مذكرة
جغرافية الوطن العربي
طالب برنامج االنتساب
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2344/2341هـ
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مقدمة
أعدت هذه المذكرة بتصرف من كتاب جغرافية الوطن العربي للدكتور /قاسم
الدويكات ،حيث تم اختصار العديد من المواضيع التفصيلية لتتناسب مع طالب
برنامج االنتساب في الجامعة .وقد ركزت المذكرة على األسس الطبيعية والبشرية
لجغرافية الوطن العربي دون الدخول بتفاصيل قد ال تعني سوى الجغرافي المتخصص
في هذا المجال.
ومن ثم فهي تغني الطالب المنتسبين بثقافة مناسبة عن هذا المقرر.
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تمهيد:
يطلققا اسققم الققوطن العربققي علققى القدول التققي يتثققدا سققكانها اللغققة العربيققة ،والتققي
تضققم  22دولققة عربيققة مققن ضققمنها دولققة فلسققطين ،ودولققة جققزر القمققر التققي انضققم

لققى

جامعة الدول العربية عقا  .3991ويتثقدا معمقم سقكان القوطن العربيقة اللغقة العربيقة،
وتجمققع القوميققة العربيققة بققين سققكان  .وكثيققرام مققا يطلققا اسققم العققالم الجققاف ،أو المنطقققة
الجافة ،على األراضي التي يثتلها الوطن العربي ،حيث أن معمم أراضي صثارى جافة
قليلققة األمطققار .ونتيجققة لققذلظ فققان معمققم سققكان الققوطن العربققي يتركققزون فققي المنققاطا
الساحلية والجبلية المرتفعة( .شكل رقم .)3
وقد أطلا الغرب على هذه المنطققة اسقم الشقرأل األدنقى ،أ الشقرأل القريقب مقن
أوروبققا ،تمييققزام ل ق عققن الشققرأل األقصققى الققذ يضققم دول شققرأل سققيا .وقققد أطلققا لف ق
الشققرأل األدنققى ليصققش دول شققرأل البثققر المتوسققا ،باسققتثنان العقراأل .وفققي نهايققة القققرن
التاسع عشر بدأ اإلنجليز باسقتخدا مصقطلا الشقرأل األدنقى .أيقر أن مصقطلا الشقرأل
األدنى اختفى بعد نهاية الثرب العالمية الثانيقة ،وحقل مكانق مصقطلا الشقرأل األوسقا،
للداللققة علققى الققدول العربيققة الواقعققة شققرأل قنققاة السققويس ،باإلضققافة لققى تركيققا ،و ي قران.
ويرى بعض الباحثين أن الشرأل األوسا يشمل الدول العربية في سيا ،ضافة لى مصر
من أفريقيا ،وأحيانام السودان ،وكل من تركيا ،و يران ،وفي بعض األحيان أفغانستان.
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(شكل رقم )3
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ويطلا اسم بقالد الشقا علقى منطققة شقرأل البثقر المتوسقا ،التقي تضقم فلسقطين،
وسققوريا ،واألردن ،ولبنققان ،والتققي كققان يطلققا عليهققا أيضقام اسققم سققوريا الكبققرى ،أو سققوريا
الطبيعية.
ويطل ققا اس ققم اله ققالل الخص ققيب عل ققى منطق ققة س ققوريا الكب ققرى ،ض ققافة ل ققى ب ققالد
الرافدين ،أو العراأل ،وقد سمي بالهالل الخصيب ،ألنها تشكل منطققة جغرافيقة تشقب
الهققالل يبققدأ فققي سققهول جنققوب العقراأل ،ويمتققد باتجققاه الشققمال ،والشققمال الغربققي ،نثققو
شققمال سققوريا ،ثققم نثققو الجنققوب ،والجنققوب الغربققي ،ليشققمل فلسققطين والجققزن الشققمالي
الغربي من األردن.
وشققب الجزيققرة العربيققة هققي مققوطن العققرب األول ،وهققي مثاطققة بالبثققار مققن جميققع
الجه ققات باس ققتثنان  ،الش ققمال والش ققمال الشقققرقي ،وتض ققم ش ققب الجزي ققرة العربيق ققة دول
السققعودية ،والققيمن ،وعمققان ،واإلمققارات العربيققة المتثققدة ،وقطققر ،والبثققرين ،والكويق ،
ومعمققم أراضققي شققب الجزيققرة العربيققة أرا

صققثراوية جافققة ،باسققتثنان المنققاطا الجنوبيققة

الغربيققة ،حيققث توجققد جبققال الققيمن وعسققير ،وكققذلظ المنققاطا الجنوبيققة الشققرقية ،حيققث
الجبل األخضر في شرأل عمان.
ويطلا على الشا األفريقي مقن القوطن العربقي اسقم شقمال أفريقيقا ،واسقم المغقرب
العربقي علققى الققدول العربيققة الواقعقة فققي شققمال أققرب أفريقيقا ،والتققي تضققم ليبيققا ،وتققونس،
والجزائر ،والمغرب ،وموريتانيا والصثران الغربية.
ويطلقا اسقم الققرن اإلفريقققي علقى بقالد الصقومال (الصققومال وجيبقوتي) التقي كانق
تسققتعمرها ثققالا دول أوروبيققة هققي فرنسققا ،و يطاليققا ،وانجلتققرا ،وقققد انضققم الصققومال
الفرنسي لى الجامعة العربيقة بعقد حصقول علقى االسقتقالل عقا  ،3911وأصقبا يعقرف
باسم جيبوتي.
-4-

وكما هو الثال بالنسبة لى بالد الرافدين التي عرف بهذا االسم نسبة لى نهر
دجلة والفرات ،فقد أطلا اسم دول واد النيل العربية على مصر والسقودان نسقبة لقى
نهر النيل الذ يخترقهما ،وقديمام قيل "مصقر هبقة النيقل" ،شقارة لقى أهميقة نهقر النيقل
في حياة المصريين.
وربما ينطبا ذلظ لى حد كبير على السودان ،الذ يعتمد فقي حياتق االقتصقادية
على مياه نهر النيل.
ثانياً :الموقع:
يقققع الققوطن العربققي فققي قققارتي سققيا ( %21مققن المسققاحة) ،وأفريقيققا ()%11
ويمتققد بققين دائرتققي عققر

 ˚2جنققوب خققا االسققتوان ،و ˚11شققمال  ،علققى امتققداد 19

دائرة عر  .ومن  ˚31أربام لى  ˚06شرقام ،على امتقداد  17خقا طقول .ويبلقو طقول
الوطن العربي من الشرأل لى الغرب نثو  1966كم ،ومقن الشقمال لقى الجنقوب نثقو
 0766كم .ويمتد الوطن العربي من الخليج العربي شرقام لى المثقيا األطلسقي أربقام،
ومن مضيا جبل طارأل شماالم لى نهر السنغال جنوبام ،في أقصى امتداد لق فقي فريقيقا،
ومن جبال زاأروس وطوروس شقماالم لقى المثقيا الهنقد جنوبقام ،فقي أقصقى امتقداد لق
في سيا.
ويقع الوطن العربي بين المنقا االسقتوائي جنوبقام ،والمنقا المعتقدل شقماالم ،لقذلظ
فققان معمققم أراضققي تقققع فققي المنطقققة الجافققة وشققب الجافققة ،ومققن مميقزات الققوطن العربققي
المرتبطة بموقع الجغرافي ،التوزيع أيقر العقادل للسقكان ،حيقث يتجمقع معمقم السقكان
فققي السققواحل والمنققاطا الجبليققة فققي حققين تكققاد الصققثران ،التققي تشققكل نسققبة كبيققرة مققن
مسققاحت  ،تخلققو مققن السققكان .ولقققد كققان لطققول السققواحل العربيققة أثققر كبيققر فققي تجمققع
السكان في سهولها ،وخاصة حول البثر المتوسقا ،والبثقر األحمقر ،والخلقيج العربقي،
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وبثققر العققرب .كمققا تتركققز نسققبة كبيققرة مققن سققكان الققوطن العربققي حققول األنهققار ،التققي تعققد
أحد عوامل الجذب المهمة.
ومققن الصققفات الناجمققة عققن الموقققع الجغرافققي للققوطن العربققي ،خلققو أراضققي مققن
خامققات الفثققم الثجققر  ،نتيجققة وقوعهققا خققارغ النطققاأل الجغرافققي الققذ يثتققو علققى
خامققات الفثققم الثجققر  ،والتققي تقققع بققين دائرتققي عققر

 ˚06 - ˚06شققماالم .ونتيجققة

لوقوع الوطن العربي بين المناطا الثارة االستوائية ،والمعتدلة الشمالية ،فان يُعد منطقة
انتقالية بينهما ،ونتيجة لموقع الجغرافي المتوسا ،كان ممرام ومعبرام للتجارة ،والغزوات،
والهجرات القديمة.
التضاريس في الوطن العربي:
تققرثرت تضققاريس الققوطن العربققي بعوامققل عققدة منهققا الثركققات األرضققية ،كعمليققات
الطي واالنكسار ،والخسش ،والثركات البركانية التي صاحب تلظ الثركات األرضية،
وقق ققد أسق ققهم عوامق ققل التجويق ققة (الكيماويق ققة والميكانيكيق ققة) ،وعوامق ققل الث ق ق والتعريق ققة،
والترسيب ،الناجمة عن عمل الرياح واألنهار ،واألمطار ،في تشكيل تلظ المواهر.
أوالً :الوحدات التضاريسية الرئيسية في الوطن العربي:
تتك ققون أش ققكال الس ققطا الجغراف ققي ف ققي ال ققوطن العرب ققي م ققن الجب ققال ،والهض ققاب
(الص قثار ) والسققهول .وفيمققا يققرتي وصققش مققوجز لهققذه األشققكال التضاريسققية ،وأمثلققة
عليها في الوطن العربي.
 -2الجبال:
الجبال هي األشكال األرضية التي يزيد ارتفاعها على  766فوأل مستوى سقطا
البثر ،ولها قمم بارزة ،وتنثدر سفوحها بشدة ،ويتراوح معدل انثدار سفوح السالسقل
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الجبليققة ب قين  06 – 7درجققة ،أيققر أن انثققدار سققفوح الجبققال الققوعرة ،يزيققد علققى 27
درجة ،ويمكن التمييز بين ثالثة أنواع من الجبال تبعام لعوامل تكوينها وهي
أ -الجبال االلتوائية وهي الجبال التي تتكون من صخور لينة ،أدت عمليقات الضقغا
األفقي والعمود

لى طيها .ومن أمثلة تلظ الجبال في الوطن العربي

* جبال أطلس في المغرب العربي
وتمتد بشكل موا ٍز للبثر المتوسا ،وهي تقسم لى األجزان اآلتية
 فققي تققونس ويطلققا عليهققا اسققم جبققال أوراس ،وهققي امتققداد لجبققال أطلققس التققل فققيالجزائر.
 في الجزائر وتقسقم لقى سلسقلتين شقمالية بثريقة ،ويطلقا عليهقا اسقم جبقال أطلقسالت ققل ،وجنوبي ققة ص ققثراوية ،يطل ققا عليه ققا اس ققم جب ققال أطل ققس الص ققثران أو أطل ققس
الخلفية ،وفيما بين هاتين السلسلتين تقع هضبة الشطوط.
 في المغرب وتقسم لى أربع سالسل جبلية هي جبال أطلس الريش وتقع في شمال المملكة المغربية ،في منطقة الريش المراكشي. جبق ققال أطلق ققس العممق ققى (العاليق ققة) لق ققى الجنق ققوب ،وأعلق ققى قممهق ققا جبق ققل طوبقق ققال).(Toubkal
 جبققال أطلققس الوسققطى فققي المغققرب وتقققع بققين جبققال أطلققس الريققش ،وجبققال أطلققسالعممى والعالية.
 جبال أطلس الخلفية في المغرب ،وهي الجبال األقرب لى الصثران الغربية.* جبال زاأروس وكردستان
تقققع فققي شققمال ،وشققمال شققرأل العقراأل ،وهققي جبققال التوائيققة وتغطققي عشققر مسققاحة
العراأل ،ويقع الجزن األكبر منها في يران ،ويصل متوسا ارتفاعها بين . 2166 – 2766
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* جبال طوروس
تقع في شمال الوطن العربقي ،وجنقوب تركيقا .ويصقل ارتفقاع بعقض القمقم فيهقا لقى
 ، 10766كجبل الكافر.
* جبال عُمان
وهي امتداد لجبال زاأروس االلتوائية ،وتشقرف علقى الربقع الخقالي ،ويطلقا عليهقا
اسم الجبل األخضر.
ب -الجبال االنكسارية وهي الجبال التقي تتكقون مقن صقخور قاسقية صقلبة ،انكسقرت
حققال تعرضققها لعمليققات الضققغا ،ويثتققو الققوطن العربققي علققى مجموعققة مققن السالسققل
الجبلية االنكسارية نورد فيما يرتي أهمها
 جبال البثر األحمر في مصر ،والسودان ،والصومال. جبال الثجاز ،وعسير ،واليمن. جبال بالد الشا  ،وأهمها جبققال سققوريا (األمققانوس ،والكققرد ،والعلققويين ،وسققمعان ،واألقققرع ،والققدروز ،وبشققرى،وعبد العزيز).
 جبال لبنان (الشرقية ،والغربية ،وجبل حرمون الذ يعد جبل الشيخ أعلى قمم ). جبال فلسطين (الجليل ،والكرمل ،ونابلس ،والقدس ،والخليل ،والنقب). جبال األردن (عجلون ،والبلقان ،والكرك ،والطفيلة ،والشراه).جق -الجبال القديمة
وهققي الققتالل الجبليققة التققي بقي ق بعققد زوال هققر الهضققبة المثيطققة بهققا ،نتيجققة
لعوامل التعرية المختلفة .ومن أمثلة تلظ الجبال في الوطن العربي
 الجبل األخضر ،وجبل نفوسة ،في ليبيا.-8-

 جبال الصومال التي تنثدر باتجاه خليج عدن. جبل العوينات عند الثدود المصرية ،السودانية ،الليبية. جبق ققال دارفق ققور وكردفق ققان فق ققي أق ققرب السق ققودان ،حيق ققث يشق ققكل جبق ققل مق ققارا أو مق ققرة( .) 1606أعلى قممها.
 جبال تبستي في جنوب ليبيا. -جبال األحجار أو الهوجار جنوب الجزائر.

( شكل رقم )2
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 -2السهول
الس ققهول ه ققي المن ققاطا الجغرافي ققة المنبس ققطة الت ققي يق ققل مع ققدل انث ققدارها ع ققن 7
درجققات .والسققهول مققا أن تكققون منخفضققة قريبققة مققن مسققتوى سققطا البثققر ،كالسققهول
السققاحلية ،أو مرتفعققة داخليققة ،قققد يرتفققع بعضققها ليشققكل هضققابام مرتفعققة ذات سققطوح
مستوية .وهي نوعان
 س ققهول فيض ققية مث ققل الس ققهول الفيض ققية ألنه ققار دجل ققة ،والفق قرات ،والني ققل ،واألنه ققاراألخرى في الوطن العربي.
 سهول ساحلية على طول السواحل البثرية للبثر المتوسا ،والبثقر األحمقر ،وبثقرالعرب ،وخليج عدن ،والخليج العربي.
أ -السهول الفيضية
 سهول دجلة والفقرات التقي تعقد موطنقام لثضقارة بقالد مقا بقين الرافقدين ،وتغطقي هقذهالسهول نثو خمقس مسقاحة العقراأل .وتنتشقر فيهقا األهقوار فقي الجنقوب .واألهقواب
هي سبخات ملثية ،وبثيرات مستنقعية قليلة العما.
 س ققهول الني ققل تتك ققون م ققن الغق قرين والط ققين الن ققاعم ،وتغط ققي م ققا مس ققاحت  3/16م ققنمسققاحة مصققر .ومققن أشققهر تلققظ السققهول وأهمهققا سققهول الققدلتا التققي تثتققو علققى
مجموعة من البثيرات مثل بثيرة المنزلة ،والبرلس ،وأدكو ،ومريوط.
 المراوح الفيضية وهي سهول رسوبية ،تقع عند مصبات األودية في المناطا الجافة،شكلها مثلث رأس عند مخرغ الواد  ،وقاعدت فقي المنطققة البعيقدة عقن المخقرغ.
وقد تكون المراوح الفيضية بفعل األنهار ،وخاصة في بالد الشا والمغرب.
ب -السهول الساحلية
 سهول البثر المتوسا.-10-

 فقي بقالد الشققا (سقهول الالذقيققة فقي سقوريا ،وسققهول عكقار ،وطققرابلس ،وبيقروت فققيلبنان ،وسهول رأس الناقورة ،وعكا ،وسارون  ،في فلسطين المثتلة).
 في شمال مصر وليبيا ودول المغرب. سهول البثر األطلسي وتمتد من طنجة لى نهر السنغال في المغرب ،وموريتانيا. -سق ققهول البثق ققر األحمق ققر ،والمثق ققيا الهنق ققد

(وتشق ققمل سق ققهول الثجق ققاز ،وتهامق ققة،

وحضرموت).
 سقهول الخلقيج العربققي فقي اإلمققارات العربيقة المتثقدة ،وقطققر ،والبثقرين ،واإلحسققانفي السعودية ،والكوي .
 -1الهضاب
الهضققاب هققي منققاطا منبسققطة نسققبيام ،وذات انثققدار لطيققش ،ولكنهققا مرتفعققة عققن
سققطا البثققر ،وهققي أقققد التكوينققات الصققخرية فققي الققوطن العربققي ،وتغطققي مسققاحات
شاسققعة من ق  .وبمققرور الوق ق تعرض ق تلققظ الصققخور لققى عوامققل التجويققة والتعريققة التققي
أدت لققى تقليققل ارتفاعهققا وتغييققر شققكلها .وممققا سققاعد علققى تعزيققز عوامققل التجويققة فققي
القوطن العربقي ارتفقاع المققدى الثقرار فقي معمقم أجزائق (اخقتالف درجقات الثقرارة بققين
الليل والنهار ،والصقيش والشقتان) .كمقا أن اسقتوان سقطا تلقظ الهضقاب أدى لقى تعزيقز
عوامقل التعريقة التقي نقلق المقواد الرسقوبية مقن المنقاطا المرتفعقة ،ورسقبتها فقي المنقاطا
المنخفضة.
وقققد تعرضق الهضققبة التققي يقققع عليهققا الققوطن العربققي لعمليققات زحزحققة ،أدت لققى
انفص ققالها ل ققى ث ققالا هض ققاب ه ققي الهض ققبة العربي ققة (ش ققب الجزي ققرة العربي ققة) ،والهض ققبة
األفريقيققة ،والهضققبة الصققومالية ،وقققد فصققل بينهققا األخققدود األسققيو األفريقققي العمققيم،
الذ يمتد من شمال سوريا ،لى الثبشة وكينيا.
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أ -الهضبة األفريقية
أكبققر الهضققاب الققثالا مققن حيققث المسققاحة ،حيققث تمتققد مسققافة  7666كققم مققن
الشققرأل للغققرب ،و 2666كققم مققن الشققمال للجنققوب ،وتثت قل هققذه الهضققبة أجققزان مققن
جنققوب المغققرب ،والجزائققر ،وتققونس ،وكققل مققن ليبيققا ،والسققودان ،ومصققر ،وتمتققاز هققذه
الهضبة بقلة االرتفاع ،باستثنان بعض المرتفعات الجبلية التي ورد ذكرها سابقام ،وتثتو
هذه الهضبة أيضام على بعض الصثار  ،والتي يمكن تصنيفها في ثالثة أنواع هي
 صثار العرألوتتكققون مققن كثبققان رمليققة ناعمققة ،تعيققا الثركققة فوقهققا ،ويوجققد مثققل هققذا النققوع مققن
الصثار في الجغبوب في ليبيا ،والعرأل في الجزائر.
 صثار تكوينات السريروهي سهول مغطاة بالرمل والثصى ،وتنتشر في ليبيا ،مثل سرير كالنشو ،وفي مصر.
 صثار الثمادة (المرتصفات الصخرية) (دروع الصثران)وهققي صققثار صققخرية ،أو أرا

تغطيهققا الثصققى الصققخرية ،وتنتشققر فققي حمققادة

الثمران ،وحمادة مرزوأل في ليبيا ،وبعض المناطا في سوريا ،واألردن ،والعراأل ،والسعودية.
ب -الهضبة العربية
تمتد هقذه الهضقبة مقن جنقوب شقب الجزيقرة العربيقة حتقى سقواحل البثقر المتوسقا
شققماالم ،متضققمنة منطقققة الهققالل الخصققيب وحضققرموت ،وتمهققر البنيققة الصققخرية القاريققة
الصققلبة علققى السققطا فققي مرتفعققات البثققر األحمققر أققرب شققب الجزيققرة العربيققة .وتنكسققر
سلسلة جبال البثر األحمر في منطقة قرب مكقة ،حيقث يصقل ارتفاعهقا لقى 3766
فوأل مستوى سقطا البثقر .وجنوبقام تققع جبقال عسقير فقي القيمن ،وأجقزان مقن السقعودية،
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حي ققث يص ققل ارتفاعه ققا ل ققى  . 1066وق ققد أطق ق ب ققاقي المن ققاطا ف ققي الهض ققبة العربي ققة
رسوبيات جيولوجية تنخفض باتجاه حو

دجلة والفرات .وتشتمل الهضبة العربية على

بثر ضخم من الرمال ،أطلا علي اسم الربع الخالي جنوب .

(شكل رقم )1
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السعودية وشمال أرب عمان ويغطي الربع الخالي مساحة نصش مليون كم2
ويثتو على كثبان رملية يصل ارتفاعها لى . 266
كما تنتشر في الهضبة العربية بعض التالل الجبلية مثل جبل شمر في شمال
السعودية والجل األخضر في شرأل عمان والذ

يتكون من صخور بركانية يصل

ارتفاعها لى . 1172
وتنتشر في هذه الهضبة أيضام  ،الصثارى المنخفضة كصثران النفوذ أو هضبة
النفوذ التي تفصل بادية الشا عن نجد وصثران الدهنان بين هضبة ند ومنطقة
اإلحسان في شرأل السعودية باإلضافة ل الربع الخالي الذ سبا الثديث عن .
وتنتشر في هذه الهضبة بعض األودية مثل واد السرحان في السعودية وواد
حوران بين األردن وسوريا وواد حضرموت في هضبة حضرموت في اليمن وعمان .

(شكل رقم )0
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المناخ في الوطن العربي
يقع الوطن العربي ضمن المنطقة المدارية الثارة ،والمنطقة المعتدلة الدفيئة ،بين
دائرتي عر

 2جنوب خا االستوان  ،و 11شمال  ،وقبل أن ندرس الصفات العامة

لمنا الوطن العربي من خالل دراسة عناصر المنا المختلفة ،سنقو أوالم بدراسة
العوامل المؤثرة في  ،والتي جعلت يتصش بصفات ومميزات مثددة.
أوالم العوامل المؤثرة في المنا
 -3الموقع الفلكي
يؤثر موقع الوطن العربي بالنسبة لى دوائر العر  ،في مميزات وصفات المنا
في  .فموقع الوطن العربي في المنطقة المدارية  ،وشب المدارية  ،يجعل مناخ يتصش
بارتفاع درجات الثرارة في الصيش ،واعتدالها في الشتان ،وتقع أجزان كبيرة من في
منطقة انتقالية بين المنطقة المدارية في الجنوب  ،والمنطقة المعتدلة في أوربا شماالم.
وهذا الموقع الجغرافي يؤثر في منا الوطن العربي فيجعل مناخام متذبذبام أير مستقر.
فتسود بعض أجزائ درجات حرارة مرتفعة في بعض األوقات ،وأخرى منخفضة في
أوقات ثانية ،ويعود السبب في ذلظ لى تعر

الوطن العربي لى كتل هوائية باردة

وأخرى حارة  ،وموقع الوطن العربي يعرض لى رياح حارة وجافة ،قادمة من قلب
القارة األفريقية .وسنتثدا الحقام عن أنواع الكتل الهوائية التي تهب على الوطن
العربي وصفاتها.
 -2الموقع بالنسبة لى اليابس والمان
تؤثر البثار في منا

المناطا الجغرافية المجاورة لها ،نتيجة الختالف

الخصائص الفيزيائية لكل من اليابس والمان ،وألن الثرارة النوعية للمان هي أربعة
أضعاف الثرارة النوعية لليابس ،فان المان يسخن ويبرد بصورة أبطر من اليابس .وعلي
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فان درجة حرارة المان والهوان المالمس ل  ،تكون أدفئ منها فوأل اليابس في فصل
الشتان ،بينما تكون أبرد في فصل الصيش.
وينعكس ترثير البثر على المناطا المجاورة ل  ،وبالذات على السهول الساحلية
من خالل ما يعرف بنسيم البر والبثر ،وعلى نطاأل أوسع الرياح  ،واألمطار
الموسمية .وتثدا اهرة نسيم البر والبثر نتيجة التباين في درجات الثرارة
والضغا الجو بين اليابس والمان .وبما أن الثرارة النوعية للمان هي أربعة أضعاف
تلظ الالزمة لتسخين اليابس .وعلي فان وأثنان النهار فان درجة حرارة اليابس ترتفع
بصورة أسرع من المان ،ولذلظ فان الضغا الجو علي يكون منخفضام  ،ولذلظ فان
الرياح تهب من سطا البثر لى اليابس  .ويسمى نسيم البثر.

(شكل رقم )7
وفي الليل فان سطا اليابس يفقد الثرارة بصورة أسرع ،ويتمركز فوق ضغا
جو مرتفع ،و خر منخفض فوأل سطا المان ،ولذلظ فان الرياح تنتقل من اليابس
للمان ،ويطلا عليها اسم نسيم البر.
وبشكل عا يمكن القول أن المناخات تعتدل ،وتتعر
اقترب

ألمطار أكثر كلما

من البثر ،بينما تقترب من القارية والجفاف وارتفاع المدى الثرار كلما

ابتعدت عن البثر ،لذا فان المدى الثرار يرتفع بين الليل والنهار ،وبين الصيش
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والشتان ،بسبب قرب الوطن العربي من الكتل القارية اليابسة الضخمة ،ممثلة بقارتي
سيا وأفريقيا.
وفي الوطن العربي يعتدل المنا على سواحل البثر المتوسا ،والمثيا
األطلسي ،ولكن ليس على سواحل البثر األحمر ،والخليج العربي  ،ألنها بثار ضيقة
وترثيرها مثدود .لذلظ فان الصثارى العربية تعد من أحر الصثار العالمية ،لقربها
من كتل اليابسة الضخمة  ،ولتعامد أشعة الشمس على المنطقة العربية بين مدار
السرطان وخا االستوان في الصيش.
ووقوع الوطن العربي بين المنطقة الباردة شماالم والثارة جنوبام ،يجعل منطقة
التقان التيارات الباردة القادمة من شمال أوربا وسيبيريا ،والتيارات الساخنة القادمة من
الصثران األفريقية الكبرى .لذلظ يتعر

الجزن الشمالي الشرقي من الوطن العربي

لترثير المنخفضات الجوية أو األعاصير الجوية المتكونة فوأل البثر المتوسا،
والناجمة عن التقان التيارات السابقة الذكر ،مما يسبب سقوط أمطار شتوية على تلظ
المناطا.
وبسبب اختالف الثرارة النوعية بين المان واليابس ،واختالف درجة تسخين كل
منهما ،ومجاورة الوطن العربي لمساحات شاسعة من اليابس ممثلة بقارة سيا،
ومساحات شاسعة من المان ممثلة بالمثيا الهند  ،فان الجزن الجنوبي أو السواحل
الجنوبية تتعر

للرياح واألمطار الموسمية في اليمن وعمان والسودان واطراف

الصومال.
ويترثر الوطن العربي نتيجة مجاورت للمثيا األطلسي بتيارات البثرية فتترثر
سواحل المغرب وموريتانيا بتيار كنار البارد القاد من الشمال ويؤثر هذا التيار البارد
في منا السواحل فيلطفها.
-17-

عن سطا البثر

 -1االرتفاع واالنخفا

تؤثر التضاريس في طبيعة المنا حيث يعتدل المنا في المناطا المرتفعة وترتفع
درجات الثرارة في المناطا المنخفضة ،كما أن كمية األمطار تزداد مع االرتفاع ،
بسبب انخفا

درجات الثرارة وتناقض قدرة الهوان على حمل بخار المان .لذلظ

فان درجات الثرارة تعتدل في جبال بالد الشا  ،وأطلس وعسير وترتفع في المناطا
المنخفضة في حفرة االنهدا .
 -0حركة الشمس الماهرية
يؤد وقوع الوطن العربي في المناطا المدارسة وشب المدارية لى تذبذب كبير
في كمية االشعاع الشمسي الواصل لى سطا األر  ،مما يؤثر في نوع الضغا
الجو الذ تتعر

ل المنطقة وبالتالي نوع واتجاه الرياح التي تهب عليها .فنتيجة

الختالف زاوية سقوط أشعة الشمس على الوطن العربي فان مراكز الضغا الجو
تتزحزح شماالم وجنوبام تبعام لثركة الشمس الماهرية بين مدار السرطان شماالم
والجد

جنوبام .ففي فصل الصيش يتثرك الضغا الجو المرتفع نثو الشمال

ليتمركز فوأل البثر المتوسا ألن منطقة البثر المتوسا أبعد عن المنطقة المدارية ،
وألن البثر المتوسا والمثيا األطلسي يسخن ببان وبالتالي فان ضغا جويام مرتفعام
يتمركز فوق .
وفي المقابل  ،فان يتمركز فوأل معمم الوطن العربي ضغا جو منخفض وبما
أن الرياح تتج من الضغا الجو المرتفع لى الضغا الجو المنخفض ،فان كل
منطقة الوطن العربي تتعر

للرياح التجارية الشمالية الشرقية ،التي تهب من منطقة

الضغا المرتفع الجو اآلزور (نسبة لى جزر أزور في المثيا األطلسي) ،أما في
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الشتان فان الضغا الجو المرتفع اآلزور يتزحزح نثو الجنوب ليتمركز فوأل
األجزان الوسطى من الوطن العربي ،تاركام األجزان الشمالية من والتي تضم معمم مناطا
بالد الشا  ،والسواحل الشمالية ألفريقيا ،عرضة لترثير الكتل الهوائية الباردة القادمة
من شمال أوربا .ونتيجة لهبوب تلظ الكتل ،فان األجزان الشمالية من الوطن العربي ،
تتعر

ألمطار عصارية نتيجة لتكون المنخفضات الجوية فوأل البثر المتوسا.
 -7اتجاه السالسل الجبلية
تزداد كمية األمطار في السفوح المواجهة للرياح ،وتقل في السفوح المعاكسة

الواقعة في ل المطر .وال تترثر الجبال الموازية لها ،مثل سالسل جبال اطلس في
الجزائر  ،الموازية للرياح المتجهة شرقام فوأل البثر المتوسا .بينما تتلقى سالسل
الجبال في بالد الشا كميات أوفر من األمطار لى موقعها المتعامد مع مسار
المنخفضات الجوية المتكونة فوأل البثر المتوسا في فصل الشتان.
ثانيا ً  :عناصر المناخ :
يختلش الطقس الذ يعرف برن حالة الجو السائدة أو المتوقعة في منطقة
جغرافية معينة في فترة زمنية قصيرة  ،قد تصل لى أيا عدة  ،عن المنا الذ هو
حالة الجو لمنطقة معينة في فترة زمنية طويلة ،قد تصل لى فصل وبالتالي لى عا
كامل .ويؤثر المنا بطريقة أير مباشرة في حجم الغطان النباتي ،ونوع  ،وتوزيع ،
كما يؤثر في نوع التسرب المنتشرة في تلظ المنطقة وصفاتها  .باإلضافة لى عناصر
المنا التي تشمل الثرارة والرطوبة والرياح واألمطار والضغا الجو  ،فان الدارس
للطقس يدرس الغيو والضباب وساعات سطوع الشمس ومدى استقرارية الهوان
كعناصر أساسية في دراسة الطقس وفيما يرتي سنقو بدراسة أهم عناصر المنا .
الثرارة
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تترثر درجات الثرارة في أ منطقة بعوامل عدة أهمها القرب والبعد عن خا
االستوان لذلظ فان خطوط الثرارة المتساوية (خطوط تصل بين األماكن التي تتساوى
فيها درجات الثرارة) تكون موازية تقريبام لخا االستوان ،مع اختالفات بسيطة تبعام
لطبيعة السطا  ،حيث تنبعج هذه الخطوط نثو الشمال فوأل المان ،نمرام لى
اختالف الثرارة النوعية بين اليابس والمان  ،أما في الوطن العربي فان خطوط الثرارة
تكون موازية لخا االستوان .ويقع الوطن العربي في فصل الصيش بين خطي  27و
 16مع وجود خا الثرارة  12في المناطا الصثراوية الداخلية .أما في الشتان
فان الوطن العربي يقع بين خطي الثرارة المتساويين  7في الشمال  16 ،في
الجنوب  .نمرام لرحيل الشمس في فصل الشتان باتجاه الجنوب نثو مدار الجد .
كما تترثر درجات الثرارة بالقرب والبعد عن ترثير البثر واالرتفاع واالنخفا
عن مستوى سطا البثر  .ففي المناطا الساحلية التي تتعر

لترثير مباشر للبثر ،

تعتدل درجات الثرارة في الصيش والشتان ويعود ذلظ بالدرجة األولى لى اختالف
معدالت التسخين بين اليابس والمان  ،الناتجة من االختالف في درجة الثرارة النوعية
لكل منهما.
أما في المناطا القارية الداخلية فان المدى الثرار فيها يرتفع والمدى الثرار
هو الفرأل بين أعلى وأدنى درجة حرارة يتم تسجيلها بين الليل والنهار  ،وهذا الفرأل
يطلا علي اسم المدى الثرار اليومي  .أما الفرأل بين أعلى وأدنى درجة حرارة يتم
تسجيلها بين الصيش والشتان فيطلا علي اسم المدى الثرار الفصلي ،وعلي فان
درجات الثرارة في المناطا الداخلية من الوطن العربي تتعر
درجات الثرارة بين الليل والنهار  ،وبين الصيش والشتان.

-20-

لتذبذب كبير في

( شكل رقم )0
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(شكل رقم )1
ويؤثر عامل التضاريس في درجات الثرارة حيث تعتدل درجات الثرارة في
الجبال المرتفعة مثل

جبال أطلس وزاأروس وجبال بالد الشا بينما ترتفع في

المناطا المنخفضة مثل حفرة االنهدا  ،ففي فصل الصيش حيث تتعامد الشمس على
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منطقة مدار السرطان وما حول فان أعلى درجات الثرارة في الوطن العربي تسجل في
الجزن الغربي من الصثران ،وشب الجزيرة العربية وجنوب العراأل ،بمعدل ال يقل عن
 . 16فتسجل أعلى درجات معدالت درجات الثرارة في الوطن العربي تتراوح بين
 . 16-36فتسجل أعلى درجات الثرارة في جنوب السودان  ،لقرب من خا
االستوان ،وأقلها في مرتفعات زاأروس.
أنواع المطر:
أ -أمطار تصاعدية او حملية
يسقا مثل هذا النوع من األمطار نتيجة تسخين سطا األر

وتبخر المان

الموجود على السطا أو في المسطثات المائية فثين يسخن السطا فان الهوان
المالمس ل يسخن هو االخر ،ونتيجة لذلظ فغن وزن يقل وبالتالي فان يرتفع لى
األعلى ،وعندما يرتفع لألعلى يبرد ويتكاثش ما ب من بخار مان .وتسقا األمطار
التصاعدية في منطقة خا االستوان ،حيث ترتفع درجات الثرارة وفي الوطن العربي
يسقا مثل هذا النوع من األمطار في أقصى جنوب السودان لقرب من خا االستوان.
ب -أمطار جبلية أو تضاريسية
تسقا هذه األمطار نتيجة اصطدا الرياح المثملة ببخار المان بالجبال وارتفاعها
لى أعلى حيث تبرد ويتكاثش ما بها من بخار المان  ،ويسقا مثل هذا النوع من
المطر على سالسل جبال أطلس في المغرب العربي.
غ -أمطار عصارية
تسقا هذه األمطار نتيجة التقان كتل هوائية باردة مع كتل ساخنة حيث تتكون
األعاصير أو المنخفضات الجوية ونتيجة هذا االلتقان فان الهوان الساخن يرتفع لى
األعلى مكونام منخفضام جويام يجذب لي الرياح من مناطا الضغا الجو المرتفع
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المثيطة  ،وحين تتكون المنخفضات الجوية فوأل البثار والمثيطات فان نسبة بخار
المان فيها تتزايد .ويسقا هذا النوع من األمطار على الوطن العربي  ،حين يلتقي
الهوان القطبي البارد القاد من الشمال مع الهوان الثار القاد من قلب قارة أفريقيا
فوأل البثر المتوسا.
وفي العادة تتج هذه المنخفضات بتجاه الشرأل والشمال الشرقي بسبب حركة
الرياح في طبقات الجو العليا ويسبب طبيعة دخول الرياح القادمة للمنخفضات الجوية
والتي تدخل لى قلب المنخفض الجو بعكس عقارب الساعة في نصش الكرة
الشمالية وبتجاه عقارب الساعة في نصش الكرة الجنوبي .لذلظ فانها تسقا بعض
أمطارها على سواحل بالد الشا ومعممها على تركيا.
وتمتاز أمطار الوطن العربي بالتباين في معدالت التساقا ،حيث ال تتجاوز
366ملم سنويام في شب الجزيرة العربية  ،في حين تصل لى نثو 116ملم في
بيروت على سواحل بالد الشا و 266ملم في دمشا  ،و  96ملم في بغداد  .في
حين تصل لى  2766ملم في تركيا.
وبشكل عا يمكن القول ن معدالت األمطار في الوطن العربي تتناقص باالتجاه
نثو الجنوب والشرأل ،وتتزايد باالتجاه نثو الشمال والغرب وتتزايد معدالت
التساقا كلما اقتربنا من السواحل  ،وكلما ارتفعنا عن مستوى سطا البثر  ،كما
تتزايد معدالت األمطار في جنوب السودان بسبب وقوع ضمن قليم الغابات
االستوائية الماطرة ،وفي مسار الرياح الموسمية القادمة من المثيا األطلسي  .وفي
جنوب شب الجزيرة العربية  ،بسبب وقوعها ضمن نطاأل الرياح الموسمية القادمة من
المثيا الهند .
د-

أمطار موسمية
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األمطار الموسمية هي تلظ األمطار التي تسقا في فصل الصيش نتيجة التباين
في معدالت التسخين بين اليابس والمان ،الذ سبا وتثدثنا عن  ،ومن شروط تكون
الرياح واألمطار الموسمية تجاور مساحات شاسعة من المان ،مع مساحات شاسعة من
اليابس فثين ترتفع درجات الثرارة في فصل الصيش فان اليابس يسخن بصورة
أسرع من المان .لذلظ فان ضغطام جويام منخفضام يتمركز علي  .ألن المان يسخن
بصورة أبطر فان الضغا الجو الذ يتمركز فوق يكون مرتفعام.
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(شكل رقم )1
وعلي فان الرياح تتج من نطاأل الضغا المرتفع فوأل البثر لى نطاأل الضغا
الجو المنخفض فوأل اليابس وبما أن الرياح قادمة من فوأل البثر فانها تكون
مثملة ببخار المان وبذلظ تسقا األمطار الموسمية الغزيرة على المناطا المجاورة
للبثر ،وأكثر المناطا تعرضام للرياح واألمطار الموسمية هي منطقة شرأل الهند
وبنغالديش وجبال الهماليا.
وتتلقى بعض مناطا الوطن العربي مطارام موسمية صيفية نتيجة لمجاورة أجزان من
الوطن العربي لمساحات شاسعة من المان  ،كما هو الثال بالنسبة المثيا الهند
في الجنوب والمثيا األطلسي في الغرب .ونتيجة لذلظ فان أجزان من أراضي الوطن
العربي الجنوبية تتعر

للرياح الموسمية الصيفية التي تسقا بعض األمطار الصيفية

في جنوب الصومال وأجزان مثدودة من أرب اليمن وحضرموت.
وفي الشا األفريقي من الوطن العربي  ،تتلقى األجزان الجنوبية من الصومال
والسودان وموريتانيا امطارام موسمية صيفية نتيجة للرياح الموسمية التي تهب عليها من
المثيا األطلسي  .فقد سبا وأشرنا لى أن ضغطام جويام مرتفعام يتمركز فوأل المثيا
األطلسي في فصل الصيش  ،تهب من الرياح على منطقة الضغا الجو المنخفض
المتمركز فوأل معمم أجزان الوطن العربي في هذا الفصل .وبما أن هذه الرياح قادمة
من المثيا  ،فتكون مثملة ببخار المان الذ يتساقا على شكل أمطار صيفية فوأل
تلظ المناطا.
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األقاليم المناخية :
يمكن تقسيم الوطن العربي لى أقاليم مناخية عدة أهمها
 -3قليم البثر المتوسا
يسود هذا اإلقليم في حو

البثر المتوسا ويمتاز برن معتدل أير بارد في

فصل الشتان ،وامطار شتوية ساحلية تقل باالتجاه من الغرب لى الشرأل  ،ومن الشمال
للجنوب .كما يمتاز بارتفاع درجات الثرارة في فصل الصيش .مع ارتفاع المدى
الثرار اليومي  ،ويسود هذا المنا في بالد الشا  ،وشمال العراأل و قليم أطلس في
الغرب والجبل األخضر في ليبيا.
 -2اإلقليم المدارس الماطر وفي نوعان من المناخات هي
أ-

اإلقليم السوداني

ويسود في جنوب كل من السودان وموريتانيا ويمتاز بارتفاع درجات الثرارة طوال
العا  .بثيث ال تقل عن  27ويمتاز برن أمطاره صيفية يتناقص سقوطها كلما اتجهنا
شماالم.
ب -اإلقليم شب الموسمي
ويسود في جنوب أرب شب الجزيرة العربي .ويمتاز بصيش حار وأمطار أزيرة
تصل في المعدل لى 066ملم وشتان معتدل ولكن جاف.
 -1اإلقليم الصثراو وشب الصثراو
ويسود في المنطقة الممتدة بين  ْ 16-31شماالم ويمتاز بارتفاع المدى
الثرار اليومي والفصلي كما يمتاز بالتطرف الثرار واألمطار القليلة.
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الموارد المائية السطحية في الوطن العربي
يعاني الوطن العربي قلة المياه بسبب موقع الجغرافي والمروف المناخية السائدة
في معمم أجزائ حيث تقع معمم أراضي الوطن العربي في المنطقة المدارية الثارة
(بين  2جنوب خا االستوان و  16شمال ) .ونتيجة لذلظ فان أكثر من  %16من
مساحة الوطن العربي ال تتلقى أكثر من  276ملم من األمطار سنويام .كما أن %96
من مياه األمطار الساقطة على الوطن العربي تتبخر ،بسبب ارتفاع درجات الثرارة ،
فمن أصل 3920مليار  1من األمطار سقط

على الوطن العربي عا ، 3919

تبخر نثو  %96060منها .وباإلضافة لى عامل المنا والموقع الجغرافي للدول
العربية  .فان عوامل اقتصادية وأخرى سياسية تؤثر في حجم الموارد المائية المتاحة .
تكاليش توفير المياه للفرد العربي نثو

وحسب تقديرات البنظ الدولي فقد بلغ

166دوالر سنويام مقابل  376دوالر للفرد األمريكي و  06دوالر للفرد في دول
جنوب شرأل سيا.
ويمكن تقسيم الوطن العربي لى أربع مناطا رئيسية تبعام لكميات األمطار
الساقطة ولثجم الموارد المائية المتاحة وهي
 -3المناطا الرطبة
وهي المناطا الجغرافية التي تتلقى كميات من األمطار تزيد على 066ملم
سنويام .وتمتاز هذه المناطا بوجود فائض مائي في فصل الشتان ،لذا فانها ال تعاني
عجزام مائيام في فصل الصيش ،وتشمل هذه المناطا السهول الساحلية و قليم أطلس
التل في تونس والجزائر ومنطقة الريش المراكشي أو جبال أطلس الريش ،في شمال
أرب المغرب .ضافة لى جنوب أرب السودان حيث تتساقا األمطار الموسمية أما
في الشا األسيو من الوطن العربي فتضم هذه المناطا سواحل وجبال بالد الشا
-29-

الغربية من شمال فلسطين حتى جبال العلويين في شمال أرب سوريا .وعلي فان كل
أراضي لبنان تقع ضمن اإلقليم الرطب في الوطن العربي .كما تعد القمم الجبلية
المرتفعة في اليمن والمنطقة الشمالية الشرقية في العراأل في المناطا الرطبة في الوطن
العربي.
 -2المناطا شب الجافة
وهي المناطا المثاذية للمناطا الرطبة من الشرأل والجنوب .وتتلقى هذه
المناطا بين 066- 376ملم من األمطار سنويام .وتعاني هذه المناطا شثام في
المياه وخاصة في فصل الجفاف وتشمل شمال وأرب سوريا وشمال األردن حتى
مرتفعات البلقان ومرتفعات اليمن وجبال عسير في السعودية كما تشمل المنطقة
الواقعة جنوب السودان (جنوب خا العر

 32شماال) باستثنان المنطقة الرطبة،

سابقة الذكر  ،وفي المغرب باإلضافة لى الجبل األخضر في ليبيا  ،والمنطقة الواقعة
جنوب كردستان العراقية من المناطا شب الجافة في الوطن العربي.
 -1المناطا الجافة
وتشمل معمم أراضي الوطن العربي التي تقل فيها كميات األمطار عن  376ملم
سنويام وتضم شمال مصر بما فيها صثران سينان  ،ووسا السودان  ،وشمال ليبيا ،
وجنوب تونس ووسا الجزائر وجنوب المغرب ومعمم أجزان موريتانيا كما تضم بادية
الشا وأرب العراأل وهضبة نجد ومرتفعات الثجاز وشرأل السعودية.
 -0المناطا الجافة جدام
وهي المناطا عديمة األمطار في الوطن العربي .وتضم صثران الربع الخالي في
شب الجزيرة العربية وسواحل عمان الجنوبية الغربية ومعمم األراضي المصرية والليبية
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باستثنان الساحل والنصش الجنوبي من األراضي الجزائرية الواقعة ضمن الصثران
األفريقية الكبرى.
ومن مجمل الموارد المائية المتاحة لدول الوطن العربي يستثمر أقل من نصفها.
ومن مجمل تلظ الموارد يبلو حجم الموارد المائية الدولية نثو  203مليار  1سنويام
ترتي من األنهار الدولية كالنيل والفرات ودجلة واألردن ونهر السنغال في موريتانيا
ونهر شبيلي في الصومال والباقي هي من مياه األنهار الداخلية  ،وتثصل كل من
مصر وموريتانيا على أكثر من  %97من مواردهما المائية من مصادر خارجية
( %91في مصر  %97 ،في موريتانيا).
بينما يثصل السودان على  %11من مياه من روافد نهر النيل الخارجية.
وتصل نسبة المياه الدولية لى نثو  %00من مياه العراأل  ،و %10من مياه
األردن %10 ،من مياه سوريا  ،و %307من مياه الجزائر.
ثانياً :المياه السطحية:
سبا وأشرنا لى أن أهم أنهار الوطن العربي تنبع من أرا

أير عربية .وباستثنان

المغرب ،ولبنان ،فان دول الوطن العربي تعاني قلة حجم المياه السطثية ،ممثلة
باألنهار والبثيرات .وال شظ في أن أعمم أنهار الوطن العربي هو نهر النيل ،يلي في
األهمية نهر دجلة ونهر الفرات .وفيما يرتي سنتثدا باختصار عن خصائص ومميزات
أهم أنهار الوطن العربي.
 )2األنهار الدولية:
نهر النيل:
يبلو طول نثو 0166كم ،منها  3766كم في مصر ،وهو أطول نهر في
العالم .ويستمد نهر النيل نثو  %26من مياه من هضبة البثيرات في أوأندا،
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يصرفها نهر النيل بين  96-10مليار
و %16من أثيوبيا .وتبلو كمية المياه التي ّ
من المان سنويام .وقد نص االتفاقيات الدولية بين دول الثو

1

على أن تثصل مصر

على 7707مليار  1من المان سنويام ،مقابل  3107مليار  1للسودان.
وينبع نهر النيل من هضبة البثيرات (فكتوريا ،والبرت ،وكيفو ،وكيوجا) ،ويتج
شماالم ليدخل السودان باسم بثر الجبل ،ثم يلتقي ب بثر الغزال من الجهة الغربية،
قبل أن يصبا اسم النيل األبيض .حيث يلتقي ب أول رافد قاد من أثيوبيا وهو نهر
سوباط ،ثم ،وعند مدينة الخرطو  ،يلتقي ب النيل األزرأل ،القاد من أثيوبيا ،والذ
ينبع من بثيرة تانا .وشمال الخرطو  ،وقبل وصول لى منطقة الشالالت على الثدود
السودانية – المصرية ،يلتقي ب الرافد الثالث القاد من أثيوبيا وهو نهر عطبرة ،ثم
يدخل الثدود المصرية بعد مروره بستة شالالت أو مساقا مائية ،تعيا حركة المالحة
في مجرى النهر .وبعد الشالل السادس في األراضي المصرية ،وجنوب مدينة أسوان
أقيم السد العالي ،حيث حجزت مياه السد في بثيرة ضخمة أطلا عليها اسم بثيرة
ناصر .ويبلو ارتفاع السد العالي نثو  ، 316وسعة بثيرة السد نثو  306مليار ،1
ترو  209مليار هكتار من األراضي الزراعية .وقد ولدت المياه الساقطة من السد
نثو  %76من حاجة مصر من الكهربان عا  ،3911و %26عا .3910
ويتج النيل نثو الشمال ليتفرع شمال القاهرة لى فرعين هما دمياط ورشيد،
وتكون بينهما دلتا النيل.
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(شكل رقم )9
نهر الفرات:
ينبع نهر الفرات من سفوح جبال طوروس الجنوبية ،ويتكون من التقان نهر
قره صو الذ يبلو طول نثو 066كم ،ونهر فرات صو ،الذ يبلو طول نثو
066كم في هضبة أرمينيا .ويبلو طول نهر الفرات نثو  ،2116منها 026كم في
تركيا ،و3379كم في العراأل ،والباقي (173كم) في سوريا .ويبلو معدل تصريش
النهر نثو  1301مليار  1سنويام ،انخفض لى  21مليار  ،1نتيجة للمشاريع المائية
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التي أقامتها تركيا على النهر .حيث تعمل تركيا على بنان  31سدام ،أكبرها سد أتاتورك
الذ انته

من بنائ عا  ،3992وتبلو سعت نثو  00مليار

1

من المان .ويرتي

نثو  %11من مياه نهر الفرات من األراضي التركية ،والباقي من األراضي العربية.
وقبل دخول األراضي السورية عند مدينة جرابلس ،يتثول مجرى النهر لى جنوبي،
يتج بعدها داخل الثدود السورية لى الجنوب الشرقي ،حيث يمر في مدينتي الطبقة،
والرقة السوريتين .وقد أقام سوريا هناك سد الطبقة أو سد الثورة ،وحجزت مياه النهر
في بثيرة ضخمة أطلا عليها اسم بثيرة األسد ...ويبلو طول سد الفرات السور
نثو 007كم ،وارتفاع نثو  ، 06وعرض  732في القاع و 39عند القمة .بينما
تبلو مساحة بثيرة األسد نثو 016كم .2ويرو سد الفرات نثو 0060666
هكتار ،ويولد  203مليون كيلو واط ساعة.
ويتراوح عر

مجرى النهر في سوريا بين  366و3766كم في فصل

الفيضان .ومن أهم روافد نهر الفرات في سوريا نهر بليخ الذ يرفده من الجهة
الشمالية ،جنوب مدينة الرقة.
ويزود نهر بليخ الفرات بنثو  376مليون
أخر روافد نهر الفرات قبل أن يخرغ من األرا

1

من المان سنويا .ونهر الخابور

السورية .ويرفدالخابور نهر الفرات،

جنوب مدينة دير الزور من الجهة الشمالية .ويبلو معدل تصريف السنو نثو 307
مليار . 1
وعند البوكمال السورية ،يدخل نهر الفرات األراضي العراقية .ويبلو معدل
تصريف عند دخول العراأل نثو  1 166في الثانية .ويتراوح عرض بين  266لى
3كم .وقبل أن يقترب نهر الفرات من دجلة عند الرماد قرب بغداد ،حيث ال تزيد
المسافة بينهما عن 16كم ،أقيم علي سد القادسية شمال مدينة حديثة .ثم يعود
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لينفرغ بعيدام عن دجلة ،ليلتقي ب مرة أخرى شمال البصرة ،وعلى بعد نثو 76كم من
الخليج ،ليشكال معا نهر شا العرب الذ يصب في الخليج العربي .ويقدر حجم
المياه الواصلة للنهر في تركيا نثو  39مليار

1

سنويام ،تصل لى  27مليار

1

في

سوريا ،و21مليار  1عند دخول الثدود العراقية .أير أن النهر يفقد نثو  %06من
مياه في منطقة األهوار العراقية ،حيث يتسع مجراه وتغور مياه في رمال الصثران.
نهر دجلة:
ينبع نهر دجلة من هضبة أرمينيا في تركيا ،ويبلو طول نثو 3166كم .ومن
أكبر روافده في تركيا نهر بوتان صو ،وفي العراأل الزاب الصغير ،والزاب الكبير،
والعميم ،ونهر ديالي ،الذ يلتقي بنهر دجلة على نفس دائرة العر
بغداد .ويبلو معدل تصريش النهر نثو  76مليار

1

التي تقع عليها

سنويام .وتبلو كمية مياه دجلة

والفرات ،نثو  16مليار  1سنويام.
وقد أقا العراأل عددام كبيرام من السدود المائية على روافد نهر دجلة ،التي تنبع
من جبال زاأروس ،وكردستان.
نهر السنغال:
يشكل نهر السنغال الثدود بين السنغال وموريتانيا ،ويصب في المثيا األطلسي.
نهر شبيلي:
ينبع نهر شبيلي ،الذ يبلو طول نثو 2011كم ،منها331 .كم في الصوماق
من الهضبة األثيوبية ،ويتج نثو الجنوب الشرقي ،ليدخل األراضي الصومالية.
وبالقرب من مقاديشو ،ينثرف النهر نثو الجنوب ،ليلتقي برافده نهر جوبا ،قبل أن
يصب في المثيا الهند عند مدينة كسمايو.
ثانياً :األنهار الداخلية:
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نهر العاصي:
ينبع من الهرمل في سهل البقاع بلبنان ،ويسير باتجاه الشمال بعكس أنهار بالد
الشا لذلظ سمي بالعاصي ،ويصب في خليج أنطاكيا ،بعد أن يمر في سهل الغاب
في سوريا ،وسهل العما في لوان االسكندرونة .ويبلو طول نهر العاصي نثو 116كم،
00كم منها في لبنان ،و126كم في سوريا .ويصل معدل تصريف السنو لى 076
مليون .1
نهر الليطاني:
ينبع من سهل البقاع جنوب بعلبظ ،ويصب شمال صور ،حيث يسمى بنهر
القاسمية ،ويبلو طول نثو 306كم ،ومعدل تصريف السنو نثو  176مليون .1
وفي لبنان عدد كبير من األنهار منها النهر الكبير الجنوبي ،ونهر البارد ،ونهر براهيم،
ونهر الكلب ،ونهر الدامور ،ونهر األولي ...الخ.
نهر الخابور يبلو طول نثو 007كم ،وهو أحد روافد الفرات في سوريا،
ومعدل تصريف السنو نثو  307مليار .1
نهر بليّخ أحد روافد الفرات في سوريا ،ومعدل تصريف  376مليون  1سنويام.
نهر الزاب الصغير وهو أحد روافد نهر دجلة في العراأل ،وينبع من جبال زاأروس.
نهر الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة في العراأل ،وينبع من جبال زاأروس.
نهر ديالي وهو أحد روافد نهر دجلة في العراأل ،وينبع من جبال زاأروس.
نهر األردن يتكون من التقان أنهار الثصباني،وبانياس ،والدان ،ويبلو طول نثو 272كم.
ومعدل تصريف السنو نثو  766مليون  1سنويام.
نهر المجردة ينبع من جبال الجزائر ،ويصب في خليج تونس ،ويبلو طول نثو
107كم.
نهر الشليش أحد أنهار الجزائر ،ويصب شرقي مدينة مستغانم ،ويبلو طول 166كم.
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نهر ملوية:
ينبع من جبال أطلس األعلى ،وأطلس األوسا ،ويصب في البثر المتوسا،
ويبلو طول نثو 016كم .ويبلو معدل تصريف نثو  3066مليون  1سنويام .وأقيم
علي سدان هما سد مثمد الخامس ،وسد مشروع حماد  ،ومن األنهار المغربية
األخرى التي تصب في البثر المتوسا نهر كرت ،ونهر نكور ،ونهر الو.

(شكل رقم )21
نهر سبو:
ينبع من جبال أطلس الوسطى ،وجبال الريش في المغرب ،ويصب في المثيا
األطلسي ،ويبلو طول نثو  076كم .ويبلو معدل تصريف نثو 0066مليون
سنويام ،ولذلظ فان يُعد من أأزر أنهار المغرب العربي.
نهر أبي رقراأل
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1

ينبع من جبال أطلس الوسطى ،ويصب في المثيا األطلسي ،ويبلو مجمل
تصريف نثو  706مليون  1سنويام .ويفصل هذا النهر مدينة سال ،عن الرباط.
نهر أ الربيع
ينبع من جبال أطلس األوسا،ويصب في المثيا األطلسي ،ويبلو طول نثو
777كم.
ويصل مجمل تصريف المائل لى نثو  10166مليون  1سنويام.
نهر سوس:
ينبع من جبال أطلس األعلى عند جبال طريقال (توبكال) ،ويصب في المثيا
األطلسي عند أأادير (أكادير) ويبلو طول نثو 266كم ،ومعدل تصريف 276مليون
 1سنويام.
نهر درعة:
ينبع من جبال أطلس األعلى ،ويصب في المثيا األطلسي ،شمال أرب
طانطان ،ويبلو مجمل تصريف نثو  076مليون  1سنويام.
نهر زيز:
وهو نهر داخلي ،ينبع من جبال أطلس األعلى ،ويصب في بثيرة سد الثسن الداخل
في الصثران المغربية ،ويبلو طول نثو 97كم ،ومجمل تصريف السنو نثو  73مليون .1
ثانياً :التوزيع الجغرافي للسكان:
يهتم الجغرافيون بدراسة التوزيع الجغرافي للسكان ،للوقوف على أسباب
التباين في تركز السكان من مكان لى خر ،وتثليل أثر العوامل والمروف الجغرافية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،في انتشار السكان ،وتوزعهم في الفراغ الجغرافي .وهذا
التثليل يساعد الباحثين ،والمخططين ،على رسم سياسات تتالن وهذا التوزيع.
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ويتجمع معمم السكان في الوطن العربي في المنطقة الواقعة بين دائرتي عر
 ْ16و11

ْ

شماالم ،وهي المناطا التي تضم معمم أراضي الهالل الخصيب،

والسواحل الشرقية للبثر المتوسا ،ضافة لى دلتا نهر النيل ،وسواحل البثر
المتوسا الجنوبية .وتشتمل هذه المنطقة أيضام على قليم أطلس في المغرب العربي،
وسواحل المثيا األطلسي في المملكة المغربية.
وتشكل هذه المناطا نثو  %31من مساحة الوطن العربي ويتجمع نثو
 %10من سكان الوطن العربي في المناطا التي يسود فيها منا البثر المتوسا،
ونثو  %30في المناطا التي يسود فيها المنا شب الموسمي ،ونثو  %36منهم
في الصثارى ،حيث تتوافر في الواحات وفي المناطا التي يستخرغ منها النفا.
ويترثر توزيع السكان في الوطن العربي بعوامل عدة منها الجغرافية،
واالقتصادية واالجتماعية ،والعوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان ما طبيعة،
كالمنا  ،والتضاريس ،والتربة ،وتوافر المصادر الطبيعية ،وطبيعية السواحل البثرية،
و ما بشرية كالنمو السكاني ،وطبيعة المهنة التي يمتهنها السكان ،ومدى تطور شبكات
المواصالت ،والعوامل السياسية والتاريخية.
العوامل المؤثرة في توزيع السكان:
أ -العوامل الطبيعية وتتمثل في كل من الموقع والمنا السائد والتضاريس
والترب والمصادر الطبيعية ،وطبيعية السواحل.
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(شكل رقم )33
ب -العوامل البشرية وتتمثل في كل من النمو السكاني والثرفة السائدة وطرأل
المواصالت والعوامل السياسية والتاريخية.
ثالثاً :أقاليم التجمع السكاني:
يمكن تقسيم الدول العربية تبعام لعدد سكانها لى خمس مجموعات هي
 )3الدول العربية الضخمة.
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وتقش على رأسها مصر ،التي يزيد عدد سكانها على  7109مليون نسمة ،أو ما
يعادل  %2107من مجموع سكان الوطن العربي .تليها المغرب ،والسودان،
والجزائر ،وهي الدول العربية التي يزيد عدد سكانها على  26مليون نسمة،
فيشكل سكان تلظ األقطار أكثر من  %71من مجموع السكان.
 )2الدول العربية كبيرة الثجم وهي الدول العربية التي يتراوح عدد سكانها بين
 36و 39مليون نسمة مثل العراأل ،والسعودية ،وسوريا ،واليمن ،والصومال.
حيث يشكل سكان هذه الدول نثو  %29من مجمل سكان الوطن العربي.
 )1الدول العربية متوسطة الثجم وهي الدول العربية التي عدد سكانها بين 9-7
ماليين نسمة ،نمثل تونس ،وليبيا ويشكل عدد سكانها نثو  %707من
مجموع سكان الوطن العربي.
 )0الدول العربية صغيرة الثجم وهي الدول العربية التي يتراوح عدد سكانها بين
 7-3مليون نسمة ،مثل األردن ،ولبنان ،وموريتانيا ،وعمان ،واإلمارات،
والكوي  ،وفلسطين ،ويشكل سكانها نثو  %007من مجمل سكان الوطن
العربي.
 )7الدول العربية الصغيرة جدام وهي الدول التي ال يزيد عدد سكانها على مليون
نسمة ،مثل البثرين ،وقطر ،وجيبوتي ،وجزر القمر ،ويشكل سكانها أقل من
 %3من مجموع سكان الوطن العربي .ويوضا الجدول رقم  2-1والشكل
رقم ( ) ،أعداد السكان في أقطار الوطن العربي للعا  2666ونسبة السكان
في كل قطر لى جمالي عدد السكان في الوطن العربي.
أعداد السكان بالماليين في أقطار الوطن العربي للعا 2666
ونسبة السكان في كل قطر لى جمالي عدد السكان في الوطن العربي ككل
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الجغرافيا االقتصادية للوطن العربي
تهتم الجغرافيا االقتصادية بدراسة أسباب التوزيع المكاني لألنشطة االقتصادية
لإلنسان كما تدرس المؤثرات اإلقليمية الجغرافية في نتاغ السلع والبضائع .وتهتم
بدراسة المروف الجغرافية المؤثرة في اإلنتاغ (الزراعي ،والصناعي ،والخدماتي)،
والعوامل المؤثرة في االنتقال الجغرافي للسلع التجارية .وتدرس جغرافية الزراعة
اإلنتاغ الزراعي ،ومدى ارتباط بالموقع الجغرافي ،بينما تهتم جغرافية الصناعة بدراسة
التوزيع المكاني لألنشطة الصناعية ،واألسباب التي أدت لى هور التباين في توزيع
تلظ األنشطة .وتدرس جغرافية النقل ،أو المواصالت ،االرتباط بين التوزيع الجغرافي
لخدمات النقل ،ووسائل المواصالت ،وطبيعة المواهر الجغرافية وأنماطها .وتهتم
جغرافية الموارد بدراسة االنتشار الجغرافي للموارد الطبيعية على سطا األر ،
والعوامل المؤثرة في ذلظ التوزيع .فيما تهتم جغرافية التسويا (التجارة) باالنتقال
المكاني للبضائع ،واألشخاص ،واألفكار.
وفيما يرتي سنتثدا باختصار عن الجغرافيا االقتصادية للوطن العربي ،حيث
سنبدأ بالثديث عن الزراعة ،ثم الصناعة ،التعدين ،والمواصالت ،والتجارة ،وأخيرام
سنتثدا عن التعاون االقتصاد العربي ،و مكانيات تثقيا الوحدة االقتصادية العربية.
أوالً :جغرافية الزراعة:
تنبع أهمية الزراعة في الوطن العربي من كون نسبة كبيرة ،من سكان الوطن
العربي ،تشتغل في قطاع الزراعة .ومن هنا فان قطاع الزراعة يتمتع برهمية اقتصادية
كبيرة ،فهو أكبر القطاعات االقتصادية وأهمها ،ارتفاع نسبة األيد العاملة في قطاع
الزراعة في كل من الصومال ،والسودان ،وموريتانيا ،واليمن ،لى أكثر من  %06من
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مجموع األيد العاملة .وتقترب تلظ النسبة من  %76في كل من عُمان.
والسعودية ،والمغرب ،ومصر .ال أنها تنخفض في دول الخليج العربية ،وتبلو مساحة
األراضي الصالثة للزراعة في الوطن العربي بين  %0-7من المساحة اإلجمالية .وال
تزيد نسبة األراضي المروية على  %26-37من مجمل األراضي الصالثة للزراعة.
ن معمم األقاليم الزراعية في الوطن العربي تنتشر على سواحل البثر المتوسا،
وحول األنهار دائمة الجريان ،بينما تنتشر المراعي في المناطا الهامشية شب الجافة،
الواقعة بين اإلقليم الصثراو  ،و قليم زراعة البثر المتوسا .وتنتشر الزراعة المروية

في أحوا

أنهار النيل ،ودجلة ،والفرات ،واألردن ،وشبيلي ،والسنغال ،وأنهار

المغرب ،وتقش سوريا على رأس الدول العربية من حيث نسبة األراضي الزراعية ،حيث
تصل تلظ النسبة لى أكثر من  %20من مجمل مساحتها ،تليها لبنان ،فتونس،
والمغرب ،أما من حيث المساحة المطلقة لألراضي الزراعية ،فان المغرب يثتو على

أكبر مساحة من األراضي الزراعية ،والتي تصل لى نثو  190666كم ،2تليها
الجزائر ،فسوريا ،وتقل نسبة مساحة األراضي الزراعية في كل من السعودية ،وقطر،
واإلمارات العربية المتثدة ،والكوي  ،وموريتانيا ،وعُمان ،عن  %7من مجمل مساحاتها.
مساحة األراضي الزراعية في أقطار الوطن العربي
()3996 -3911
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وتنتشر الزراعة الجافة التي تعتمد على مياه األمطار في المناطا الساحلية
والجبال المرتفعة ،التي تتلقى كميات من األمطار تزيد على 176ملم سنويام .ويتضا
لنا من شكل رقم

) ،أن سواحل البثر المتوسا الشرقية في بالد الشا (فلسطين

واألردن ولبنان وسوريا) ،ومنطقة شمال شرأل العراأل (كردستان) ،باإلضافة لى منطقة
الجبل األخضر في ليبيا ،وسواحل الجزائر ،وسواحل المغرب على المثيا األطلسي،
وهي أهم مناطا الزراعة الجافة في شمال الوطن العربي .أما في جنوب الوطن العربي،
فان هضبة اليمن ،وجبال عسير ،والجبل األخضر في عُمان ،هي من أهم مناطا
الزراعة الجافة ،التي تعتمد على مياه األمطار.
وتتضا أهمية القطاع الزراعي في الثياة االقتصادية العربية ،من خالل مساهمتها
في مجمل الدخل القومي لتلظ الدول .فنسبة سها الزراعة في الدخل القومي تزيد
على  %16في السودان ،وهي بين  %16-26في كل من مصر واليمن .أما في
العراأل ،وسوريا ،والمغرب،وتونس ،فان ما بين  %39-36من مجمل دخلها القومي
يقدم القطاع الزراعي.
وتتراوح تلظ النسبة بين  %9-7في كل من الجزائر ،واألردن،وفلسطين ،وال
تتجاوز تلظ النسبة  %7في أقطار شب الجزيرة العربية ،وليبيا.
 )2العوامل المؤثرة في اإلنتاج الزراعي:
يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر في حجم اإلنتاغ الزراعي ونوعيت في الوطن
العربي لى نوعين من العوامل تشتمل المجموعة األولى على العوامل الطبيعية ،التي
ال دخل لإلنسان بها ،في حين تضم المجموعة الثانية العوامل البشرية أير الطبيعية.
أ -العوامل الطبيعية وأهمها التربة والتضاريس ومصادر المياه.
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ب -العوامل البشرية.
 توافر األيد العاملة.يؤد توفر األيد العاملة الالزمة للزراعة لى زيادة اإلنتاجية ومن الزراعات
التي تثتاغ لى أيد عاملة كثيفة القطن ،والرز.
 توافر رأس المال.يثتاغ التقد الزراعي ،وزيادة اإلنتاغ لى رؤوس أموال الزمة الستصالح
األراضي ،وشا الطرأل ،واستخدا المخصبات ،والمبيدات الثشرية.
 توافر األسواأل الالزمة للتسويا.يساعد توافر األسواأل الالزمة لتسويا المنتجات الزراعية ،على تقد اإلنتاغ
الزراعي وتطوره.
 السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة.يؤد تشجيع المزارعين وحماية منتجاتهم ،عن طريا رسم سياسات ،وسن
قوانين زراعية لدعم المزارعين ،لى تقد الزراعة وزيادة اإلنتاغ.
 الري:يهدف الر  ،الذ يوفر المياه لى النبات بالكمية والزمان المناسبين ،لى زيادة
نتاغ الوحدة المساحية من األر  .ويستخد الر في المناطا التي تكون فيها
كميات األمطار الساقطة أير كافية لنمو النبات ،خاصة في المناطا الجافة ،وشب
الجافة.
وأالبام ما يستخد الر حول األنهار ،حيث يتوافر المان العذب ،وتثفر
القنوات.وتغطي الزراعة المروية ما نسبت  %26-37من مجموع المساحات
الزراعية في الوطن العربي .وتقع معمم مشاريع الر خارغ نطاأل األمطار التي تزيد
-46-

على 166ملم سنويام .وتنتشر الزراعة الجافة التي تعتمد على مياه األمطار ،في
المناطا التي تزيد كميات األمطار الساقطة عليها على 166ملم .فينمو القما مثال
في مناطا تزيد أمطارها على 107ملم،ولكن يثتاغ لى أكثر من 076ملم لضمان
نجاح زراعت  .وتزيد نسبة األراضي الزراعية المروية على  %76من مجموع األراضي
الزراعية في كل من مصر ،والكوي  ،و لى حد ما في العراأل.
وترتفع النسبة في مصر،والعراأل ،لتوافر المياه ،بينما ترتفع باقي الدول نمرام لى
قلة مساحة األراضي الزراعية بشكل عا  ،وترتي ( سرائيل) في المرتبة الثانية من حيث
مساحة األراضي الزراعية المروية فيها ،مقارنة بثجم األراضي الزراعية ،حيث تتراوح
مساحة األراضي المروية بين  %76-16من مجمل األراضي الزراعية المروية .ثم
السودان ،وليبيا التي تصل النسبة فيهما لى ما بين  %39-36من مجموع األراضي
الزراعية .ثم المغرب ،واألردن ،وسوريا ،واليمن ،حيث تتراوح النسبة فيها بين -7
 %9من مساحة األراضي الزراعية .وأخيرام فان النسبة ال تزيد على  %7في الجزائر.
 طرأل الرويستخد المزارع العربي عددام من الوسائل والطرأل في ر المثاصيل الزراعية،
سنتثدا باختصار عن أهمها.
 الر السطثي
ويتم الر بهذه الطريقة ،عن طريا أمر المثاصيل الزراعية بالمياه .وهي طريقة
قديمة وسهلة ،وقليلة التكلفة ،وتناسب معمم األراضي الزراعية.
 الر تث السطثي
وتُستخد هذه الطريقة عندما تكون التربة السطثية أير نفاذة للمياه .ومن
مميزات هذه الطريقة قلة الفاقد المائي نتيجة للتبخر ،والثفاظ على الطبقة السطثية
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للتربة من التصلب والتملا ،باإلضافة لى أنها تتيا للتربة االحتفاظ بالرطوبة مدة
أطول .وعلى الرأم من أن هذه الطريقة في الر ال تعيا عمليات الخدمة الزراعية
للتربة ال أنها مكلفة ،وتؤد

لى رفع نسبة الملوحة في الطبقات السفلية ،وتزيد نسبة

الفاقد من المان عن طريا الرشا.
 الر بالرشاشات
يتم ر المثاصيل فيها بوساطة رشاشات تتثرك بصورة دائرية ،وتنثر المياه على
سطا التربة .وهي طريقة حديثة في الر  .وتستخد في ر األراضي المنثدرة ،حيث
ترتفع معدالت انجراف التربة .ومن مميزات هذه الطريقة توفير األيد

العاملة

المستخدمة في الر  ،و مكانية ضافة األسمدة ،والمساعدة على التقليل من فرص
حدوا الصقيع.أير أن لهذه الطريقة سلبيات من أهمها مساعدتها على انتشار
األمرا  ،ضافة لى ارتفاع تكاليش بنان الرشاشات ،وحساسيتها للمياه الملوثة
المستخدمة في الر .
 الر بالتنقيا
يتم في هذه الطريقة تزويد النباتات بالمياه عن طريا تزويد تربة الجذور بالرطوبة
التي تثتاجها .وهي حدى طرأل الر الثديثة الهادفة لى االقتصاد في المياه ومن
مميزاتها أيضام تقليل نمو األعشاب الضارة ،والثفاظ على خصوبة التربة نتيجة عد
أسل مثتوياتها العضوية والمعدنية أير أن تكلفة استخدامها المرتفعة ،وحاجة
األنابيب المستمرة للصيانة ،يعيا من استخدامها بصورة واسعة في الوطن العربي.
المحاصيل الزراعيـــة
تُعد مصر الدولة العربية الرائدة في مجال نتاغ المثاصيل الزراعية ،حيث

يتراوح معدل نتاجها السنو بين  27-36مليون طن سنويام .في حين ترتي كل من
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السودان ،والعراأل ،وسوريا ،والمغرب ،في المرتبة الثانية ،بمعدل نتاغ سنو يتراوح
بين 909-7مليون طن .وترتي كل من الجزائر ،وتونس ،ولبنان ،والسعودية ،في المرتبة
الثالثة ،تليها ليبيا ،واليمن ،واألردن ،في المرتبة الرابعة .وترتي عُمان ،واإلمارات
العربية ،وقطر ،والبثرين ،والكوي  ،والصومال ،وموريتانيا ،في المرتبة األخيرة ،حيث
ال ينتج أ منها أكثر من نصش مليون طن من المثاصيل الزراعية سنويام.
وفيما يلي سنتثدا باختصار عن أهم المثاصيل الزراعية التي ينتجها الوطن
العربي ،وكميات نتاجها ،ودرجة االكتفان الذاتي منها
أ -الثبوب
تشتمل الثبوب المزروعة في الوطن العربي على القما ،والشعير ،والرز ،والذرة ،وفيما
يلي سنتثدا باختصار عن هذه المثاصيل و روف نتاجها وأماكنها
 القما
يثتاغ القما لى درجة حرارة عالية للنمو ،كما يثتاغ لى أكثر من 166ملم من المان
سنويام .وبعكس الشعير ،يثتاغ القما لى تربة خصبة ذات تصريش جيد ،وممزوجة
بالرمل .وينتج الوطن العربي ما يقارب 1ماليين طن من القما ،أ  %1من نتاغ
العالم .وأهم الدول المنتجة للقما في لوطن العربي الجزائر ،ومصر ،والمغرب،
والعراأل ،وسوريا ،واألردن ،ولبنان.
 الشعير
تثتاغ زراعة الشعير لى روف مشابهة لزراعة القما ،ال أن يتثمل فروقام
حرارية أكثر،ويتثمل الجفاف والرطوبة أكثر من القما ،كما أن روف التربة الجيدة
ليس

ضرورية لنمو الشعير ،كما هو الثال بالنسبة لى القما .وينتج الوطن العربي

نثو  0ماليين طن من الشعير ،أ  %0من نتاغ العالم .ويُنتج الشعير في المغرب،
وموريتانيا ،واألردن ،وفلسطين ،ولبنان ،والسعودية ،وسوريا.
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 الرز
ينتج الوطن العربي نثو  300مليون طن من األرز ،تنتج مصر  %17من
مجمل اإلنتاغ العربي ،بينما ينتج العراأل نثو  %36من .
ب -قصب السكر
يثتاغ قصب السكر لى حرارة عالية ال تقل عن  21درجة مئوية ،ويؤثر الصقيع
سلبيام في نتاغ القصب ،لذلظ فان زراعت ال تنتج في المناطا واألقاليم التي ترتفع
فيها معدالت تكون الصقيع .لذلظ نجد أن قصب السكر يُزرع في المنطقة الممتدة
بين خا االستوان وبين  16درجة شمال  ،وجنوب  ،ويثتاغ قصب السكر لى -376
 266سم من المان لينمو .ويزرع في ترب ذات تصريش مائي جيد .كما تثتاغ زراعت
لى عدد كبير من العمال .ويزرع معمم قصب السكر في الوطن العربي في مصر،
والسودان.
غ -التمور والبلا
ينتج الوطن العربي نثو مليون طن من التمور ،أ  %17من نتاغ العالم .ويتم
نتاغ معمم التمر في مصر ،والعراأل ،بثيث ينتج كل منهما نثو  %16من نتاغ
العالم ،في حين تنتج السعودية  ،%37والجزائر .%9
د -الثمضيات
تثتاغ زراعة الثمضيات لى كميات كبيرة من المياه ،لذلظ تنتج معمم
الثمضيات في الوطن العربي على سواحل البثر المتوسا ،حيث تسقا األمطار
الشتوية .وينتج الوطن العربي نثو  307مليون طن ،أ  %9من نتاغ الثمضيات
في العالم .وتنتج الثمضيات في فلسطين ،ومصر ،والجزائر ،والمغرب ،ولبنان،
وتونس ،واألردن.
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هق -الزيتون
تنتشر زراعة الزيتون في منطقة حو

البثر المتوسا ،حيث ترتفع درجة الثرارة

صيفام ،وتكون درجات الثرارة معتدلة شتان .وينتج الوطن العربي نثو  %30من
زيتون العالم ،ينتج معمم في دول المغرب العربي ،بالد الشا .
و -القطن
تثتاغ زراعة القطن لى تربة خصبة ذات تصريش جيد .كما تثتاغ األر
المزروعة بالقطن لى تسميد مستمر ،لذلظ فان تكرار زراعة القطن ينهظ األر ،
الن يثتاغ أيضام لى فترة طويلة للنمو ،ال تقل عن 266يو  ،يجب أن تكون خالية
من الصقيع .كما تثتاغ زراعة القطن لى  327-06سم من المان سنويام .وينتج
الوطن العربي نثو  0270666طن من القطن ،أ  %1من نتاغ العالم ،حيث يزرع
معمم في مصر ،والسودان.
ز – التبو
يُعد التبو أحد المثاصيل الزراعية التجارية الذ يثتاغ لى 276 -316ملم
من األمطار سنويام .كما تثتاغ زراعة التبو لى تربة ذات تصريش ٍ
عال وينتج الوطن
العربي نثو  760666طن من التبو في العراأل ،وسوريا ،وفلسطين ،واألردن ،ولبنان،
والمغرب ،وتونس ،وليبيا.
الثروة الحيوانية
تقش مصر على رأس الدول المنتجة للثروة الثيوانية في الوطن العربي ،حيث
تتراوح معدالت اإلنتاغ فيها بين  7-207ماليين طن سنويام .تليها السودان ،والعراأل،
وسوريا ،والجزائر ،والمغرب ،بمعدل نتاجي يتراوح بين  207-3مليون طن .وترتي
كل من ليبيا ،وتونس ،وموريتانيا ،واألردن ،ودول شب الجزيرة العربية في المرتبة
الثالثة ،وتعد الصومال ،وجيبوتي ،من أقل الدول العربية المنتجة للثروة الثيوانية.
أ) العوامل المؤثرة على اإلنتاج الحيواني
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 العوامل الطبيعية.
 النباتات الطبيعية حيث تؤثر كميات األمطار الساقطة في توافر النباتاتواألعشاب ،والتي بدورها تؤثر في حجم اإلنتاغ الثيواني ،فيتزايد حجم
الثروة الثيوانية حيث تتوافر األعشاب واألعالف الالزمة لغذائها.
 -المنا

تؤثر الثرارة واألمطار في حجم الثروة الثيوانية ،كنتيجة لترثيرها في

كميات النباتات واألعشاب المتوافرة .فيؤد سقوط األمطار الغزيرة لى
نمو األعشاب ،وتوفر الغذان للثيوانات.
 -أمرا

الثيوانات تؤثر األوبئة واألمرا

يؤد انتشار األمرا
األوبئة واألمرا

في حجم الثروة الثيوانية ،حيث

لى تقليل حجم الثروة الثيوانية بشكل عا  .فتقضي

على أعداد كبيرة من الثيوانات في الوطن العربي ،نتيجة

لغياب الوعي ،والعناية الصثية بالثروة الثيوانية ،وانعدا سبل معالجتها لدى
كثير من األقطار العربية.
 العوامل البشرية
 -3أدى انتشار الزراعة على حساب المراعي لى تقليل حجم الثروة
الثيوانية في الوطن العربي .فقد أدت الزيادة السكانية المطردة التي
شهدها الوطن العربي ،في النصش الثاني من القرن الثالي لى زيادة
حجم اإلنتاغ الزراعي ،الالز إلطعا األفواه الجديدة ،والذ

أدى

بدوره لى تمدد األراضي الزراعية على حساب المراعي.
 تُستخد كثير من الثيوانات كاألبقار والجواميس ،في بعض أقطار الوطنالعربي في الزراعة ،مما يقلل قدرتها على التكاثر.
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 تُستخد الثروة الثيوانية في بعض الدول العربية كالسودان مثالم ،للتباهي،والتفاخر االجتماعي بين القبائل .فيتم تربية الثيوانات ليس من أجل
استثمارها واستغاللها ،بل للتفاخر االجتماعي ،مما يؤد

لى عد اإلفادة

االقتصادية منها.
ب -أهمية الثروة الثيوانية
 تُعد الثورة الثيوانية مصدرا أساسيام للدخل القومي في كثير من الدول العربيةكالسودان ،وموريتانيا مثالم.
 تُعد الثروة الثيوانية مصدر للغذان لنسبة كبيرة من سكان الوطن العربي. تُعد الثروة الثيوانية مصدرام لألسمدة الطبيعية للترب الزراعية.الثروات المعدنية
أ -أهم المعادن في الوطن العربي.
تُعد مصر وأقطار المغرب ،من أكثر دول الوطن العربي ،نتاجام للمعادن
الصلبة وفيما يلي سنتثدا باختصار عن أهم المعادن المنتجة في الوطن
العربي
 الثديد
ينتج الوطن العربي نثو  %1من نتاغ العالم من الثديد .ونتيجة لقلة
استهالك الدول العربية من الثديد ،فان يسهم بنثو  %26من مجموع
الثديد المتجار ب دوليام .وتُ ُّ
عد موريتانيا الدولة العربية األولى في نتاغ
الثديد ،يليها المغرب ،وتونس ،ومصر.
 المنغنيز
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يُعد المنغنيز أحد العناصر الضرورية لصناعة الصلب .ويرتي الوطن العربي في
المرتبة الرابعة بعد االتثاد السوفيتي ،وجنوب فريقيا ،والهند ،في نتاغ المنغنير.
 الفوسفات
يُستخد في صناعة األسمدة ،والمبيدات الثشرية ،وينتج الوطن العربي نثو
 %07من نتاغ العالم من الفوسفات ،معمم من المغرب ،واألردن ،وفلسطين،
ومصر.
 الرصاص
ينتج الوطن العربي نثو  %0من رصاص العالم ،معمم من أقطار المغرب
العربي.
 الزنظ
ينتج الوطن العربي نثو  %2من نتاغ العالم من الزنظ ،معمم من دول المغرب.
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(شكل رقم )33
ب -النفط
 امتيازات النفا
حتى مطلع السبعينات من هذا القرن سيطرت ثمان شركات أربية على معمم
النفا العربي ( خمس شركات أمريكية ،وشركة بريطانية ،وأخرى فرنسية ،وثالثة
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هولندية) وقد حصل

هذه الشركات على امتياز التنقيب واستثمار النفا العربي

لفترات طويلة جدام تصل أحيانام لى  99سنة ،مقابل مبالو زهيدة ،وثابتة تدفعها
للثكومات العربية ،وقد كان الشركات األجنبية تقرر أين تُثفر بار النفا ،وكم تنتج
من النفا ،ولمن تبيع  ،وباألسعار التي تراها مناسبة .وقد كان هذه الشركات تتجاهل
رأبات الثكومات العربية ،فيما يتعلا باألسعار ،أو كميات اإلنتاغ والتصدير.
وكان رجل األعمال األرمني وليم د اركي ذو الجنسية التركية ،أول من حصل
على امتياز التنقيب على النفا في يران عا  ،3963حيث اكتشش النفا فيها عا
 .3961وفي عا  ،3930حصل شركة النفا التركية المملوكة لألتراك ،واإلنجليز،
واأللمان ،على امتياز التنقيب عن النفا في العراأل .ولكن بسبب اشتعال الثرب
العالمية األولى لم ينفذ االمتياز .وبعد الثرب العالمية األولى ،طردت بريطانيا ألمانيا
من شركة النفا التركية ،وأدخل

مكانها فرنسا ،مقابل عطان قليم الموصل للعراأل،

والذ كان جزنام من سوريا وفقام التفاقية سايكس بيكو.
وفي عا  ،3927تم توقيع اتفاأل جديد للتنقيب عن النفا في العراأل بين
الثكومة العراقية ،وشركة نفا العراأل ،المملوكة لكل من بريطانيا ،وفرنسا ،وفي عا
 ،3921أدخل

شركة أمريكية في شركة نفا العراأل ،حين أعطي

مجموع أسهم الشركة .وفي عا  3911حصل

 %2107من

خمس شركات أمريكية (أرامكوا –

سوكال – تكسكو – موبيل – اكسون) على امتياز التنقيب عن النفا في السعودية.
 اإلنتاغ واالحتياطي
كان مصر أول الدول العربية التي اكتشش فيها النفا عا  .3936ولم يزيد
حجم اإلنتاغ فيها عا  ،3910عن 1120666برميل يوميام  ،ومصر هي ثاني دولة
في الشرأل األوسا تنتج النفا بعد يران ،التي اكتشش فيها النفا عا .3961
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ويثتو الوطن العربي على أكبر احتياطات النفا في العالم ،حيث يبلو مجمل
االحتياطي العربي من النفا نثو  0600666بليون برميل  ،أو ما يعادل  %06من
احتياطي النفا في العالم ،والبالو نثو  0910001بليون برميل حسب تقديرات عا
 .3911وفي المقابل يبلو احتياطي النفا في أمريكا الشمالية نثو  100117بليون
برميل أ ما يعادل  %009من احتياطي العالم .في أمريكا الوسطى نثو 110173
بليون برميل  ،أو ما يعادل  %3309من مجمل احتياطي العالم من النفا .وتبلو
نسبة االحتياطي في أوربا الغربية نثو  200313بليون برميل أو  %100وفي أفريقيا
جنوب الصثران نثو  260229بليون برميل أو ما يعادل  %209ويبلو احتياطي
الدول االشتراكية (السابقة) نثو 100366بليون برميل أو ما يعادل  %32من
مجموع احتياطي العالم من النفا( .شكل رقم .)13-1
ويبلو مجموع احتياطي النفا في السعودية نثو 3090666بليون برميل .
وفي الكوي 960666بليون  ،وفي العراأل  000666بليون (التقديرات العراقية عا
900666 3911بليون )  ،وفي أبو بي  110666بليون  ،وفي الجزائر
 960666بليون  ،وفي يران  010666بليون برميل.
وترتي السعودية في المرتبة األولى من حيث اإلنتاغ في الشرأل األوسا يليها
العراأل ثم الكوي و يران وترتي مصر في المرتبة السادسة في الشرأل الوسا من حيث
نتاغ النفا.
بينما تستخرغ سوريا القليل من النفا من حقول كراتشوك في شمال البالد.
وتثتو قطر على أكبر حقل أاز في العالم  ،حيث يبلو احتياط الثقل الشمالي في
الخليج العربي نثو  01ترليون متر مكعب من الغاز.
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وحتى عا  ،3906لم يزد نتاغ الشرأل األوسا (الدول العربية باإلضافة لى
يران) من النفا على  . %7من اإلنتاغ العالمي ،ازداد لى  %37عا ،3976
و %27من عا  ،3906و %06عا  .3916ومن حيث حجم اإلنتاغ الثقيقي ،
فقد أنتج الشرأل األوسا نثو  37مليون برميل يوميام عا  ،3901ارتفع
مليون برميل عا  .3919أير أن اإلنتاجية عادت وانخفض

لى 27

لى  30مليون عا

.3910

( شكل رقم )21
وقد بلو نتاغ السعودية في نهاية السبعينات نثو  100مليون برميل يوميام،
ازدادت لى  36ماليين برميل يوميام عا  ، 3913وتراجع

لى  007مليون برميل

عا  .3910وقد انخفض اإلنتاغ اإليراني من  0ماليين برميل يوميام عا  3910لى
 0660666برميل يوميام عا  3916بسبب الثرب مع العراأل وعاد اإلنتاغ اإليراني
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ليرتفع ويصل لى  202مليون برميل يوميام عا  .3910وقد أنتج العراأل نثو 307
مليون برميل عا  .3909زادت لى  100عا  ،3919وانخفض
لى  3760666برميل يوميام عا  ،3916ثم عادت وارتفع

بسبب الثرب

لى  302مليون برميل

عا  .3910وقد انخفض اإلنتاغ الكويتي من  1مليون برميل عا  ،3916لى
 9270666برميل عا .3910
وقد كان العراأل الدولة اعلربية الثانية التي تنتج النفا بعد مصر  ،وكان ذلظ
عا  .3927أير أن النفا العراقي لم يصل لى األسواأل العالمية ال في عا
 .3910بعد كمال بنان انابيب النفا التي تصل حقول النفا في كركوك والموصل
مع مينائي حيفا في فلسطين وطرابلس في لبنان  ،وقد أعقب ذلظ اكتشاف النفا في
البثرين ومن ثم في السعودية عا 3912بوساطة شركات امريكية وبعد ذلظ بعا
واحد أ في عا  3911تم اكتشاف النفا في الكوي

أما في قطر فقد اكتشش

النفا فيها عا  .3917وفي الجزائر عا  ، 3972وفي أبو بي عا .3902
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ثانيا ً  :الصناعة :
تسعى كل الدول العربية النامية لى تثقيا معدالت أعلى في النمو والتطور.
وال شظ في أن التطور الصناعي هو الهدف األسمى لهذه الدول ذلظ أن تطور القطاع
الصناعي ينعكس يجابيام على النمو االقتصاد برمت فالعائدات المتثققة من القطاع
الصناعي هي األعلى بين القطاعات االقتصادية األخرى .ويمكن قياس حجم التقد
الصناعي الذ حققت الدول بوسائل عدة منها معدل استهالكها للطاقة أو معدل
استهالكها من الثديد الصلب أو نسبة العاملين في القطاع الصناعي لى مجموع
العاملين في الدولة أو بها جميعها .والشظ في أن الدخل القومي للدول الصناعية هو
أعلى بكثير من الدول التي تعتمد في اقتصادها على القطاعات االقتصادية األخرى.
أهم الصناعات العربية :
 -2صناعة الغزل والنسيج
تعتمد هذه الصناعة على المواد الخا الزراعية المتوافرة في الوطن العربي
كالقطن والصوف كما تساعد هذه الصناعة على استثمار األموال العربية وتلبية
حاجات المجتمع المثلي من الصناعات وتتركز معمم هذه الصناعات في مصر
وسوريا ولبنان والعراأل والمغرب.
 -1صناعة الغذان
مثل السكر والزيوت النباتية والقصب وتوجد في معمم الوطن العربي أير أنها
تتركز في مصر وسوريا والعراأل.
 -3صناعة الثديد والصلب
وتنبع أهميتها من كونها توفر اآلالت الالزمة للزراعة كما أنها توفر اآلالت
واألدوات الالزمة لتثسين سبل النقل ومما يعزز مكانيات تطور صناعة عربية للثديد
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والصلب توفر خامات الثديد في أجزان من الوطن العربي وتتركز صناعة الثديد
والصلب في مصر ودول المغرب العربي.
 -4الصناعات الكيماوية
مثل تكرير النفا وصناعة األسمدة والمبيدات واألسمن

والزجاغ واألدوية

والورأل والصابون واألحذية والبالستيظ وتنبع أهمية تطوير هذه الصناعات من أنها
صناعات ستراتيجية مهمة في حياة الوطن  .كما أن هذه الصناعات تنتج مواد أولية
تستخد في صناعات أخرى مهمة مثل صناعة األمالح والكثول والبالستيظ.
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