى املناطق الداخلية 

�صرق ال�صال�صل اجلبلية وفوق منحدراتها ال�صرقية وتظهر علي هيئة �صريط يبداأ �صمال �صوريا وي�صتمر 

جنوبا حتي عمان كمنطقة انتقالية ما بني النمط ال�صجري وال�صحاري �صبه اجلافة ويوجد فى العراق 

فى الركن ال�صمايل ال�صرقي قرب النطاق اجلبلي.

ج - نباتات املستنقعات:
تنت�صر جنوب العراق حيث توجد الأهوار واأهم اأنواعها الغاب والربدي.

د- النباتات الصحراوية:
توجد فى بادية ال�صام وهي ح�صائ�س واأع�صاب ق�صرية ومتباعدة وهي اأما حولية اأو معمرة.
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ثانيا الدراسة البشرية
درست فى الصفحات السابقة املالمح الطبيعية لإلقليم وتعرفت علي ما يلي:

- موقعة اجلغرافى الذي مييزه عن باقي اأقاليم الوطن العربي من كونه البوابة ال�صمالية ال�صرقية 

للوطن العربي.

تباين ت�صاري�صه من �صهول �صاحلية و�صال�صل جبلية وه�صاب مت�صعة و�صحاري وا�صعة و�صهول في�صية 

متمثلة باأر�س الرافدين.

اأحواله املناخية والنباتية، خا�صة ما يت�صل باحلرارة واملطر.

هذا التنوع الكبري فى خ�صائ�س الإقليم الطبيعية �صترتك اآثارها علي جوانبه الب�صرية خا�صة فيما 

يت�صل بتوزيع ال�صكان وكثافتهم ون�صاطهم القت�صادي.

فمن درا�صة اجلدول التايل ميكن اأن ن�صتخل�س احلقائق الآتية:

جدول امل�صاحة وعدد ال�صكان والكثافة باأقطار اإقليم الهالل اخل�صيب.

1- تبلغ م�صاحة اإقليم الهالل اخل�صيب ما يزيد علي 731 األف كم2 اأي ما يعادل 5.6% من جملة 

م�صاحة الوطن العربي، ويبلغ عدد �صكانه اأكرث من 68ماليني ن�صمة متثل 19.8% من جملة �صكان الوطن 

العربي.

2- تبلغ الكثافة ال�صكانية به حوايل 85.4 ن�صمة/كم2 وتعد اأعلي كثافة بني اأقاليم الوطن العربي 

الأخري »علل لذلك«.

القطر

العراق

�صوريا

لبنان

الأردن

املجموع

2
امل�صاحة كم 

437.072

185.180

10452

92.111

724.815

ال�صكان بالن�صمة

31.333.816

21.593.784

3.677.780

5.307.470

61.912.850

الكثافة

72

117

352

58

85.4
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البحرين  با�صتثناء دولة  العربي  بالوطن  ال�صكانية  الكثافات  اأعلي  »لبنان«  اأقطاره  3- توجد بني 

باإقليم �صبه اجلزيرة العربية.

4- حتتل العراق املرتبة الأويل من حيث امل�صاحة وعدد ال�صكان يليها �صوريا فالأردن ولبنان واأخريا 

فل�صطني.

5- ل يتوزع �صكان اإقليم الهالل اخل�صيب مثله مثل باقي اأقاليم الوطن العربي فى خمتلف اأرجائه 

بل نالحظ تاأثري العوامل الطبيعية فيما يلي:

اأ( يزيد عدد ال�صكان فى الق�صم الغربي من الإٍقليم واملطل علي البحر املتو�صط )بالد ال�صام( كثرًيا 

عن عدد �صكان الق�صم ال�صرقي »العراق« »علل لذلك«.

ب( يرتبط توزيع ال�صكان فى هذا الإقليم بالأمطار فى بع�س اجلهات وباملجاري املائية )ما هذه 

املجاري املائية؟( فى البع�س الآخر.

جـ( تلعب ال�صال�صل اجلبلية دورا بارزا فى ارتفاع الكثافة ال�صكانية فى بع�س اأرجائه 

اأما من حيث موارد الإقليم القت�صادية فنالحظ ما يلي:

1- متثل الزراعة العمود الفقري ملعظم اأقطار الإقليم خا�صة اإذا علمت اأن بع�س اأقطاره »الأردن 

ولبنان« تنعدم فيها حقول البرتول.

2- يتميز اإنتاجه الزراعي بالتنوع والوفرة ويجد جزء منه طريقه اإيل الت�صدير فاأقطار الإٍقليم 

تتميز باإنتاج القمح والتمور والفواكه والقطن والتبغ.

3- حتتل حرفة الرعي ركنا مهما فى بع�س اأجزائه.

مثل  احلديثة  ال�صناعات  من  العديد  ظهور  مع  للبرتول  اإنتاجا  عربي  قطر  ثاين  العراق  تعد   -4

�صناعة البرتوكيماويات وغريها.

ثالثًا: دراسة تطبيقية إلحدي دول اإلقليم »اجلمهورية العراقية«
 437 حتتل العراق اأق�صي الطرف ال�صمايل ال�صرقي من الوطن العربي وتبلغ م�صاحته الإجمالية 

األف كم2 )60% من م�صاحة الهالل اخل�صيب(.

وي�صرتك العراق بحدوده ال�صيا�صية مع �صت دول )حدد هذه الدول( وجميع حدوده الربية مع هذه 

التي يطل بها علي  العراق من �صيق اجلبهة البحرية  الدول مل يراع فيها الأ�صول اجلغرافية ويعاين 

اخلليج العربي مما جعله يلجاأ لت�صدير اإنتاجه البرتويل عرب اأرا�صي الدول املجاورة.
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)1( سكان العراق:
بلغ عددهم وفقا لتقديرات 2007م - 31.333.816 ن�صمة »45% من جملة �صكان اإقليم الهالل اخل�صيب 

فى  ويرتكزون   %16 الأكراد  وميثل  ال�صكان  جملة  من   %80 العرب  ويوؤلف  العربي«  الوطن  �صكان  من  اأو%9 

الأجزاء ال�صمالية اإيل جانب وجود اأقلية تركية متثل 2% من ال�صكان والباقى اأقليات خمتلفة

ويبلغ معدل النمو ال�صنوي لل�صكان 2.1% حيث يرتفع معدل املواليد اإيل 38 فى الألف اأمام معدل 

الوفيات فينخف�س اإيل 10 فى الألف.

�صكل )1( اجلمهورية العراقية

الأقطار  من  يعد  حيث  بالعراق  ال�صكان  توزيع  فى  الأ�صا�صى  الدور  الطبيعية  الظروف  لعبت  وقد 

العربية قليلة ال�صكان ويرتكز70% من ال�صكان فى ال�صهل الر�صوبى رغم اأن م�صاحته لتتعدى 20% من 

م�صاحة الدولة ويرجع ذلك اإىل توافر املياه من نهرى دجلة والفرات ووجود الأرا�صى اخل�صبة .

ويقل ال�صكان فى اجلنوب حيث منطقة الأهوار وامل�صتنقعات. اأما منطقة املرتقعات ال�صمالية فتعد 

من اأغزر اأجزاء العراق مطراويتجمع ال�صكان هنا فى الأودية والأحوا�س ومعظمهم من الأكراد العاملني 

بالزراعة.

وينق�صم �صكان العراق طبقا لنمط احلياة اإىل بدو رحل واأ�صباه رحل و�صكان ريف و�صكان ح�صر.
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أ( البدو الرحل وأشباه الرحل:
تاأحذ ن�صبتهم فى النخفا�س ب�صبب ما تبذله احلكومة من �صيا�صة توطني �صاأنها فى ذلك �صاأن اأغلب 

الدول العربية.

ب( سكان الريف:
وجود  اإىل  للمدن  هجرتهم  توؤدى  حيث  كبرية  م�صكلة  ت�صبب  وهذه  ال�صكان  جملة  من  ميثلون%27 

بها  ت�صد  زراعية من م�صر  العراق عمالة  اأن تطلب  فى  ت�صبب  الزراعية مما  العاملة  الأيدى  نق�س فى 

العجز الوا�صح فى الأيدى الالزمة لالإنتاج الزراعى.

جـ( سكان املدن:
ت�صل ن�صبتهم الآن اأكرث من 70% وهى ن�صبة اآخذة فى الزيادة امل�صتمرة على ح�صاب الريف.

)2( اإلنتاج الزراعى:
تبلغ امل�صاحة الزراعية بالعراق 13.462 مليون فدان يزرع 9 مليون فدان منها على املطر والبافى 

على الرى. وقد قامت الدولة باإن�صاء العديد من م�صروعات الرى والتى من اأهمها �صد الرمادى وخزان 

احلبانية على نهر الفرات و�صد بيخمة على نهر الزاب الكبري وقناطر الرثثار على نهر دجلة.

وت�صتاأثر حما�صيل احلبوب بنحو 75% من م�صاحة الأرا�صى الزراعية واأهمها:

أ ـ القمح
ويزرع فى ال�صمال على املطر وفى الو�صط واجلنوب على الرى ويبلغ الإنتاج ال�صنوى نحو1.2 مليون 

طن وي�صتهلك الإنتاج حمليا .

ب ـ الشعير:
يزرع فى مناطق زراعة القمح ويبلغ الإنتاج ال�صنوى 1.25 مليون طن.

ج ـ األرز:
يزرع فى الو�صط واجلنوب حيث مياه الرى وي�صل الإنتاج ال�صنوى منه اإىل ربع مليون طن.

اأما بالن�صبة ملحا�صيل املواد اخلام الزراعية فاأهمها:

أ ـ القطن:
وترتكز زراعته فى و�صط العراق فى األوية بغداد والكوت وفى ال�صمال وي�صتخدم فى �صناعة الغزل 

والن�صيج.
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ب ـ بنجر السكر:
يزرع فى ال�صمال حيث الظروف املالئمة وقد اأقامت الدولة م�صنعني لإنتاج ال�صكر من البنجر فى 

كل من ال�صليمانية وكربالء.

جـ ـ التمر 
يعدالعراق اأوىل دول العامل اإنتاجا له، حيث يوجد بها33 مليون نخلة ترتكز فى اجلنوب، خا�صة 

فى منطقة �صط العرب، خا�صة يف منطقة �صط العرب، وت�صاهم العراق بنحو 80% من جملة ما يدخل من 

التمر فى التجارة الدولية وتقوم عليه �صناعات عديدة ) اذكر اأهم هذه ال�صناعات ؟ (.

)3( الثروة احليوانية:
حتتل العراق املركز الثالث بعد كل من ال�صودان واملغرب، من حيث اأعداد روو�س احليوانات، وتتوزع 

الرثوة احليوانية فى جميع اأنحاء البالد ـ ح�صب الظروف املالئمة لكل منها فاملا�صية تربى فى الو�صط 

واجلنوب حيث الأرا�صى الزراعية واملاعز والأغنام فى املناطق اجلبلية فى ال�صمال والإبل فى اله�صبة 

الغربية ويبلغ عدد الأبقــار            1  مليون راأ�س والأغنام واملاعز اأكرث من 10 مليون.

ال�صتهالك  وليكفى  طن  األف  من40  اأقل  ال�صنوى  الإنتاج  فيبلغ  ال�صمكية،  الرثوة  حيث  من  اأما 

املحلى.

البترول:
بعد  ب�صرعة  التزايد  فى  الإنتاج  بداأ  ثم  كركوك  مبنطقة  �صنة1927  العراقى  البرتول  اكت�صف 

1

2
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احلرب العاملية الثانية حتى قفز فى ال�صبعينيات اإىل 112 مليون طن )1976م( ثم هبط اإىل 70 مليون 

طن فى 1985م ب�صبب احلرب مع اإيران.

الكويت.  حترير  حرب  انتهاء  حتى  1990م،  اأغ�صط�س  من2  الفرتة  خالل  كلية  الإنتاج  وتوقف 

والكويت  ال�صعودية  من  كل:  بعد  الثالث،  املركز  يحتل  العراق  فاإن  البرتول  من  لالحتياطى  وبالن�صبة 

باحتياطى قدره5.9 األف مليون طن.

وي�صتخرج البرتول من ثالث مناطق رئي�صية ت�صم ت�صعة حقول.

وي�صدر البرتول العراقى بوا�صطة جمموعة من خطوط الأنابيب عرب الأرا�صى اللبنانية وال�صورية، 

العراقية  اأنابيب ميتد بالأر�صى  اللبنانى، وهناك خط  ال�صورى وطرابل�س  بانيا�س  اإىل ميناء  اأحدهما 

حتى ميناء الفاو واأم الق�صر، وي�صدر كذلك عرب خط اأنابيب فى الرا�صى الرتكية. كما مد اأخريا خط 

انابيب ينتهى عند ميناء ينبع بال�صعودية.

ويكرر العراق برتوله فى �صبعة معامل تكرير، اأهمها: بغداد والب�صرة وبابا كركر.

)4( اإلنتاج الصناعى:
متتلك العراق معظم مقومات ال�صناعة من مواد اأولية وم�صادر الطاقة والأيدى العاملة وراأ�س املال 

واأهم هذه ال�صناعات.

اأ ـ �صناعة الغزل والن�صيج:

وتتمثل فى ال�صناعات القطنية خا�صة فى بغداد واملو�صل واحلرير فى نف�س املدينتني ال�صابقتني.

ب ـ �صناعة ال�صكر:

ي�صنع من البنجر والتمور، وقد اأن�صئ فى كربالء م�صنع ل�صتخراج ال�صكر ال�صائل من التمر، بجانب 

م�صانع �صكر البنجر.

جـ ـ ال�صناعات الكيماوية: 

واأهمها �صناعة تكرير البرتول و�صناعة الأ�صمد، واأهم م�صانعه فى بغداد واملو�صل وال�صليمانية.
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1ـ و�صح اأوجه ال�صبه واالختالف بني جبال ال�صام وجبال عمان من حيث: 

اأ ـ املوقع والمتداد.

ب ـ عوامل تكوين اجلبال وخ�صائ�صها الطبيعية.

ج ـ �صقوط املطر واأ�صبابه.

2ـ اإىل اأي الدول العربية تنتمى املعامل اجلغرافية االآتية:

2 �صهل البقاع 1ـ نهر الزاب الكبري  

4ـ �صط العب 3ـ جبل الدروز  

6ـ �صهل �صارونة 5ـ نهر العا�صى  

3 ـ مب تف�صر....؟

اأـ بريوت اأغزر مطًرا من بغداد.

ب ـ انخفا�س درجة احلرارة �صتاء فى دم�صق عن بريوت.

ج ـ تنوع النبات الطبيعى فى اإقليم الهالل اخل�صيب.

د ـ اأهمية الرثوة احليوانية وتنوعها بالعراق.

4ـ )يتميز اإقليم الهالل اخل�صيب بتعدد مواردة االق�صادية( 

فى �صوء هذه العبارة و�صح:

اأ ـ اأهم املوارد القت�صادية فى الإقليم 

ب ـ العالقة بني املطر واملوارد القت�صادية فى الإقليم

يكون  جمال  اأى  ففى  اخل�صيب  الهالل  اإقليم  فى  ال�صتثمار  عليك  وعر�س  م�صتثمرا،  كنت  اإذا  ـ  ج 

ا�صتثمارك ؟

اأ�صئلة وتدريبات



الفصل اخلامس - إقليم الهالل اخلصيب  

91جغرافية الوطن العر بى    



الفصل السادس - القرن األفريقى وجزر القمر  

91جغرافية الوطن العر بى    

الف�صل 

اخلام�س

فى نهاية هذا الف�صل ينبغي اأن يكون 

الطالب قادًرا علي اأن:

التالية:  للمفاهيم  �صحيحا  تعريفا  يعطى   •
 - �صوماليا  جمموعة   - الأفريقى  )القرن 

جمموعة ال�صاب - الحتاد القمرى(

القرن  حدود  اأفريقيا  خريطة  على  يحدد   •
الأفريقى 

بالقرن  الرعى  حرفة  تفوق  اأ�صباب  يف�صر   •
الأفريقى عن غريها من احلرف

�صناعيا الإقليم  فقر  اأ�صباب  • ي�صتنتج 
جزر   موقع  اأفريقيا  خريطة  على  يحدد   •

القمر

فى  والرطوبة  احلرارة  ارتفاع  اأ�صباب  • يف�صر 
جزر القمر

�صدر  فى  العرب  التجار  اأخالقيات  يقدر   •
الإ�صالم

اأول: القرن الأفريقى

املوقع اجلغرافى والفلكى

البيئة والت�صاري�س

الدرا�صة الب�صرية

املوارد القت�صادية

ال�صومال

ثانيا: دولة جزر القمر

املوقع وامل�صاحة

نبذة تاريخية

املناخ والنبات

ال�صكان

القت�صاد

نظام احلكم

اأهم املدن

القرن الإفريقى وجزر القمٌر 

 الق�صايا املت�صمنة:

- املحافظة على البيئة واملوارد

- التنظيمات الإقليمية والعاملية

الأهداف

الف�صل 

ال�صاد�س
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القرن اإلفريقي وجزر القمر 
أوال : القرن اإلفريقى 

• املوقع اجلغرافى :
وال�صومال  جيبوتي  دولتي   عربيا  ومتثله  اإفريقيا  لقارة  ال�صرقي   الربوز  الإفريقي  القرن  •ميثل 

كينيا.   وجنوبا  اأثيوبيا  وغربا  الهندي   واملحيط  عدن   خليج  و�صرقا  اريرتيا  �صمال  الإقليم  •يحد 
• املوقع الفلكي : 

2˚جنوبا، 13˚ �صمال ، وخطي طول 41˚، 53˚�صرقا  عر�س  دائرتي  بني  الإقليم  • ميتد 
م�صيق  فى  ويتحكم  ال�صرقي،  اإفريقيا  مدخل  فى  يتحكم  اإذ  هام  ا�صرتاتيجي  موقع  ذو  • الإقليم 
باب املندب، ونظرا لأهمية املوقع ال�صرتاتيجي فقد ظل الإقليم مركز �صراع بني الدول ال�صتعمارية 

ال�صومال الربيطاين  1960م بعد توحيد  ال�صومال كدولة م�صتقلة عام  علي النفراد به حتى ظهرت 

وال�صومال اليطايل وان�صمت اإيل جامعة الدول العربية عام 1974م. 

التام  ال�صتقالل  له  الفرن�صي  الحتالل  اأجراه  الذي  ال�صتفتاء  فى  اختار  فقد  جيبوتي  اأما   •
والذي اأعلن فى 1977م و�صرعان ما ان�صمت هى الأخرى اإيل جامعة الدول العربية فى نف�س العام . 
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 • البنية والتضاريس: 
تاأثرت  وكذلك  تث�س،  بحر  لطغيان  تتعر�س  كانت  التي  جندوانا  قارة  من  جزء  الإقليم  كان   •

باحلركات الباطنية واأهم مالمح هذه احلركات : 

)1( فى خالل الزمن الثالث تعر�صت قارة جندوانا حلركة انك�صارية كربى اأدت ايل تكوين البحر 

الأحمر وخليج عدن . 

تعترب  والتي  ال�صمالية  ال�صومال  ه�صبة  وتكون  الياب�س  اندفاع  النك�صار  هذا  نتيجة  من  كان   )2(

مبثابة امتداد له�صبة احلب�صة والتي تغطي بكميات كبرية من الالفا . 

)3( خالل الزمن الرابع ازداد الأخدود الإفريقي عمقا واجلبال ارتفاعا ون�صطت عوامل التعرية 

التي اأدت ايل : 

اأ- تكون ال�صهول ال�صاحلية علي خليج عدن واملحيط الهندي، والتي يختلف ات�صاعها من منطقة لأخرى . 

ب- تكون ال�صهول الفي�صية كما هو احلال حول نهرا جوبا و�صبيلي اللذان يبداآن من ه�صبة احلب�صة 

وي�صبان فى املحيط الهندي . 

• التضاريس : 
أوال: الهضاب 

• تتمثل فى ه�صبة ال�صومال التي تعترب امتدادًا له�صبة احلب�صة، وهي ترتفع فى الق�صم ال�صمايل 
1000م ويخرتقها  2000م بينما تنخف�س فى اجلنوب لي�صل ارتفاعها اإيل  لي�صل ارتفاعها اأحيانا اإيل 

نهرا جوبا و�صبيلي وتنحدر اله�صبة ب�صدة نحو خليج عدن فى ال�صمال وبالتدريج نحو املحيط الهندي . 

ثانيا:السهول: 
)أ( السهول الساحلية وهي تنقسم إلي : 

فى  وعفار  عي�صي  ب�صهول  وتعرف  ح�صوية،  رملية  �صيقة  �صهول  وهي   : عدن  خليج  �صهول   -1   

جيبوتي ويبلغ ات�صاعها نحو 20كم . 

ويزداد  اجلنوب  فى  وخا�صة  عام  بوجه  ات�صاعا  اأكرث  �صهول  هي   : الهندي  املحيط  �صهول   -2

ات�صاعها لت�صل اإيل اأكرث من 200كم ويبلغ طول �صواحل الإقليم علي املحيط الهندي نحو 2400كم . 
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)ب( السهول الفيضية : 
املحيط  فى  وي�صبان  احلب�صة  ه�صبة  من  ينحدران  وهما  و�صبيلي  جوبا  اأنهار  كونتها  التي  • وهي 
من  اآتيه  روافد  له  لأن  اجلريان  دائم  جوبا  نهر  اأن  ويالحظ  ال�صتواء،  دائرة  من  بالقرب  الهندي 

الأجزاء اجلنوبية له�صبة احلب�صة ذات الأمطار الغزيرة معظم �صهور ال�صنة،

  وينحدر نهر جوبا من منابعه فى ه�صبة احلب�صة مبا�صرة اإيل ال�صهل وهو اأكرث غني مبائيته عن 

�صبيلي، نظرا لغني موارده املائية فى ه�صبة احلب�صة ويرتفع من�صوب مياهه فى الربيع واخلريف وينخف�س 

فى ال�صتاء لكنه ل يجف . بينما نهر �صبيلي فهو يجف �صتاءا نظرا لأن روافده تقع اإىل ال�صمال من منابع 

نهر جوبا وهى ذات اأمطار اأقل وف�صل مطر اأقل وهو يهبط من اله�صبة اإيل ال�صهل ال�صاحلي، وبدل من اأن 

يوا�صل �صريه مبا�صرة اإيل املحيط، ينحرف نحو اجلنوب الغربي ويجري مبوازاة ال�صاحل م�صافة ت�صل 

اإيل 480كيلومرت، وقبل اأن ينتهي اإيل نهر جوبا مير مبنطقة كثرية املناقع، ويرجع ال�صبب فى انحرافه 

هذا اإيل وجود نطاق كبري من الكثبان الرملية ال�صاحلية التي متتد بحذاء ال�صاحل، واعرتا�صها له، مما 

ا�صطره اإيل النحراف جنوبا بغرب،والنهر يجري باملاء فى الف�صل املطري، لكنه يجف اأو يكاد فى ف�صل 

ال�صتاء اجلاف، وت�صتغل مياه النهر فى ري م�صاحات وا�صعة . 

الداخلية  التكتونية  املنخف�صات  من  عدد  علي  واحتوائه  جيبوتي  �صطح  ت�صر�س  ويالحظ   •
الت�صريف وجتد بها حافات اإىل ما فوق 1500م ومرتفعاتها بركانية الن�صاأة والرتكيب. 

• املناخ : 
• ي�صود الإقليم املناخ ال�صحراوي و�صبه ال�صحراوي، ويتاأثر الإقليم فى مناخه بامل�صطحات املائية 

    التي تتمثل فى املحيط الهندي وخليج عدن، وكذلك يتاأثر الإقليم بالياب�س من الغرب . 

• وميكن تقسيم األحوال املناخية إلي : 
أوال: فى األجزاء الشمالية والوسطى : 

)1( احلرارة : ترتفع �صيفا لتعامد ال�صم�س علي مدار ال�صرطان 

)2( الأمطار: 

      )اأ( تقل الأمطار علي ال�صهل ال�صاحلي ب�صبب موازاة الرياح لل�صاحل مما اأدي اإيل تكون ال�صحاري 

رغم وجودها فى املنطقة ال�صتوائية ، وان ازدادت علي اله�صاب الداخلية. 
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)ب( تقل الأمطار �صمال عن 10�صم وان كانت تزداد فى ال�صمال الغربي من ه�صبة احلب�صة املمطرة . 

ثانيا: فى األجزاء اجلنوبية: 
)1( احلرارة: تقل احلرارة ل�صقوط الأمطار ال�صيفية . 

فى  الأمطار  وتزيد  ال�صتوائي  املناخ  حيث  اجلنوب  فى  غزيرة  الأمطار  ت�صقط  الأمطار:   )2(

العتدالني  )الربيع واخلريف( اإيل ما بني 37.5، 50�صم . 

• النبات الطبيعي : 
)1( تنمو بع�س الأ�صجار املتفرقة فى اجلنوب خا�صة علي جوانب نهرا جوبا و�صبيلي وي�صتفاد منها 

فى �صنع �صناديق املوز . 

)2( تنمو احل�صائ�س التي تتخللها اأ�صجار البخور واللبان واملر . 

)3( تنمو اأع�صاب �صبه �صحراوية منت�صرة فى كل ال�صومال منها ما هو معمر كالأثل والدوم وال�صيح 

واحلنظل ومنها ما هو حويل كالبابوجن وت�صتخدم كوقود كما اأنها ت�صتغل فى  الرعي املتنقل . 

• الدراسة البشرية : 
ايل  الأ�صل  فى  ينتمي  وهو  الإفريقي  القرن  منطقة  فى  ال�صائد  ال�صعب  هو  ال�صومايل  •ال�صعب 
اأنهم من  اأفريقيا، وهم يرون  احلاميني ال�صرقيني لغويا و�صالليا مثله فى ذلك مثل معظم �صعوب �صمال 

اأ�صل �صامي نظرا لأنهم غزوا اإفريقيا من �صبه اجلزيرة العربية .  

 . الروؤو�س  طوال  البنية،  رقاق  القامة،  طوال  وهم  جن�صيا،  اأنقياء  لي�صوا  حال  اأي  علي  • وهم 
وقبائل  قبلية  جمموعات  اإيل  منق�صمني  اأنهم  الإفريقي  القرن  ل�صكان  الهامة  املميزات  من   •

وع�صائر وبطون، 

  وتتاألف الأمة ال�صومالية من قبيلتني كبريتني هما : 

)1( جمموعة ال�صومايل: وهي املجموعة الأكرب ومق�صمة اإيل اأربع قبائل رئي�صية هي : 

     ) الدير – اإ�صحاق – الهويا – الدارود ( 

)2( جمموعة ال�صاب: وهي الأ�صغر وت�صم جمموعتني هما )الديجل – الدهانوين( وهم يرتكزون 

فى منطقة تقع بني نهرا جوبا و�صبيلي . 

- يالحظ اأن هناك نظام طبقي اأدناه احلدادين و�صناع اجللود وال�صيادين . 

- يعترب انت�صار الأمية واجلهل من اأهم معوقات التنمية . 
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- ونظرا للحرب الأهلية فى ال�صومال فال تتوافر معلومات دقيقة عن عدد �صكان الإقليم ، كما اأن هناك 

الآلف من �صكان ال�صومال فروا اإيل خارج البالد لجئني اإيل املناطق املجاورة هربا من ويالت احلرب الأهلية . 

• العوامل املؤثرة فى توزيع السكان : 
- الرعي هو احلرفة الرئي�صية لل�صكان حيث يعمل اأكرث من 70% من ال�صكان بحرفة الرعي، لذلك 

جند اأنه ل يعي�س باملدن اإل اأعداد قليلة ل يتجاوز عددهم ع�صر عدد ال�صكان . 

- كما اأن ن�صبة من يعمل بالزراعة ل يتجاوز 12% من ال�صكان اعتمادا علي نهرا جوبا و�صبيلي . 

- ويرتكز نحو ثلثى �صكان جيبوتي فى العا�صمة جيبوتي فهي العا�صمة وامليناء .

• املوارد االقتصادية : 
)1( الرعي : يتفوق علي ما عداه من احلرف كما �صبق اأن ذكرنا ويعاين الرعاة من م�صكالت عديدة اأهمها 

اجلفاف وتذبذب املطر وعدم وجود الرعاية البيطرية املنا�صبة وعدم اإتباع الأ�صاليب العلمية احلديثة .  

التقليدية  الغذائية  للحبوب  بالن�صبة  ال�صكان  �صد حاجات  اإيل  الزراعة  : تهدف  الزراعة   )2(

كالذرة الرفيعة والذرة ال�صامية . 

- ولكن يوجد بال�صومال زراعة جتارب ، حيث يزرع املوز فى حو�س نهرا جوبا و�صبيلي ، وله اأهمية 

كبرية حيث هو حم�صول الت�صدير الأول وخا�صة اإيل ايطاليا التي ت�صجع ا�صترياده عن طريق خف�س 

التعريفة اجلمركية عليه . 

)3( ال�صيد : يرتكز ال�صيد علي �صواحل خليج عدن ولكنه من منط ال�صيد املعي�صي . 

)4( الرثوة املعدنية : القرن الإفريقي فقري فى الرثوة املعدنية ال اأنه مت اكت�صاف خام اليورانيوم 

موؤخرا  بكميات اقت�صادية ل باأ�س بها . 

)5( ال�صناعة : الإقليم فقري فى ال�صناعة لفتقاره ملعظم مقومات ال�صناعة . 

ال�صومال  وهي  الإقليم  دول  لأحدي  تف�صيلية  درا�صة  • و�صنتاول 
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 الصومال 
• املساحة واملوقع : 

640األف كيلومرت مربع، وتطل علي خليج عدن  ت�صغل ال�صومال م�صاحة تبلغ حوايل   : • املساحة 
طولها  يبلغ  اأخري  بجبهة  الهندي  املحيط   علي  تطل  كما  1200كيلومرت،  طولها   يبلغ  طويلة  بجبهة 

2200كيلومرت.

• املوقع اجلغرافى : وجتاور ال�صومال اإثيوبيا من ناحية الغرب واجلنوب الغربي ، وكينيا من ناحية 
واملحيط  العربي  البحر  علي  املطلة  الأقطار  بني  ات�صال  حلقة  تزال  وما  كانت  فهي  ولذلك   ، اجلنوب 

الهندي والظهري الإفريقي . وهي ت�صرف علي املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر . 

• احلياة االقتصادية والنشاط البشري : 

• أوال: الرعى :-
ال�صومال بلد رعي بالدرجة الأوىل،    

نحو  البالد  م�صاحة  من  للرعي  وي�صلح 

ن�صفها، 

 %2 نحو  منها  يزرع   %12.5 وللزراعة    

فقط . اأما باقي الدولة ف�صحراء جرداء. 

من  �صواه  ما  علي  الرعي  ويتفوق   •
من   %74 يقدر  اإذ  الأر�س،  ا�صتخدامات 

مع  البدو،  الرعاة  من  هم  ال�صكان  جملة 

تباين فى الن�صبة بني �صمال ال�صومال الذي 

تهبط  حيث  وجنوبه   %85 اإيل  فيه  ت�صل 

ايل 66% ويرجع ذلك اإيل �صدة اجلفاف فى 

ال�صمال ، وزيادة املطر وتوفر املياه فى نهري 
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�صبيلي وجوبا فى اجلنوب حيث ميار�س 34% من ال�صكان حرفة الزراعة . 

• ويعتمد �صكان ال�صومال علي قطعان احليوانات والأغنام واملاعز والإبل واملا�صية كم�صدر للرزق، وهي 
  متدهم بحاجتهم من الغذاء ، وتربي الإبل فى اجلهات اجلافة فى ال�صمال ، ولها قيمتها اخلا�صة 

من حيث الوجاهة الجتماعية .

راأ�س،  مليون   8.5 بنحو  املاعز  ومن  راأ�س،  7.5مليون  بنحو  الأغنام  من  ال�صومال  ثروة  وتقدر   •
اأما الأبقار في�صيع وجودها فى املناطق الزراعية امل�صتقرة فى اجلنوب  وينت�صر وجودهما فى ال�صمال، 

وعددها ي�صل اإيل نحو2.6مليون راأ�س .   

الأمطار،  تذبذب  خا�صة  الطبيعية  الظروف  اإيل  فبالإ�صافة  جمة،  م�صاكل  الرعي  ويعاين   •
املراعي  يهدد  اجلائر  فالرعي  اأنف�صهم،  الرعاة  اإيل  ترجع  اأ�صباب  هناك  ال�صنني،  بع�س  فى  وجفافها 

باجلدب، ملا يحدثه من تعرية للرتبة. 

ثانيا : الزراعة : 
• تلي الزراعة الرعي فى الأهمية، لكنها حمدودة النت�صار . ب�صبب قلة الأمطار اأحيانا وذبذبتها 
من  �صغرية  ن�صبة  الزراعة  علي  ويعتمد   . املياه  الوفرية  املائية  املجاري  وجود  قلة  ثم  اأخري  اأحيانا 

ال�صكان ل تتعدي 12% ، ولكن ل يزرع منه �صوي 2% فقط . 

• وهناك منطان من الزراعة : 
)1( زراعة تقليدية : )معي�صية( ت�صتهدف الإنتاج ل�صد حاجات ال�صكان الغذائية ، تعتمد علي املطر، 
لذلك فهي ت�صيع فى الأرا�صي الواقعة بني نهري جوبا و�صبيلي وعلي امتداد الكثبان الرملية املتاخمة 

خلط ال�صاحل . بالإ�صافة اإيل م�صاحات يقوم الزراع بريها مو�صميا وبطرق بدائية �صبيهه بالري احلو�صى 

الذي كان �صائدا فى �صعيد م�صر . 

الزراعية هى :-  الذرة الرفيعة والذرة ال�صامية والفول وال�صم�صم . وكما تعاين  الغالت  • وأهم 
الزراعة املطرية من اجلفاف اأحيانا فاإن الزراعة املروية بالطريقة احلو�صية تقا�صي الف�صل ، فيوؤدي 

اإيل تلف املزروعات وهالك احليوان والإن�صان . 

)hargeisa ( حيث تكرث الأمطار  هرجي�صة  من  بالقرب  لله�صبة  ال�صمالية  ال�صفوح  • وت�صتخدم 
فى زراعة التبغ والنب . كما تنت�صر زراعة اأ�صجار النخيل علي طول ال�صاحل ال�صمايل . 
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وع�صرين  مائتني  اأقاموا  فقد  القرن  هذا  اأوائل  منذ  اليطاليون  با�صرها  وقد  جتارية:  زراعة   )2(
)220( مزرعة لزراعة املوز فى حو�س نهري �صبيلي وجوبا. وللموز اأهمية خا�صة نظرا لأنه ي�صهم بنحو 

ثلثي �صادرات البالد . 

 . والأرز  بنوعيها  الذرة  خ�صو�صا  املحلي  لال�صتهالك  الغذائية  املح�صولت  بع�س  تزرع  • كما 
ثالثا: الصناعة:- ال�صناعة فى ال�صومال �صغرية وحم�صورة فى ت�صنيع عدد من املنتجات الزراعية. 

موارد اقتصادية أخري : 
• ميار�س بع�س ال�صكان علي طول ال�صواطئ ال�صومالية خ�صو�صا ال�صواطئ املطلة علي خليج عدن 

حرفة �صيد الأ�صماك ويجمعون الإ�صفنج واللوؤلوؤ . 

• يتواجد  الفو�صفات والفحم فى نطاق حمدود للغاية، وي�صتغل الفو�صفات واجلب�س بجوار بربره 
قد ي�صتغالن فى نطاق جتاري ، كما اكت�صف خام اليورانيوم بكميات اقت�صادية فى غرب مقدي�صيو . 

 . الزراعية  املنتجات  من  عدد  ت�صنيع  فى  وحم�صورة  �صغرية  ال�صومال  فى  • وال�صناعة 
املدن الصومالية: 

• مقدي�صيو : العا�صمة وي�صكنها نحو 210األف 
1998 م. وت�صم من الأقليات  ن�صمة طبقا لإح�صاء 

اليطالية والهندية والباك�صتانية وهي ميناء مهم. 

اإيل  )kismayu( : ميناء يقع  كي�صمايو    •
من  يخلو  �صاحلي  نطاق  فى  جوبا  نهر  من  اجلنوب 

ال�صعب املرجانية ب�صبب املاء العذب والروا�صب التي 

ت�صدير  طريقه  عن  ويتم  املحيط  فى  جوبا  ي�صبها 

املوز 

: تطل علي خليج عدن وعن طريق  بربرة   •
هذا امليناء يتم ت�صدير الرثوة احليوانية . 

)hargeisa( : مت�صلة بطريق  •  هرجي�صة 
للمناطق  ريفية  �صوق  وهي  باأثيوبيا  هرر  اإيل  معبد 

عا�صمة  وهى  بها  املحيطة  والزراعية  الرعوية 

اأهم املدن فى ال�صومالللمنطقة ال�صمالية . 
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ثانيا : دولة جـــزر الُقُمر 
)1( املوقع واملساحة : -

فى  تقع  اجلزر  من   جمموعة  من  مكونة  دولة  هي  القمري(  الحتاد  )ر�صميا:  القمر  جزر   •
لقناة موزمبيق بني  ال�صمالية  النهاية  ال�صرقي لفريقيا علي  ال�صاحل  الهندي علي مقربة من  املحيط 

�صمايل مدغ�صقر و�صمال �صرق موزمبيق ، واأقرب الدول ايل جزر القمر هي موزمبيق وتنزانيا ومدغ�صقر 

و�صي�صل . 

م�صاحة.  اأفريقيا  دول  اأ�صغر  من  ،وهى  2000كم2  حوايل  القمر  جزر  م�صاحة  • تبلغ 
وهي:  الربكاين  القمر  جزر  اأرخبيل  فى  جزر  اأربعة  من  ر�صميا  الدولة  • تتكون 

1- جنازيجيا )القمر الكربي( . 

2- جزيرة اأنزواين )اجنواي( 

3- جزيرة مايوته ) موايل ( . 

4- مهيلي 

  هذا بالإ�صافة اإيل العديد من اجلزر الأ�صغر م�صاحة . 

خريطة جزر الُقُمر

جزيرة مدغ�صقر

م�صيق موزمبيق

ق
بي

م
وز

م
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)2( نبذة تاريخية عن جزر القمر :-
- دخلها الإ�صالم فى القرن الرابع علي يد التجار العرب . 

- ا�صتوطنها القادمون من املاليو فى القرن اخلام�س امليالدي . 

- زارها املالحون الأوروبيون فى القرن ال�صاد�س ع�صر امليالدي . 

- احتلها الفرن�صيون جزيرة بعد اأخري ابتداءا من منت�صف القرن 19 . 

- عام 1947 اأ�صبحت واحدة من الأقاليم الفرن�صية فيما وراء البحار 

- حتقق لها احلكم الذاتي 1961 . 

- حتقق لها ال�صتقالل عام 1975 فيما عدا جزيرة مايوتة التي �صوتت لبقائها جزء من فرن�صا . 

)3( املناخ والنبات الطبيعي: -
هذه  وتعترب  املطري  املو�صم  خالل  لالأعا�صري  اجلزر  وتتعر�س  رطب  ممطر  حار  عموما  واملناخ   •

الأعا�صري قوية ب�صكل كاف لتدمري البنية التحتية . 

وغابات  دائمة  خ�صراء  مناطق  وهناك  خفيفة  ب�صورة  القمر  جزر  جمهورية  فى  الغابات  متتد   •
و�صفوح طبيعية جميلة – اإل اأنه متت اإزالة معظم غابات الأرا�صي املنخف�صة لإف�صاح املجال للعمران . 

)4( السكان : 
مليون  من  اأقل  �صكانها  عدد  يبلغ  اإذ  ال�صكان  عدد  بقلة  تتميز  التي  الدول  من  القمر  جزر  • تعد 
من  الإفريقية  الدول  اأعلي  من  اأنها  من  الرغم  علي  �صكانا  اإفريقيا  دول  اأ�صغر  من  تعد  وبذلك  ن�صمة 

حيث الكثافة ال�صكانية 

ما تف�صريك لذلك  ؟ 

اللغات : 
من  العديد  وكذلك  والقمرية  الفرن�صية  اإيل  بالإ�صافة  الر�صمية  اللغة  وهى  العربية  اللغة   •

اللغات املحلية . 

الديانة : 

فى  العربية  الثقافة  تغلغل  من  الرغم  وعلي  ال�صكان،  من   )%98( الإ�صالم  الر�صمي  الدولة  دين   •
الأرخبيل ، فهناك اأقلية من املواطنني الكاثوليك فى مايوته الذين تاأثروا بقوة بالثقافة الفرن�صية . 
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)5( االقتصاد )النمو االقتصادي( : 
• يت�صدر حتقيق النمو القت�صادي وتقليل الفقر قائمة اأولويات احلكومة وترتفع ن�صبة البطالة 
اأهم  الغابات  واإدارة  الأ�صماك و�صيد احليوانات  الزراعة و�صيد  14.3% ومتثل  اإيل  حيث ي�صل معدلها 

قطاعات القت�صاد ، كما اأن 38.4% من ال�صكان يعملون فى القطاع الأول . 

عام  فى   %1.9 بـ  قدر  حيث  منخف�صا  القمر  جزر  فى  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  • ويعترب 
وارتفاع  ال�صتهالك  فى  وهبوط  ال�صتثمار  انخفا�س  فى  تتمثل  عوامل  عدة  اإيل  هذا  ويعزي   2004

الت�صخم وزيادة اختالل امليزان ويرجع هذا ن�صبيا اإيل اأ�صعار املحا�صيل النقدية املنخف�صة . 

الزراعة : 
الهند  وجوز  واملاجنو  والقرنفل  واملوز  والنب  التوابل  وتنتج  العاملة  القوى  من   %80 بها  • ي�صتغل 

والأ�صول العطرية .

الصناعات : 
م�صتوى  رفع  اأجل  من  احلكومة  تكافح  لذلك   . القمر  جزر  فى  متقدمة  وغري  ب�صيطة  • ال�صناعة 
اخلدمات  وحت�صني  وال�صناعة  التجارية  املوؤ�ص�صات  خ�صخ�صة  اأجل  من  الفني  والتدريب  التعليم 

ال�صناعات  واأ�صهر  املرتفع  ال�صكاين  النمو  معدل  وتقليل  ال�صياحة  ودعم  ال�صادرات  وتنويع  ال�صحية 

)تقطري العطور( . 

التجارة اخلارجية: 
اأهم ال�صادرات : الفانيال ، الزيوت العطرية، القرنفل، البهارات، لب النارجيل، الزهور، الأ�صماك . 

اأهم الواردات : الأرز وخمتلف املواد الغذائية ، ال�صلع ال�صتهالكية ، املنتجات النفطية . 

)6( نظام احلكم : 
خالله  من  وي�صبح  احتادية  رئا�صية  جمهورية  نظام  وفق  القمر  جزر  احتاد  فى  ال�صيا�صة  • ت�صري 
رئي�س جزر القمر رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة، وكذلك تاأخذ جزر القمر بنظام التعددية احلزبية 

. ومت الت�صديق علي د�صتور الحتاد القمري عن طريق ا�صتفتاء عام 2001 ومت اختيار د�صاتري اجلزر 

وال�صلطات التنفيذية .  
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جزر القمر والتنظيمات اإلقليمية والعاملية : 
و�صندوق  املتحدة  والأمم  العربية  الدول  وجامعة  الفريقي  الحتاد  فى  ع�صو  القمر  جزر   •
التنمية  وبنك  الهندي  املحيط  وجلنة  الدويل  النقد  و�صندوق  الدوىل  والبنك  الأوروبي  التنمية 

الفريقي . 

)7( أهم املدن : 
1- موروين : وهي العا�صمة واأكرب مدينة وتقع فى جزيرة القمر الكربى . 

2- فومبوين : عا�صمة جزيرة موهيلي وهي ميناء هام . 

اأهم املدن فى جزر الُقُمر
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1- تعاون مع زمالئك فى :

�صي�صل  وجزيرتي   – اُلُقمر  جزر  موقع  عليها  حدد  ثم   – اأفريقيا  لقارة  �صماء  خريطة  ر�صم   -  

ومدغ�صقر وكذلك م�صيق موزمبيق.

2- قارن بني جزر اًلُقمر وال�سومال من حيث الن�ساط الزراعي لل�سكان.

3- مب تف�سر  ................؟

اأ - انحراف نهر �صبيلي نحو اجلنوب الغربي قبل التقائه بنهر جوبا.

ب - تكون �صحراء ال�صومال

جـ - اختالف ن�صبة الرعاة فى �صمال ال�صودان عن جنوبه

د -  معاناة الرعاة فى اإقليم القرن الإفريقي.

هـ - تاأخر ال�صناعة فى القرن الأفريقي.

و - اأهمية موقع ال�صومال. 

4- تعاون مع زمالئك فى ر�سم خريطة للقرن الأفريقي و�سح عليها :-

. ال�صومال  • ه�صبة 
و�صبيلي جوبا  • نهرا 

عدن • خليج 
الهندي • املحيط 

اريرتيا   - ال�صتواء  • دائرة 
واأهم  والعا�سمة  الرئي�سية  اجلزر  عليها  و�سح  اُلُقمر  جلزر  خريطة  ار�سم    -5

املوانئ.

اأ�سئلة وتدريبات
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الف�صل 

اخلام�س

فى نهاية هذا الف�صل ينبغي اأن يكون 

الطالب قادًرا علي اأن:

الواردة  وامل�صطلحات  املفاهيم  بع�س  • يتعرف 
)ق�صايا - م�صكالت - معا�صرة(

ال�صيا�صية والقت�صادية  امل�صكالت  • يفرق بني 
والبيئية والثقافية بالوطن العربى

احلدود على  النزاع  معنى  • يتعرف 
الدول  بني  النزاع  على  يرتتب  ما  ي�صتنتج   •

العربية املتجاورة

والعربية   - العربية  للنزاعات  حلول  • يقرتح 
الأجنبية

مواقع  العربى  الوطن  خريطة  على  يحدد   •
النزاع

اقت�صاديا  دارفور  اأهمية  يف�صر   •
وا�صرتاتيجيا

ال�صهيونى  الغرب  اهتمام  اأ�صباب  ي�صتنتج   •
مبنطقة دارفور

امل�سكالت ذات الطابع ال�سيا�سى

ال�صحراء الغربية

القرن الأفريقى

اجلزر الأماراتية

�صط العرب

دارفور واأبيى

امل�سكالت ذات الطابع القت�سادى وال�سيا�سى

البطالة

تباين متو�صط دخل الفرد

امل�سكالت البيئية

الت�صحر

املياه

امل�سكالت الثقافية

الثقافة العربية

العوملة

نظرة على ق�سايا وم�سكالت

 الوطن العربى

 الق�صايا املت�صمنة:

- حقوق الإن�صان

- القانون الدوىل

الأهداف

الف�صل 

ال�صابع
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نظرة علي قضايا ومشكالت الوطن العربي 

 ، املتنوعة  والق�صايا  امل�صكالت  من  – العديد  العامل  دول  معظم  – مثل  العربية  الدول  • تعاين 
و�صنعر�س جانبا منها للتعرف علي الواقع العربي وظروف املا�صي واحلا�صر وتطلعات امل�صتقبل . 

أوال: املشكالت ذات الطابع السياسي : 
1- مشكلة الصحراء الغربية : 

ن�صمة  األف  نحو383   2005 اإح�صاء  ح�صب  �صكانها  وعدد   ، كم2  266األف  نحو  تبلغ   : • امل�صاحة 
القوى  اهتمام  الأطل�صي جعلها حمط  املحيط  �صواحلها علي  اأن طول  كما  ا�صرتاتيجي  وللمنطقة موقع 

الكربى التي جعلت منها ورقة �صغط علي كل من املغرب واجلزائر . 

اجلالء  وحتى  1884م  عام  منذ  اأ�صبانيا  احتلتها  حتى  املغرب  مملكة  من  جزء  املنطقة  كانت   •
1975م . 

موقع ال�صحراء الغربية
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   - مواقف الدول املعنية بالنزاع : 

)1( اأ�صبانيا : اأبدت تاأييدها للخطة التي طرحتها املغرب مبنح الإقليم حكم ذاتي حتت ال�صيادة 

املغربية . 

)2( اجلزائر : تبدو اأنها لي�صت معنية بالنزاع وباأنها لي�صت لها اأطماع رغم كونها هي الدولة العربية   

الوحيدة التي تدعم جبهة البولي�صاريو ماديا وع�صكريا ولوج�صتيا .   

)3( موريتانيا : طالبت باجلزء اجلنوبي من الإقليم ثم ما لبث اأن تراجعت عن مطالبها . 

)4( املغرب : تنظر اإيل الإقليم علي اأنه جزء منها اقتطعه ال�صتعمار الأوربي . 

فى  واأعلنت  الإقليم  با�صتقالل  تطالب  التي  البولي�صاريو  جبهة  ت�صكيل  مت   : املنطقة  �صكان   )5(

1976م قيام اجلمهورية العربية ال�صحراوية الدميوقراطية. 

اإجراء ا�صتفتاء ل�صكان ال�صحراء لتقرير م�صريهم ولكن مازالت  - الو�صع الآن : مت طرح فكرة 

الأمور معلقة حتى الآن مع النزاع امل�صتمر . 

2- مشكلة احلدود فى القرن اإلفريقي :  
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بالأهمية  تتميز  التي  امل�صاحة  تلك  الإفريقي  القرن  منطقة  موقع  اأهمية  اخلريطة  من  • يت�صح 
الإ�صرتاتيجية من منطلق �صيطرتها علي مدخل البحر الأحمر من اجلانب الإفريقي ، لذا قامت الدول 

الأوروبية بتق�صيم املنطقة اإيل ثالثة اأق�صام وهي : 

- ال�صومال الجنليزي وي�صمل املنطقة املطلة علي خليج عدن . 

- ال�صومال اليطايل وي�صمل املنطقة املطلة علي املحيط الهندي . 

- ال�صومال الفرن�صي الذي �صيطر علي اجلانب الإفريقي ملدخل البحر الأحمر )م�صيق باب املندب( 

ال�صومال فى  ا�صم  1960م حتت  ال�صومال اليطايل عام  ال�صومال الربيطاين واحتد مع  • ا�صتقل 
حني ظل ال�صومال الفرن�صي م�صتعمرة اإيل اأن مت ال�صتقالل عام 1977م حتت م�صمي جيبوتي . 

حيث   – �صوماليا  اأو  الكبري(  ال�صومال  )دولة  ي�صمي  ما  تكوين  ال�صومال  جمهورية  حاولت   •
اأقاليم  اأحد  اإيل  طرف  كل  ي�صري   ، خما�صية  بي�صاء  بنجمة  الأزرق  الدولة  علم  فى  ذلك  اإيل  اأ�صارت 

ال�صومال اخلم�صة )ال�صومال اليطايل + ال�صومال الربيطاين + ال�صومال الفرن�صي + ال�صومال الكيني 

+ اإقليم ال�صومال الغربي اأو اأوجا دين الذي يقع حتت الدارة الثيوبية .

ال�صومال  جمهورية  دفع  مما   ، ال�صومالية  الأرا�صي  توحيد  الإفريقية  الوحدة  منظمة  • رف�صت 
لأن تلجاأ للحل الع�صكري – ثم توقف القتال وبقيت احلدود كما حددها ال�صتعمار قدميا . 

علي  الغربي  ال�صومال  حترير  جبهة  �صيطرة  ذلك  عن  ونتج  1977م  عام  فى  القتال  جتدد   •
حتى  التوتر  وا�صتمر  اأخري  مرة  اأوجادين  ا�صرتدت  اأثيوبيا  اأن  اإل  اأوجادين  اإقليم  من  كبرية  م�صاحة 

قيام احلرب الأهلية ال�صومالية 1990م واأ�صبحت منطقة ال�صومال مق�صمة اإيل ثالث اأق�صام : 

– �صوماليا( هذا بالإ�صافة اإيل منطقة جار�صيا )ال�صومال الكيني(  – بونت لند  )�صوماليا لند 

ومنطقة  اأوجادين )ال�صومال الأثيوبي( 0
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3- مشكلة اجلزر اإلماراتية : 

• تتكون هذه اجلزر من : 
)1( طنب الكربى : وهي واقعة علي مدخل م�صيق هرمز علي بعد 75كم من اإمارة ال�صارقة وم�صاحتها 

80كم2 وهي غنية بالنفط . 

)2( طنب ال�صغرى : جزيرة غري ماأهولة تبعد 12 كم من طنب الكربى وم�صاحتها 20كم2 . 

)3( اأبو مو�صى : تبعد 60كم من اإمارة ال�صارقة وهي ذات مياه عميقة �صاحلة لر�صو ال�صفن وغنية 

بالنفط واجلرانيت وم�صاحتها 20كم2 . 

الربيطانية  القوات  الربيطاين ومبجرد رحيل  لال�صتعمار  تابعة  كانت  • جمموعة اجلزر جميعها 
مواجهة  فى  تقع  حيث  الإ�صرتاتيجية  لأهميتها  وذلك  1971م  عام  عليها  بال�صتيالء  اإيران  قامت 

�صاحل اإيران وال�صعودية والعراق اإيل جانب مرور 86% من �صادرات النفط ب�صواطئ هذه اجلزر . 

اأ�صدرت  التعاون اخلليجي كما  – ويوؤيدها جمل�س  الإمارات بحقها فى هذه اجلزر  • تطالب دولة 
قبل  ال�صارقة  لإمارة  تابعة  كانت  والتي  اجلزر  هذه  عروبة  توؤكد  قرارات  العربية  الدولة  جامعة 

الحتالل الربيطاين لها .
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4- مشكلة شط العرب :

عند  والفرات  دجلة  نهر  التقاء  من  يبداأ  مائي  جمري  العرب  �صط  اأن  اخلريطة  علي  • يالحظ 
204كم ن�صفه ال�صمايل  مدينة القرنة )كرمة علي( وينتهي عند اخلليج العربي .  يبلغ طوله حوايل 

�صالح للمالحة النهرية اأما الن�صف اجلنوبي فهو �صالح للمالحة البحرية حيث يبلغ عر�صه 1200مرت، 

ويقع عليه ميناء الب�صرة .  

الدولية لأن خط احلدود  الأنهار  العراقية ول ينطبق عليه �صفة  لل�صيادة  العرب  • يخ�صع �صط 
مع اإيران يتفق مع ال�صفة الي�صرى ول مير بو�صط املجري اأوبخط املجري املالحي .

دويل  مالحي  ممر  اأنه  اأ�صا�س  علي   19 القرن  منت�صف  فى  املالحة  حق  لإيران  بريطانيا  • اأعطت 
اأمام عبدان وفى  م�صهر وبع�س اجلزر  ال�صيادة علي خوار  كامل  العثمانية لإيران  الدولة  اأعطت  ، كما 

عام 1937 تنازلت العراق عن اأربع اأميال مقابل عبدان مبقت�صي اتفاقية م�صرتكة . 

اإيل خط  – نقل خط احلدود  اإيران حققت مكا�صب من تلك التفاقية منها  اأن  • وجدير بالذكر 
–واأ�صبح لإيران احلق فى منح تراخي�س مبرور ال�صفن احلربية فى �صط العرب مثلها  املجري املالحي 

مثل العراق.

ميناء  علي  احل�صول  اإيران  حماولة  العراقى  اجلانب  رف�س  عندما  الدولتني  بني  اخلالف  • جتدد 
1937م  التي عقدت فى عام  اإلغاء اتفاقية احلدود  اإعالن  اإيل  اإيران  العرب، مما دفع  جديد فى �صط 
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ولكن العراق مت�صكت بها . 

اإيران  العراق مبقت�صاها بحق  1975م، اعرتفت  الدولتني فى اجلزائر عام  اتفاقية بني  • عقدت 
فى املالحة فى �صط العرب . 

ا�صتمرت  الدولتني  بني  حرب  فقامت  التفاقية  بهذه  اعرتافه  العراق  األغي  1980م  عام  فى   •
، ثم تنازلت العراق لإيران عن كامل ما طالبت  150األف �صخ�س  ثماين �صنوات قتل فيها ما يقرب من 

به، وكان هذا التنازل مقرتنا بعملية غزو العراق للكويت فى 2اأغ�صط�س عام 1990م حتى نهاية فرباير 

1991م.  

مشكلة دارفور
فى  الأقاليم  اأكرب  اأحد  دارفور 

غرب  فى  يقع  وهو  الآن  ال�صودان 

من  اأكرث  م�صاحته  تبلغ  ال�صودان 

ن�صف مليون كيلومرت مربع.

�صتة  من  �صكانه  عدد  يقرتب 

ماليني اإن�صان معظمهم من امل�صلمني 

ال�صنة.

الإقليم  هذا  فى  ظهرت  لقد 

التمرد  اإىل  تدعو  حركات 

والنف�صال عن الكيان الأم ال�صودان 

وكان هذا فى فرتة ال�صبعينيات من 

الو�صع  الع�صرين ثم تفاقم  القرن 

الع�صكرية  املحاولت  اإىل  وو�صع 

وازداد   2003 �صنة  فى  لالنف�صال 

الوقت  مرور  مع  ا�صطرابا  الو�صع 

مطروحة  الق�صية  واأ�صبحت 

عامليا.
موقع دارفور
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وإن هذا التخوف يأتى من عدة أمور:
باإمكانيات قوية، حيث  اأن يكون دولة م�صتقلة  ال�صخمة لهذا الإقليم والتى توؤهله  امل�صاحة  أوال: 
ميتلك البرتول واليورانيوم ولقد داأب املحللون الغربيون على و�صف الإقليم باأنه ي�صاوى م�صاحة فرن�صا 

لري�صخوا فى الوجدان اأنه من املمكن اأن ي�صتقل بذاته.

ثانيا: احلدود اجلغرافية، املعقدة لالإقليم فهو يتجاوز من ناحيته الغربية مع ت�صاد بحدود طولها 
600 كيلومرت، وكذلك مع ليبيا واأفريقيا الو�صطى،  ومن املعروف اأن هذه املناطق ال�صحراوية والقبلية 

لي�صت حمكمة باحلدود كغريها من الدول وعليه فدخول الأفراد من واإىل دارفور �صهل للغاية خا�صة 

اقت�صادية  وعالقات  ون�صب  م�صاهرة  بعالقات  ترتبط  الإقليم  فى  يعي�س  ممن  كثرية  قبائل  هناك  اأن 

ال�صيا�صيةالتى  امل�صاكل  من  الكثري  جعل  وهذا  ت�صاد  وخا�صة  املجاورة  الدول  فى  القبائل  مع  و�صيا�صية 

حتدث يف ت�صاد تكون مرجعيتها اإىل دارفور والعك�س وهذا يعنى اأن الدول املجاورة �صتكون عن�صرا فاعال 

فى م�صكلة دارفور.

ثالثا: طبيعة القبائل فى الإقليم تثري الكثري من القلق فمع اأن اجلميع م�صلمون اإل اأن حواىل %80 
اأما  الزراعة،  املعظم فى  العربية، وهوؤلء يعملون فى  الإفريقية غري  القبائل  اإىل  ال�صكان ينتمون  من 

بقية ال�صكان فمن القبائل العربية التى هاجرت فى القرن املا�صى اإىل منطقة دارفور، وهوؤلء يعملون 

فى الرعى. وهذه اخللفيات العرقية لها تاأثري فى الختالف، ويزيد من تعقيد املو�صوع فى دارفور م�صكلة 

الت�صحر وقلة املراعى، مما يدفع القبائل الكثرية اإىل الت�صارع على موارد املاء ومناطق الزراعة، وهو 

�صراع من اأجل احلياة، ي�صبح اإزهاق الأرواح فيه اأمرا طبيعيا!

حذر  اإىل  يحتاج  خطريا  اأمرا  انف�صالها  م�صاألة  يجعل  دارفور  ملنطقة  املهم  التاريخى  البعد  رابعا: 
وحر�س، فاملنطقة فى معظم تاريخها كانت بالفعل م�صتقلة عن ال�صودان، وكانت فى واقع الأمر �صلطنة 

بن  على  الورع  امل�صلم  ال�صلطان  هو  �صالطينها  واآخر  الإفريقية،  القبائل  من  كبريا  عددا  ت�صم  م�صلمة 

دينار، الذى حكم من �صنة 1898 اإىل �صنة 1917م، والذى كان ير�صل ك�صوة الكعبة اإىل مكة على مدار 

ع�صرين �صنة كاملة! وكان يطعم احلجيج بكثافة، لدرجة اأنه اأقام مكانا لتزويد احلجاج بالطعام عند 

فى  العثمانية  اخلالفة  مع  امل�صلم  ال�صلطان  هذا  وقف  وقد  احلليفة.  بذى  املعروف  املدينة  اأهل  ميقات 

احلرب العاملية الأوىل من منطلق اإ�صالمى، اإل اأن هذا اأزعج جدا ال�صلطات الإجنليزية التى كانت ت�صيطر 

على ال�صودان اآنذاك، فقامت ب�صم هذا الإقليم اإىل ال�صودان فى �صنة 1917م، ومن يومها وهو جزء من 



الفصل السابع - نظرة على قضايا ومشكالت الوطن العربى  

113جغرافية الوطن العر بى    

ال�صودان، وهذه اخللفية التاريخية ت�صري اإىل نف�صية ال�صكان الذين اإذا مل ي�صعروا بالأمان والطمئنان 

مع  التجاور  وهو  ال�صنني،  مئات  منذ  عليه  كانوا  ما  اإىل  العودة  فى  �صريغبون  فاإنهم  ال�صودان،  حلكومة 

ال�صودان ولي�س الن�صمام اإليها.

خامسا: التدخل الغربى ال�صهيونى الكثيف فى املنطقة يغري الكثري من احل�صابات، ويدفع بقوة اإىل 
فكرة النف�صال، وذلك لتحقيق م�صالح ا�صرتاتيجية خطرية، وقد اأ�صبح هوؤلء يتعاملون مبنتهى الو�صوح 

مع قادة التمرد فى دارفور، لكى يدفعوهم اإىل النف�صال لتقوم دولة تدين بالولء اإىل الكيانات الغربية 

املنطقة  باإقليم دارفور، حيث متثل هذه  املهتمة  الدول  وتاأتى فرن�صا فى مقدمة  املوالية،  وال�صهيونية 

تاريخا مهما جدا لفرن�صا، لأن دارفور هى اأق�صى �صرق احلزام املعروف باحلزام الفرانكفونى »اأى املن�صوب 

وت�صاد  دارفور  املنطقة، وهى  فرن�صا قدميا فى هذه  ت�صيطر عليها  كانت  التى  الدول  فرن�صا«، وهى  اإىل 

والنيجر واإفريقيا الو�صطى والكامريون.

اأخرى  اأن�صاأ حركة مترد  الذى  اإبراهيم،  املنطقة عن طريق خليل  اأنفها فى  اإجنلرتا فهى ت�صع  اأما 

بربيطانيا  مدعوما  قام  حيث  الزغاوة،  قبيلة  وهى  الإفريقية،  القبائل  من  اأخرى  قبيلة  اإىل  تنتمى 

باإن�صاء حركة العدل وامل�صاواة، وهى كذلك حركة علمانية تطالب بف�صل دارفور عن ال�صودان.

واإ�صافة اإىل فرن�صا واإجنلرتا فهناك اأمريكا �صاحبة الأطماع امل�صتمرة لي�س فى دارفور فقط، ول فى 

ال�صودان فح�صب، بل لي�س فى القرن الإفريقى وحده، واإمنا فى العامل اأجمع! فهى تدفع بقوة فى اجتاه 

وجود قوات دولية حلفظ ال�صالم فى املنطقة تكون حتت ال�صيطرة املبا�صرة ملجل�س الأمن، ومن ثم لأمريكا. 

واأخريا تاأتى دولة الكيان ال�صهيونى »اإ�صرائيل« لت�صارك بقوة و�صراحة وو�صوح فى م�صاألة دارفور.

سادسا: الأخطاء الإدارية والفكرية الفادحة التى وقعت فيها احلكومة ال�صودانية على مدار عدة 
عقود اأدت اإىل الو�صول اإىل هذا الو�صع املعقد، فواقع الأمر اأن احلكومة ال�صودانية ل تتعامل مع دارفور 

كجزء مهم فى الدولة ال�صودانية، وذلك منذ ع�صرات ال�صنني، وكان منطلقها فى ذلك اأنها اأر�س �صحراوية 

تعي�س فيها قبائل بدوية، ولي�س فيها ثروات تذكر، وهذا اأدى اإىل فقر �صديد للمنطقة، وفقدان للبنية 

اأو  ات�صال علمى  الربملان، وعدم وجود  اأو  منا�صب  فى احلكومة  لالأمن، وعدم متثيل  وانعدام  التحتية، 

اأفقدت الكثري من �صعب دارفور الولء لدولة  التى  اإعالمى مع املنطقة، وغري ذلك من مظاهر الإهمال 

ال�صودان الأم.
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جندى،  األف   90 على  ليزيد  فجي�صها  ال�صودانية،  للحكومة  ال�صديد  الع�صكرى  ال�صعف  سابعا: 
باإمكانيات ع�صكرية هزيلة للغاية، وخا�صة بعد املرور بحرب جنوب ال�صودان على مدار ع�صرين عامًا 

كاملة اأرهقت اجلي�س ب�صورة كبرية، وهذا اجلي�س ال�صعيف ل ي�صتطيع بحال اأن ي�صيطر على امل�صاحات 

ع�صابات  ظهور  اإىل  اأدى  هذا  خا�صة  ب�صفة  دارفور  وفى  عامة،  ب�صفة  بال�صودان  املوجودة  ال�صا�صعة 

»اجلاجنويد« ، وتتجول بحرية فى ربوع دارفور، فتقتل وت�صرق وتفر�س ما تريد، ويتهم الغرب احلكومة 

ال�صودانية بالتعاون مع ع�صابات اجلاجنويد، وتنفى احلكومة ال�صودانية ذلك.

ثامنا: حالة اجلهل ال�صديدة التى مير بها اأهل دارفور، مع كون الكثري منهم يحفظ كتاب اهلل عز وجل، 
فمدار�صهم �صعيفة جدا، واإعالمهم منعدم، ومن ثم فاإن ال�صيطرة الفكرية عليهم ت�صبح �صهلة للغاية.

تاسعا: عدم وجود درا�صات علمية موثقة ت�صرح طبيعة املنطقة، ت�صعباتها اجلغرافية والتاريخية 
وال�صكانية، وطرق التعامل مع القبائل املختلفة، ومناهج تفكريهم ومنطلقاتهم، ومن ثم فاإن الذى ي�صعى 

حلل امل�صكلة وجلمع الأطراف لي�صتطيع غالبًا اأن يدخل من الباب ال�صحيح، وقد يف�صل فى احلل حتى 

لو كان خمل�صًا متجردًا، حيث لميلك اآليات احلل ال�صليم، ول املعلومات الدقيقة.

ع�صر  من  اأكرث  منذ  تتفاقم  املركبة  الأحداث  فهذه  ال�صنيعة!  الإ�صالمية  »الطنا�س«  حالة  عاشرًا: 
�صنوات، ولحراك ول�صك اأن ترك ال�صودان مبفرده فى هذه الأزمة �صيجعل ق�صية انف�صال دارفور اأمرًا 

م�صلمًا به.

أما آليات احلل فتشمل هذه األمور
أوال: لبد من فهم ق�صية ال�صودان ب�صكل عام، ودارفور ب�صكل خا�س فما نكتبه من اأوراق لميثل اإل 
م�صروعًا  نقدم  اأن  ولميكن  الفهم،  هى  دائمًا  احلل  وبداية  ال�صخم،  ال�صودان  كتاب  من  واحدة  �صفحة 

ناجحًا بغري فهم دقيق لالأحداث.

ثانيًا: لبد من خطة واقعية عملية طويلة املدى لالرتقاء مدنيًا باإقليم دارفور وغريه من الأقاليم 
التنمية فى هذا الإقليم  اأو زارها ي�صهد ب�صعف  ال�صودان؛ فاجلميع ممن عا�س فى دارفور  الوا�صعة فى 

املهم، ولي�س معنى هذا اأنها لت�صهد اأى تنمية، ولكن ما نراه هناك من م�صروعات واأعمال ليتوازى مطلقًا 

مع م�صاحة الإقليم اأو عدد �صكانه اأو ثرواته، وهذه نقطة حتتاج اإىل مراجعة.
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)6( مشكلة أبيى

ظهرت م�صكلة اأبيى بعد انف�صال دولة جنوب ال�صودان وخا�صة عند حتديد احلدود ال�صيا�صية بني 

الدولتني.

موقع أبيى
حتد منطقة اأبيى من الغرب ولية جنوب دارفور ومن اجلنوب ولية �صمال بحر الغزال ومن ال�صرق 

ولية الوحدة ولي�س هناك من خالف يذكر فى كل هذه احلدود، يرتكز اخلالف فى احلدود ال�صمالية 

التى تتبع ولية غرب كردفان.

اأبيى �صمن حزام ال�صاڤانا الغنية بالنباتات والأرا�صى اخل�صبة واملياه الغزيرة فالأمطار فى  تقع 
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ذات  الكبرية  الأودية  من  العديد  املنطقة  وتتخلل  العام،  خالل  اأ�صهر  ثمانية  ت�صتمر  »اأبيى«  منطقة 

نادرة  نباتات  واإن  اأنواعها،  مبختلف  الزراعية  املحا�صيل  لإنتاج  القابلية  فيها  والتى  الوا�صعة،  ال�صهول 

مثل الزجنبيل واحلرجل والغرجنال وال�صيح وغريها تنبث بكرثة فى اأودية »اأبيى«.

ومتتاز » اأبيى « مبناخ معتدل طوال العام اأما فى باطن الأر�س فقد ذكرت التقارير اأن حواىل » %70« 

من برتول ال�صودان فى منطقة » اأبيى « وما حولها ، هذا غري الثورات الأخرى التى مل تكت�صف بعد .

وتتمثل بعض  جوانب املشكلة فى : 
اجلانب الأول : يتعلق باملراعى ، وهذه ق�صية ل تقف عند ابيى ، واذا طالبنا باأن ن�صع حائطا عازًل 

بني ال�صمال واجلنوب بهذا الفهم لق�صية ابيى ت�صبح ق�صية خطرية ، لأن احلدود بني ال�صمال واجلنوب 

وحقوق الرعاة ل تقف عند منطقة امل�صريية فى املجلد وامنا متتد اىل اعاىل النيل و�صمال بحر الغزال 

وجنوب دارفور ، وبالتاىل نحن نخلق م�صاكل اكرث مما نحل م�صكلة امامنا. 

لنفو�س  املناطق  هذه  حبب  الذى  هو  النفط  اكت�صاف  قطعا   . النفط  مو�صوع  وهو   ، الثانى  اجلانب 

، وهى ق�صية ميكن ان تعالج كما متت معاجلة  ، وهذا هو ال�صبب احلقيقى  الطامعني فى الإبقاء عليها 

مناطق النفط الخرى .

 ثانيا: املشكالت ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي : 

احلياة  بنمط  مرتبط  لأنه  للفرد  اليومية  احلياة  ب�صميم  يت�صل  امل�صكالت  من  النوع  وهذا   •
وم�صتوي املعي�صة      مثل: 

1- مشكلة البطالة : 
اجلرمية  اأفرزت  لأنها  احلديثة  احلياة  توؤرق  التي  القت�صادية  امل�صكالت  اأخطر  من  اأ�صبحت   •  

والتطرف فى املجتمع العربي والعاملي علي حد �صواء . 

فى  الفرد  بقاء  يعني  باأنه  البطالة  مفهوم  الدولية  العمل  منظمة  حددت   : البطالة  مفهوم   •
– مبعني وجود ن�صبة موؤثرة من ال�صباب والرجال  اأن يعمل  �صن القدرة علي العمل والرغبة فيه دون 

خارج قوة العمل – وهناك البطالة املقنعة مثل تكد�س املوظفني داخل دواوين احلكومة فى وظائف ل 

ت�صتدعي هذا العدد الهائل ، اأو العمل كباعة جائلني بالرغم من حملهم ملوؤهالت جامعية ، وهناك اأي�صا 

البطالة املو�صمية مبعني وجود ك�صاد ن�صاط معني مثل ال�صياحة املو�صمية . 
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65مليون عربي يعي�صون فى حالة فقر  اإيل وجود  • اأ�صار تقرير الأمم املتحدة للتنمية الب�صرية 
نتيجة لرتفاع ن�صبة البطالة اإيل 25.6% وهي الأعلى فى العامل كما جاء فى تقرير اليون�صكو . 

العوامل  بني  من  كان  العربي  الوطن  فى  البطالة  م�صكلة  تفاقم  اأن  العمل  منظمة  ذكرت  كما   •
التي اأ�صعلت �صرارة الثورات ال�صعبية – ولذا فقد حذرت من اأن �صوق العمل العربي ل يحظي اإل بعدد 

حمدود من فر�س الت�صغيل ، بجانب �صعف النمو القت�صادي و�صعف ال�صتثمار – واأكدت املنظمة علي 

حاجة الدول العربية اإيل مليون وظيفة حتى عام 2025م. 

• أما األسباب احلقيقة لهذه املشكلة فترجع الي : 
- �صعف خطط التنمية القت�صادية فى الوطن العربي . 

- النمو ال�صريع لقوة العمل �صنويا نتيجة ارتفاع معدل منو ال�صكان . 

- انخفا�س الطلب علي العمالة العربية عربيا ودوليا . 

- تنفيذ برامج اخل�صخ�صة وت�صريح اأعداد كبرية من العمال . 

- تخلي بع�س الدول عن اللتزام بتعيني اخلريجني وقلة الوظائف احلكومية املتاحة . 

- انخفا�س ن�صبة م�صاركة املراأة فى العمل مبعظم الدول العربية . 

•لحظ اأن هناك دول عربية تعاين من م�صكلة البطالة ودول اأخري تعاين من عجزفى العمالة 
العربية  للعمالة  الأولوية  تعطي  ل  العجز  دول  فان  حقيقى  عربي  تكامل  وجود  لعدم  نظرا  اأنه  اإل 

وت�صتعني بالعمالة الأجنبية الأرخ�س )جنوب �صرق اآ�صيا( 

2- مشكلة تباين متوسط دخل الفرد : 
اأخري  اإيل  الأفراد من دولة  ، حيث تتفاوت دخول  العربي  الوطن  • يبدو هذا جليا علي م�صتوي 

بل تتفاوت داخل الدولة علي امل�صتوي اخلا�س بني الرتفاع والنخفا�س بن�صب هائلة . 

 . بال�صتقرار  متتعه  ومدي  معي�صته  م�صتوي  يحدد   ، الفرد  دخل  متو�صط  اأن  بالذكر  • وجدير 
وملب�س  غذاء  من  الأولية  الأ�صرة  حاجات  اأ�صبع  اذا  كافيا  يعد  الدخل  اأن  الدويل  البنك  • يذكر 
ا�صباع  مثل  رفاهية  حاجات  ووفر  الأ�صا�صية  احلاجات  غطي  اذا  عاليا  ويعد   ، وعالج  وتعليم  وم�صكن 

الهدايا وال�صفر وال�صياحة وو�صائل الرتفيه . 

الدول  جلامعة  التابع  2011م  عام  والتعدين  ال�صناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  تقرير  • وفى 



الفصل السابع - نظرة على قضايا ومشكالت الوطن العربى  

الصف الثانى الثانوى األدبى     مطابع روزاليوسف 118

العربية و�صح تباين متو�صط دخل الفرد فى الدول العربية . 

                                                  جمموع الناجت القومي )الدخل القومي( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : كالآتي  الفرد  دخل  متو�صط  • ويح�صب 
                                                                                      جمموع ال�صكان 

طبقا  �صنويا  دولر   5896 بحوايل  العربي  الوطن  م�صتوي  علي  الفرد  دخل  متو�صط  قدر  وقد   •
لتقرير املنظمة عام 2008م وميكن تق�صيم الدول العربية اإيل جمموعات طبقا ملتو�صط الدخل بها : 

)اأ( دول متو�صط دخل الفرد بها اأقل من 1500دولر �صنويا . 

      ) ال�صومال – جزر القمر – موريتانيا – اليمن – جيبوتي ( 

)ب( الدول الأعلى فى متو�صط الدخل الفردي اأكرث من 10.000دولر �صنويا 

        ) ليبيا – عمان – البحرين – ال�صعودية – الإمارات – الكويت – قطر ( 

ثالثا : املشكالت البيئية : 
• وهذا النوع من امل�صكالت يلقي اهتماما خا�صا فى مناق�صات الدوائر العلمية فى الوقت احلا�صر 

، حيث اأن بع�س هذه امل�صكالت يعترب عامال موؤرقا للدوائر التنفيذية مثل : 

1- مشكلة التصحر : 
• وهي من اأهم امل�صكالت التي تهدد الدول العربية خا�صة املناطق اجلافة و�صبه اجلافة ، بالرغم 
من ذلك فهي م�صكلة عاملية لأن الت�صحر يعني فقدان الأر�س املنتجة خل�صائ�صها اجليدة وحتولها اإيل 

ما ي�صبه ال�صحراء غري املنتجة ، وهذا ينطبق علي خمتلف املناطق علي امل�صتوي العاملي .

- يرجع انتشار هذه الظاهرة بالوطن العربي إلي مايلي :   
)اأ( ن�صوب املياه اجلوفية التي تغذي النباتات ال�صطحية فوقها مما يوؤدي اإيل جفاف هذه الغطاءات 

من الأع�صاب والأ�صجار وت�صحرها وتبويرها . 

ت�صحر  اإيل  يوؤدي  مما  مياهها  فى  امل�صانع  خملفات  واإلقاء  الت�صنيع  عن  الناجم  الأنهار  تلوث  )ب( 

ال�صواطئ وال�صفاف . 

)ج( النمو احل�صري املت�صاعف الذي اأدي اإيل ا�صتقطاع املدن ملا حولها من الأرا�صي  اخل�صراء حل�صاب 

املباين والكتل الأ�صمنتية التي هي نوع من الت�صحر اأي�صا . 
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)د( اأ�صباب اأخري مثل : 

- متلح وقلوية الرتبة وجتريفها – حدوث اجلفاف وا�صتمراره �صنوات متتالية – زحف الكثبان الرملية 

علي املناطق الزراعية – هبوب العوا�صف الرتابية – ارتفاع احلرارة تاأثرا بظاهرة الحتبا�س احلراري . 

• جدير بالذكر اأن م�صر تعاين من حالة ت�صحر متو�صط – رمبا تتحول اإيل عالية اإذا مل تواجه 
بالربامج املنا�صبة والكافية – هل ت�صتطيع حتديد اأ�صباب هذه امل�صكلة من بني الأ�صباب العامة ال�صابق 

ذكرها ؟    

2- مشكلة املياه : 
• يعد الوطن العربي من اأقل جهات العامل اأمطارا ب�صبب وقوع معظمه داخل الإقليم ال�صحراوي 

احلار الذي ي�صغل اأكرث من 75% من جملة امل�صاحة . 

 : فى  ويتمثل  القمر  وجزر  لبنان  عدا  العربية  الدول  جميع  فى  ال�صحراوي  الإقليم  • يتوزع 
)اأ( ال�صحراء الكربى املمتدة من �صاحل البحر الأحمر �صرقا حتى �صاحل الأطلنطي غربا . 

)ب( �صحراء �صبه اجلزيرة العربية . 

)ج( �صحراء بادية ال�صام . 

)د( �صحراء ال�صومال ) القرن الإفريقي ( 

• مظاهر مشكلة املياه فى الوطن العربي : 
)اأ( ندرة الأمطار حيث تقل عن 125مللميرت فى معظم الوطن العربي . 

وموريتانيا  ال�صومال  مثل  الأمطار  �صقوط  توقف  وهو  اجلفاف  خلطر  املناطق  بع�س  تعر�س  )ب( 

و�صرق ال�صودان وما يرتتب علي ذلك حدوث املجاعات وانت�صار الأمرا�س والأوبئة . 

)ج( تذبذب معدلت �صقوط الأمطار وعدم انتظامها . 

)د( وقوع منابع الأنهار العربية خارج حدود الوطن العربي مما اأدي اإيل حتكم دول غري عربية فى 

م�صادر مياه الأنهار . 

)هـ( زيادة ا�صتهالك املياه نتيجة الزيادة فى عدد ال�صكان واخلوف من عجز مائي كبري فى ال�صنوات 

القادمة 

؟  العربي  بالوطن  القت�صادية  للحياة  بالن�صبة  ذكره  ال�صابق  علي  يرتتب  ما  ا�صتنتاج  ميكنك  • هل 
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رابعا : املشكالت الثقافية:  
املعلومات  املعرفة وثورة  اأخطرها فى ظل جتليات تكنولوجيا  امل�صكالت هو  النوع من  • يعترب هذا 

املعا�صرة . 

الثقافة  يعني  الذي  التاريخ  نهاية  ملفهوم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  روجت  قريبة  فرتة  • ومنذ 
للثقافات  تهديدا  هذا  ويعترب  وحدها  الأمريكية  الثقافة  بداية  مبعني  التاريخ  وبداية   – ال�صعيفة 

الأخرى – ومنها ثقافة املنطقة العربية وما يجاورها . كما ظهر فى الفرتة الأخرية مفهوم �صراع الثقافات 

بدل من مفهوم حوار الثقافات  علي اعتبار اأن ال�صراع قائم علي اأ�صا�س تكنولوجي واأن الذي ميلك اأ�صراره 

هي الثقافة الأمريكية والأوروبية ولذا كان الهتمام فى املنطقة العربية مب�صكلتني هما : 

)1( مشكلة الثقافة العربية : 
ايل  والعقيدة  واللغة  التاريخ  فى  املتمثلة  املحددة  وخ�صائ�صها  بتميزها  العربية  الثقافة  • تربز 

جانب تراث التقاليد والعادات وال�صلوكيات وم�صكالت الثقافة العربية فى الظهور لالأ�صباب التالية : 

)اأ( تخلف بع�س الثقافات من بلد لآخر وتباطوؤ تطورها نحو العلم احلديث . 

)ب( �صعي بع�س الثقافات الأقوى للهيمنة علي الأ�صعف واإخ�صاعها لنفوذها فى �صتى املجالت . 

)ج( النق�صامات الداخلية داخل الثقافة العربية مع تكرار الفنت فيما بني الدول بع�صها البع�س . 

)د( تدخل بع�س القوى اخلارجية بهدف زيادة امل�صكالت ولي�س حلها . 

لال�صتعمار  الطويل  اخل�صوع  اإيل  تعود  التخلف  لهذا  اأخرى  اأ�صباب  هناك  اأن  بالذكر  وجدير   •
وتباطوؤ النظام التعليمي واإهدار املواهب وحتويل الأجيال اإيل اإتباع لثقافة الآخرين . 

علي  الهيمنة  ايل  وت�صعي  ال�صعيفة  الثقافات  فى  التدخل  عن  تكف  ل  القوية  الثقافات  اأن  • كما 
لغتها مثلما حدث من فرن�صا مع املغرب العربي . 

القبلية وال�صراع علي  الروح  العربية نتيجة تغلغل  • وتوؤكد علي الفنت الداخلية بني املجتمعات 
املوارد املحلية ، والتي عادة ما تغذيها قوى اأجنبية كما هو احلال فى دارفور وجنوب ال�صودان 

هل لديك عزيزي الطالب مقرتحات لتنمية الثقافة العربية وحمايتها ؟ 

)2( العوملة : 
اأقلقت املفكرين فى الدول النامية ، ومنها دول الوطن  • تعد ق�صية العوملة من اأهم الق�صايا التي 
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الثقافة  هي  واحدة  ثقافة  منط  علي  الب�صرية  املجتمعات  ت�صكيل  تعني  العوملة  لأن  وذلك  العربي 

الغربية اأي الأمريكية والأوروبية الراهنة ، وذلك باعتبارها النموذج الثقافى الأقوى والأجدر باإتباعه 

والنطواء حتت مظلته . 

- خطورة هيمنة قوي العوملة علي الثقافات األخرى : 
جمتمعات  ايل  العربي  الوطن  دول  فيها  مبا  النامية  الدول  تتحول  ذلك  حدوث  حالة  فى   •
لأن  للحل  قابلة  غري  والجتماعية  القت�صادية  م�صكالت  وت�صبح   – الثالثة  الدرجة  من  م�صتبعدة 

تدخل القوي الغربية يزيدها تعقيدا لأنها غالبا من تدبريه . 

- ولكن ما الدلئل علي قوة النموذج الغربي كنموذج ثقافى اأقوي ؟ 

• وميكن تلخيص هذه الدالئل فيما يلي : 
)1( �صيطرة الغرب علي القواعد واملوؤ�ص�صات ال�صناعية والتجارية املهيمنة علي اقت�صاديات بقية 

العامل برمته – اإ�صافة اإيل الهيمنة من خالل اتفاقيات التجارة احلرة التي جتعل من العامل �صوقا عامليا  

واحدا يخ�صع لعمالت الدول ال�صناعية الكربى الداعية اإيل العوملة . 

)2( التفوق التكنولوجي ال�صاحق للدول الداعية للعوملة فى جوانب عديدة مثل الإنتاج – ال�صالح 

– املوا�صالت – اإ�صافة اإيل جمال الف�صائيات والأقمار ال�صناعية وما يتبعها من اأجهزة ات�صالت وانرتنت 
....الخ .  

– مبا تنتجه من خمرتعات وابتكارات  – ومنها العربية  )3( �صيطرت الغرب علي الدول النامية 

علمية و0فنية وترفيهية تتطلب اإتقان اللغة الجنليزية ب�صفة خا�صة حتى تتمكن من موا�صلة املعرفة 

ومواكبة متغريات العامل ال�صريعة . 

اأو  هزميتها  يعني  ل  الغربية  الثقافة  لهيمنة  العامل  دول  من  الكثري  رف�س  اأن  بالذكر  • وجدير 
فى  وامل�صاركة  والأوبئة  والتخلف  الفقر  �صد  العامل  تكاتف  تعني  احلقة  العوملة  لأن  ذلك  كليا  رف�صها 

برامج امل�صكالت البيئية والأزمات الطبيعية ......الخ . 
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اأ�سئلة وتدريبات

 1 -   تخري اإحدي م�صكالت الوطن العربي الفريقي وحتدث عنها بايجاز

 2 – ف�صر ما ياأتي :

 )اأ( �صط العرب ل تنطبق عليه �صفة الإنهار الدولية اأو نهر احلدود.

)ب( احلراء الغربية حمط اأنظار الدول الكربي.

)ج( جتدد القتال فى ال�صومال 1977 م.

)د( ظهور م�صكلة اأبيي .

3- ا�صتعر�س بالإيجاز م�صكلة اقليم دارفور ؟ وحدد احللول املقرتحة من وجهة نظرك.

4- يعمل ال�صتعمار علي خلق امل�صكالت داخل اأرا�صي الوطن العربي .... دلل ؟
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اأ�سئلة وتدريبات


