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 تحميل القػة في الجغخافية الدياسية 
 الشسػ الدكاني في الجسهػرية العخبية الدػرية 

 دراسة حالة
 

 أحسج دمحم حيجان د.
 / سؾريامدرس/ كمية اآلداب/ قدؼ الجغرافية/ جامعة تذريؽ/ الالذقية

 
 41/23/3124تاريخ قبػل الشذخ      32/22/3124تاريخ استالم البحث  

 
 مدتخمز البحث 

تمدد   الدياسددية الجغخافيددة التددي تحددخ  السػضددػتات أحددج الدددكاني الشسددػ يعددج
 هدددتمي يتختد  ولسدا .الددكان تم  السختمفة العػامل تأثيخ خالصة يسثل كػنه ،دراستها

 وفدي بدل يدالجاخمد وتخكيبهدا الجولة بشية في فقط ليذ آثارها تتخك وتجاتيات نتائج مغ
ذلددظ فددنن تشدداول مثددل هددحت السػضددػتات يعددج  وتختيبددا  تمدد  .أحيانددا   الخارجيددة سياسددتها

مدددألة مهسددة وسشطددػر اومددغ الددػششي الدددػرا فددي نػاحيدده ادجتساتيددة وادقترددادية 
 والدياسية.

 سػرية في يدالدكان لمشسػ الحالية الرػرة وأن البحث إشكالية تتمخز
 حثالب جاء فقج هدوتمي واضحة؟ غيخ تدال د السحتسمة الدياسية الجغخافية ونتائجها
. سػرية في يدالدكان الشسػ لسعجدت ةالدياسي ةالجغخافي اووعاد لكذف محاولة
 ةدسػري يدف الدكاني لمشسػ السختفعة السعجدت أن مفادها رئيدة فخضية مغ مشصمقيغ

 سػرية  دخص أثقمت ادقترادا ادأدائه وتػاضع الصبيعية مػاردها محجودية ضل في
 تحميل مشهجه تع ادتتساد تم  أن ذكخت والججيخ .قػتها لتجتيع كفاحها غسخة في وهي
 والتقاريخ اإلحرائية البيانات شكمت كسا. رئيدية سشاهجك ،الػضيفي سشهجوال ،لقػة

. البحث تميها اتتسج التي الخئيدة الخام السادة وتالسية محمية جهات تغ الرادرة
 في والزعف ػةالق حدمالم أبخز تػضح التي الشتائج مغ والعجيج البحث انته  وقج

 قج يدالت اتدالسقتخح مغ العجيج البحث قجم كسا. ضاهخة الشسػ الدكاني في سػرية
 .سػرية في القخار صشاع إليها يدتشج أن يسكغ استخاتيجية أوعادا   تذكل
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 مقجمة
يعد الشسؾ الدكاني مؽ السؾضؾعات السيسة التي تعشى بياا الجغرافياة 

ؾاماال السختم ااة عمااى الدااكا  سااؾا  ألنااو يس اال  الأااة تاا  ير الع ،الدياسااية
أكانت ىذه العؾامل تتس ل بالؾالدات أو الؾفياات أو أماد الحيااة أو اليجارة أو 

.. إلاا ، ولسااا بترتاا  عميااو مااؽ نتااا   وتااداعيات .الخرااؾ ة أو مجااؼ األساارة
تتاارآ ا ارىااا لاايس فقااة فااي بشيااة الدولااة وتركي يااا الاادا مي باال وفااي سياسااتيا 

 .الخارجية أميانا  
ؽ الجغرافياة الداكانية فاي تشاولياا اف نغرة الجغرافية الدياسية عوتختم

ؽ السكاااني لمشسااؾ اة عمااى الت اباااف يشسااا تدكااد ال انياا ،لسؾضااؾا الشسااؾ الدااكاني
رة(. والعؾامااال الزاااابظة لاااو االيجااا -الؾفياااات -الداااكاني ومكؾناتاااو )السؾالياااد 

م اال ىاااذه  ق دا اارة الشغاار" فاااي الجغرافيااة الدياسااية فاايا"تزياا ،والسااد رة فيااو
ع فااي مشااامي" أ اارط تاارت ة باا  ر الشسااؾ الدااكاني عمااى اات "لتتداااالسؾضؾعاا

وتحمياال أ اار  ،اس ذلااػ عمااى االنحاادارات الجيؾ ؾلتيكيااةامجااؼ الدااكا  وانعكاا
ؾارد ال اااروة والقاااؾة الظ يعياااة، فزاااال  عاااؽ اىتسامياااا االشساااؾ الداااكاني عماااى مااا

الشسااؾ الدااكاني( ة بايؽ الداامؾآ الااديسؾ رافي )ابقيااس وضاا ة إيقاعااات العالقاا
ادل ىاااؾ فاااي التحميااال اطالساااا أ  أل أدا  اقترااا ،واألدا  االقتراااادل لمدولاااة

ؾ الداكاني إماا أ  يكاؾ  عاامال  مدااعدا  ااأل ير "ك اح ماؽ أجال القاؾة" والشسا
 في ىذا الك اح ومعززا  لو، أو معيقا  لدعيو معرقال  لخظاه.

مااااع الشسااااؾ با ترااااار يسكااااؽ القااااؾي أ  الجغرافيااااة الدااااكانية تتعاماااال 
 الدكاني كستغير تابع األ ر إلى مد ماا، فاي مايؽ تذاكل مكؾناتاو وعشاأاره

أماا الجغرافياة الدياساية فتارط فاي الشساؾ الداكاني  ،الستغيرات السدتقمة األ ار
الستغيااار السداااتقل األ ااار وتداعياتاااو وانعكاسااااتو عماااى بشياااة الدولاااة الستغيااارات 

 .(2)التابعة األ ر
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افع لدراسااااة إيااااكالية ىااااذا ال حاااا  والتااااي وترتي ااااا  عمااااى ذلااااػ جااااا  الااااد
تاتمخص باا   الراؾرة الحاليااة لمشسااؾ الداكاني فااي ساؾرية ونتا جيااا الجغرافيااة 
الدياسااية السحتسمااة ال تاازاي  ياار واضااحةق وقااد انظمااق ال حاا  مااؽ فرضااية 
ر يداااة م ادىاااا أ  السعااادالت السرت عاااة لمشساااؾ الداااكاني فاااي ساااؾرية فاااي عااال 

ضاع أدا ياا اإلقتراادل أ قمات  ظاى ساؾرية محدودية مؾاردىا الظ يعية وتؾا
وىااي فاااي  سااارة ك امياااا لتااادعيؼ قؾتياااا، فجاااا ت الخظاااؾات أبظااا  ماااؽ اليساااؼ 

 والظسؾمات في است سار السؾضع و شا  قؾة اقترادية متيشة.   
ة الدياسية ااد الجغرافياة األبعادف إلى دراساو ذلػ فإ  ال ح  بي

القيام بعسمية "جرد لمقؾة"، أو لسعدالت الشسؾ الدكاني في سؾرية، مؽ  الي 
و وما عميو ومدط مداىستو في اكذف مداب لمشسؾ الدكاني لسعرفة ما ل

 و الغ ا  ضروري ال ح  داعي اسااألس ىذا وعمى قؾة الدولة أو ضع يا.
 واوتؾعي  ؾرداالس ليذا الؾاعي ؼاوال ي اإلدراآ ألجل فقة ليس األىسية
 محاولة في بتس ل تظ يقيا   بعدا   ذاو ي  ابل ألن .األم ل بالذكل وتشغيسو
 عمى لالمعس ةاؾ الدكاني في سؾرياعاىرة الشس في القؾة نقاط تذخيص

 ؽالتسكي ىايدع واأن أل ،ااتالفيي ىاعم لمعسل الزعف نقاط وتحدبد ،تعزيزىا
 تذكل قد التي اتااوالسقترم الخيارات بعض طرح  الي مؽ وت أيميا القؾة

 .سؾرية في القرار أشاا إلييا يدتشد إستراتيجية أبعادا  
وقد انر  الت ريغ العمسي إليكالية ال ح  في  ال ة محاور ر يدة،  

ؾ الدكاني واالنحدارات سالسحؾر األوي اىتؼ بتحميل السالمح الديسؾ رافية لمش
الجيؾ ؾلتيكية لأل قاي واألمجام الديسؾ رافياة. أماا السحاؾر ال ااني فحااوي أ  

ؾ الدااكاني والسااؾارد الظ يعيااة، لياا تي السحااؾر ال الاا  يحماال التااؾاز  باايؽ الشساا
وأ اار ذلااػ  االقترااادلالدااكاني واألدا   ؾالشسااويرأااد ايقاعااات العالقااة باايؽ 
 عمى مدتؾط السعيذة لمسؾاطؽ.

 Power analysis) القاااااؾة تحميااااال ماااااشي والجااااادبر ذكاااااره أ  

approach)،  الااؾعي ي والسااشي (The functional approach) ، كانااا
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جاااايؽ الظااااا ييؽ عمااااى ال حاااا . معتساااادبؽ عمااااى ال يانااااات الرااااادرة عااااؽ السشي
جياااات رساااسية ساااؾرية، أبرزىاااا السكتااا  السركااازل ل مراااا . وجياااات رساااسية 

 عالسية، كاألمؼ الستحدة، وال شػ الدولي. 
د اإلطار الزمشي لم ح   الي ال ترة اوتجدر اإليارة أ يرا  أنو تؼ تحدب

د العام ال ال  لمدكا  والسداكؽ في تاري  التعدا 2762السستدة مؽ عام 
ؽ في اتاري  ا ر تعداد لمدكا  والسداك 1002سؾرية، متى تاري  عام 

سؾرية، وقد مرص ال ام  عمى تزويد ال ح  بآ ر االمرا ات وال يانات 
، 1020ام ا، وقد وأمت في معغسيا متى ع1002الستؾفرة بعد عام 

عام.  17 ب س بيا تقارب و ذلػ فإ  ال ح  يكؾ  قد  ظى فترة زمشية ال
  مؽ ارة كانت ك يمة بإمداث تغيرات ُتسَكؽ ال اماذه ال تاوال يػ أ  ى

ي. كسا أنيا اة الجيؾسياسية لمشسؾ الدكاناتحميل والتساس األ ر أو "الحاس
ة أيزا  بإمداث تغيرات مر ؾب فييا مؽ ق ل القا سيؽ عمى رسؼ اك يم

سؾرية، أل  ىذه ال ترة تعشي  ة واالجتساعية فياالدياسات االقترادب
 .ب داطة  سس إلى ست  ظة  سدية

 
 الشسػ الدكاني واووزان الجيسػغخافية  :3
لشافحة االسجتسع الدػرا بيغ السخحمة الجيسػغخافية الفتية وانفتاح  :3-3

 الجيسػغخافية
كساا ب ايؽ  ،انخ ض معادي الشساؾ الداكاني فاي ساؾرية بذاكل ممساؾس

بااااأللف  اااالي ال تااارة  (33) ، ماااؽ ماااؾالي(1)يااااني ، والذاااكل ال (1)الجااادوي 
وتاابع  (،2004 – 1885)بااأللف بايؽ عاامي  (26،6)، إلى (1884 – 1891)

، ومااؽ الستؾقااع (2010 – 2004)باااأللف باايؽ عااامي  (25،3) لااىانخ اضااو إ
بحدااااا  ال ااااارض الستؾساااااة ل ساااااقاطات الداااااكانية التاااااي قاااااام بياااااا السكتااااا  

ذا السعااادي االنخ ااااض ب عااال عؾامااال ، أ  بؾاأااال ىااا(1)السركااازل ل مراااا 
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اقترادية واجتساعية و قافية متعددة ومت اعمة فيسا بيشياا إلاى معادي وساظي 
 . (5)باأللف مع نياية الر ع األوي مؽ ىذا القر   (14،4)يقدر با 

 
 – 2:92في سػرية خالل الفتخة  (5)معجدت الشسػ الدكاني (3) الججول

 0003 موتػقعاتها السدتقبمية لعا 3121

 ال ترة الزمشية
 معدي الشسؾ الدكاني

 )باأللف(
 عدد الدكا  )بالسالبيؽ(

 سشة الشياية سشة ال داية
1891 – 1884 33 8،046 13،292 

1884 – 2004 26،6 13،292 12،821 

2004 – 2010 25،3 12،821 20،966 

2020- 2025 14،4 25،31 22،590 

 ،السخجددع الددداب  ،دراسددة اإلسددقاشات الدددكانية ،السكتدد  السخكدددا لءحردداء :مرددجر اورقددام
       4 – 34. 

وتذااير معاادالت الشسااؾ الدااابقة أ  السجتسااع الدااؾرل يقااع ضااسؽ مااا 
والااذل يعاارف  ،يعاارف بالاادور الااديسؾ رافي ال اااني مااؽ أدوار الشسااؾ الدااكاني

ميااا  تذااايد الااا الد التاااي تعااايش ىاااذه  ،أيزاااا  بالسرمماااة الديسؾ رافياااة ال تياااة
 اااؾرة ديسؾ رافياااة مقيقياااة بدااا   ارت ااااا معااادي  -ومشياااا ساااؾرية  -السرمماااة 

الاااؾالدات، وانخ ااااض معااادي الؾفياااات، ويااادي عماااى ذلاااػ ارت ااااا عااادد ساااكا  
مميااؾ   (20،966) ، إلااى1891تقري ااا  عااام  ةمميااؾ  ندااس (8،04)سااؾرية مااؽ 

، أل أ  ساااااؾرية زادت ماااااؾالي عذااااارة مالبااااايؽ ونراااااف 2010عاااااام  ةنداااااس
بيشساا امتاجاات  ،عااام( 28ي  ال اة عقااؾد تقري اا  )(  ااالةممياؾ  نداس 10،93)

ماادة  سدداااة و ساااانؾ  عاماااا  تقري اااا  لتزيااد ن اااس العااادد فاااي القااار  الساضاااي، 
1805مميؾ  ندسة تقري ا  عام  (1،5)باعت ار أنيا زادت مؽ 

 ، إلاى ماؾالي(3)
1880مميؾ  ندسة عام  (12،1)

وىذا ما يجعل الشسؾ الدكاني في سؾرية  (4)
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 . وتجاادر اإليااارة أ  ىااذه(5)عااروف "بااالشسؾ الدااكاني الست جاار"مااؽ الشااؾا الس
 السرمماااة تعيذااايا اآل  ك يااار ماااؽ مجتسعاااات دوي العاااالؼ الشاااامي كالداااعؾدية

 ماااارت أورو ااااا الغر يااااة فاااايوالدااااؾدا  ونيجيريااااا والرااااؾماي والدااااشغاي. وقااااد 
فييااا مااؾالي ماااة عااام تقري ااا  متااى الر ااع األ ياار مااؽ السرممااة واسااتسرت  ىااذه

 . (6)لتاسع عذر وذلػ إ ر تقدم اإلنتاج وتظؾر الرشاعةالقر  ا
 

 –3893معجدت الشسدػ الددكاني فدي سدػرية خدالل الفتدخة  (3) البياني:الذكل 

 .0003 موتػقعاتها السدتقبمية لعا، 0030
 

 
 
 
 
 
 
 

وتجاادر اإليااارة أ  السجتسااع الدااؾرل ونتيجااة التغياار الااذل طاارأ عمااى 
والستس ااااال فاااااي انخ ااااااض وتيااااارة معااااادي  مركاااااة الزياااااادة الظ يعياااااة الداااااكانية،

، بعااااد أ  كاناااات (2004 -1884)باااااأللف  ااااالي ال تاااارة  (31) الااااؾالدات إلااااى
، وانخ اااض معاادي الؾفيااات إلااى (1884 -1891)باااأللف  ااالي ال تاارة  (42)
باااأللف  (8)، بعااد أ  كااا  بحاادود (2004 -1884)باااأللف  ااالي ال تاارة  (5)

ػ قظااع يااؾطا  ميسااا  فااي ىااذا الاادور ، نتيجااة ذلاا(1884 -1891) ااالي ال تاارة 
وأويػ أ  بم  باب الدور ال ال  مؽ أدوار الشسؾ  ،أو السرممة التي يسر بيا

الداااكاني الاااذل تعيذاااو مالياااا  ك يااار ماااؽ الااادوي كسرااار، وتركياااا، والسغااارب، 
والجزا ر، وفشازويال، وال رازيال... و يرىاا. والسعاروف "بالادور االنتقاالي"، أو 
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أو ماا باات يعارف فاي دراساات الداكا   ،اني الستا  رما يعارف باالشسؾ الداك
، أو "ان تاااح الشافااذة (Demographic gift)والتشسيااة بااا " الي ااة الديسؾ رافيااة" 

معاادي  -عمااى مدااتؾط العاارض الااديسؾ رافي -الديسؾ رافيااة" التااي برت ااع فييااا
سشة( عمى معادي الشساؾ الداكاني،  64-15نسؾ مجؼ الدكا  في قؾة العسل )

الذرا ح العسرية األ ارط أاغار الداؽ، وك اار الداؽ بيشساا بتداؼ ومؽ معدي 
بتؾاضاااع أدا اااو ومحدودبتاااو عماااى اساااتيعاب ىاااذه القاااؾة  االقتراااادلالعااارض 

الستشاميااة، وىااؾ مااا يسكااؽ أ  بؾلااد التااؾتر باايؽ العاارض الااديسؾ رافي الك ياار 
والظمااا  االقتراااادل السحااادود. وياااددل ب دااااطة إلاااى ارت ااااا معااادي ال ظالاااة 

االجتساعي. و ذلػ فإ  ىذه الزيادة الدشؾية الك يرة  -االقترادل والتيسيش 
في قؾة العسل يسكؽ أ  تتحؾي إلى " ى ة " أو " نعسة " ترفع معدالت الشسؾ 
االقترااادل. او إلااى نقسااة فااي ماااي ضاايق الظماا ، وضااعف تااؾفير فاارص 
العسل. فالشافذة الديسؾ رافياة يسكاؽ أ  تش اتح عماى "بداتا  أ زار" أو عماى 

  .(7)تا  بؾر أّؾمت أزاىيره""بد
   جيػبػلتيكية أكثخ اتتجاد  انحجارات ػ نح :0-3 

رأادىا، أ ار الشساؾ مؽ بيؽ الغاىرات التي عماى الجغرافياة الدياساية 
الدكاني عمى الحجؼ الكمي لمدكا ، األمار الاذل باددل إلاى تغييار األسااس 

سااؾ تت اااوت باايؽ و سااا أ  معاادالت الش ،الااديسؾ رافي لمقااؾة الدياسااية باسااتسرار
فعمى الجغرافي الدياسي أ  يعيد الشغار فاي مداتق ل األمجاام  ،دولة وأ رط 

 الديسؾ رافية.  الدكانية لمدوي، و التالي االنحدارات الجيؾ ؾلتيكية واألوزا 
ولعاال أفزاال طريقااة وأك رىااا مغاازط  وداللااة والتااي يسكااؽ مااؽ  الليااا 

لمداااكا  فاااي ساااؾرية  الحجاااؼ الكماااي التعااارف عماااى أ ااار الشساااؾ الداااكاني عماااى
 .الجيؾ ؾلتيكية" و عض األىداف السقارنة ىي طريقة أو تكشيػ " االنحدارات
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وذلػ بشد  مجسؾا سكا  كال الادوي السجااورة الستا ساة لداؾرية إلاى 
عماى أ   (20)عدد ساكانيا  اؼ مقارنتياا بالشدا  السسا ماة لياذه الادوي السجااورة

 (.1ا بؾضح الجدوي )بتؼ ذلػ  الي فترات زمشية متعددة متتالية كس
والعسااااااؾد األ ياااااار فااااااي ىااااااذا الجاااااادوي ىااااااؾ مقياااااااس "ياااااادة االنحاااااادار 
الجيؾ ااؾلتيكي أو اعتدالااو"، ويذااتد االنحاادار الجيؾ ااؾلتيكي وتاازداد اليااؾة كمسااا 
زادت الشد ة، ويقال ويعتادي ويقتارب ماؽ التكاافد كمساا قمات الشدا ة. ويتزاح 

ميا  يجعال ماؽ مشظقاة مؽ الجدوي كيف بت اوت ىاذا العامال ت اوتاا  يادبدا  
يااارقي الستؾساااة مميااااة باالنحااادارات الجيؾ ؾلتيكياااة العشي اااة، التاااي ال تدااااعد 
 ال ااا  عمااى مدااؽ الجااؾار، والتااي تجعاال الشدااي  الدياسااي  ياار متجااانس أو 
مؾماااااد القاااااؾام فاااااي مالاااااة عااااادم الؾفاااااا . وعماااااى فااااارض أ  الدولاااااة الداااااميسة 

لسجااااورة، ويحاااية بياااا جيؾ ؾلتيكياااا  تتكافااا  ساااكانا  ماااع كااال دولاااة ماااؽ الااادوي ا
فير ح مؽ السشاس  اعت ار الدولة التاي يحاية بياا  ،دوي فقة 3-2وسظيا  

اي ساااكانيا أل اماااؽ ساااكا  الااادوي السجااااورة ماااا يعاااادي أر عاااة أو  سداااة أم ااا
( ىاااااي دولاااااة ساااااميسة متزناااااة ماااااؽ ميااااا  الحجاااااؼ 3 :2( أو )2 :2ة )ابشد ااااا

اط ماؽ االنحادار وعمى ىذا األساس يسكؽ التسييز بيؽ  ال اة أنسا (22)الشد ي
 وىي:

االنحاااادار الدااااكاني السؾجاااا  مياااا  يعااااادي عاااادد سااااكا  الاااادوي السجاااااورة   -
  أم اي. 2بالشد ة لمدولة أقل مؽ 

االنحدار الدكاني السعتدي وفيو بتاراوح عادد الداكا  الادوي السجااورة بايؽ  -
 أم اي. 2-4
 االنحاادار الدااكاني الدااال  مياا  ب مااغ عاادد سااكا  الاادوي السجاااورة أك اار -

 أم اي. 4مؽ 
ويزااؼ الااشسة األوي تركيااا مياا  ب مااغ مجااؼ سااكا  الاادوي السجاااورة ليااا 
ضع ي مجؼ سكانيا تقري ا، وأما الشسة السعتدي فال بشظؾل تحتاو أل بماد بعاد 

، والتي  رجت مشو إلى الشسة الداال  والاذل 2762أ  كا  يزؼ ل شا  عام 
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ت شا  تركيااا  ااالي و اساا 2762ضااؼ جسيااع الاادوي باساات شا  تركيااا ول شااا  عااام 
 4، وفي ىاذا الاشسة األ يار تتادرج االنحادارات ماؽ (1020-1002عامي )

م ااال،  بتس ااال أدناىاااا فاااي ساااؾرية ميااا  ت ماااغ قيساااة  23أم ااااي إلاااى ماااؾالي 
(، وأقراىا في األرد  مي  ت مغ قيسة السعامل 4،1 ،4،4 ،5،4السعامل )

عماااااااااااى  1020 ،1002، 2762(  اااااااااااالي أعاااااااااااؾام 22،2،25،1 ،24،5)
  تؾالي.ال

و داا   ت ااابؽ معاادالت الشسااؾ الدااكاني باايؽ سااؾرية  1030أمااا عااام 
(، و التاالي 1( الذاكل ال يااني )1020 -1003ودوي الجؾار  الي ال تارة )

أ  تخااارج  ت اااابؽ ال تااارات الالزماااة لسزااااع ة الحجاااؼ الداااكاني فساااؽ الستؾقاااع
و عادد سؾرية والعرا  مؽ الشسة الدال  إلى الشسة السعتدي، الذل بتاراوح فيا

أم ااااي، وىاااذا يعشاااي أ  ساااؾرية والعااارا   4 –2ساااكا  الااادوي السجااااورة بااايؽ 
تداااير اآل  عماااى طرياااق الداااالمة واالتااازا  الجيؾ اااؾلتيكي ماااؽ ميااا  الحجاااؼ 

 .يالدكان
وتجدر اإليارة إلى أ  مداب ند  االنحادار لداكا  فمداظيؽ السحتماة 

لزاا ة الغر يااة مقارنااة بالاادوي السجاااورة تااؼ بإضااافة الدااكا  ال مدااظيشييؽ فااي ا
وقظااا  ازة إلاى سااكا  الكياا  الراييؾني، أماا فااي مالاة ندا  ساكا  الكيااا  

فقاااة إلاااى ساااكا  الااادوي السجااااورة دو  الداااكا  ال مداااظيشييؽ،  (21)الراااييؾني
وإضاافة الداكا  ال مدااظيشييؽ إلاى مجسااؾا الادوي األ ارط، فااإ  يادة االنحاادار 

. (12،3 ،15،8 ،15،6 ،14،9)بيؽ الكيا  الرييؾني والدوي السجااورة برت اع إلاى 
وىاااذا ماااا يجعااال الكياااا  الراااييؾني يداااير نحاااؾ الخمااال الجيؾ اااؾلتيكي ويجعااال 
ع ااارة عااؽ" جياا  محاأاار" سياساايا  وإ شؾ رافيااا  و قافيااا  واجتساعيااا  واقتراااديا ، 

 ود يل بشتغر زوالو. ويدمغو بالذذوذ واالأظشاعية. أو أنو جدؼ  ري 
  

 



 
 
 

    [223] (53) 21دراسات إقميسية                                                   مركز الدراسات اإلقميسية              

 3ججول 
 دت الشسدػ الددكاني فدي سدػرية ودول الجدػار الجغخافديمعج (0) الذكل البياني

 3121 – 3116خالل الفتخة 

 
  U.N: State of world population، 2008 ، p.p 90 - 92 اورقام: مرجر

ولذلػ فإ  مؽ بيؽ ال ؾا د الستعددة التي قد يجشييا الكياا  الراييؾني 
ل "تقداااايؼ مااااؽ تقداااايؼ وت تياااات السشظقااااة العر يااااة أك اااار مسااااا ىااااي مقدااااسة، أ

السقدؼ، وت تيت الس تات"، والتاي ت ياد فاي ىاذا الدايا . ىاي تحقياق ناؾا ماؽ 
التاااؾاز  واالعتاااداي فاااي االنحااادارات الجيؾ ؾلتيكياااة الداااكانية بيشاااو و ااايؽ دوي 

مسا برفد عؾامل القؾة لديو ويشعكس إيجابا  عماى "عا اد القاؾة  الجؾار العر ي.
لسعااااني والحقاااا ق واضاااحة، الش داااي" ألفاااراده. ولاااذلػ يجااا  أ  ت قاااى ىاااذه ا

ومتقااادة فاااي ذىاااؽ الساااؾاطؽ العر اااي العاااادل والس قاااف عاماااة . وذىاااؽ أاااشاا 
 .(25)القرار  اأة  
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 الشسػ الدكاني والسػارد الصبيعية إيقاع العالقة بيغ  :3
يقرد باالسؾارد الظ يعياة، ى اات الظ يعاة التاي يسكاؽ أ  تتحاؾي إلاى 

ؽ الساؾارد السا ياة، والساؾارد الزراعياة  روة بؾاساظة الجياد ال ذارل، وتتا لف ما
)األرض الزراعية(، والسؾارد التعدبشية. وسيتؼ التركيز في ىاذا التحميال عماى 
الساااؾارد السا ياااة والساااؾارد الزراعياااة باعت ارىاااا األطاااراف الر يداااية فاااي معادلاااة 
أنتاااج الغااذا  وتقااديؼ مااا يحتاجااو ال ذاار مااؽ طعااام ويااراب فزااال  عااؽ تقااديؼ 

 الرشاعية.بعض الخامات 
 

 : الشسػ الدكاني و"محجودية السػارد السائية" 2-3
 ،يعااااد السااااا  مااااؽ أىااااؼ عشاأاااار القااااؾة الظ يعيااااة ألل وماااادة سياسااااية

فاااألمؽ السااا ي ذروة سااشام األمااؽ القااؾمي ألل دولااة ألنااو "ال أمااؽ عدااكرل 
 اااااارج األماااااؽ االقتراااااادل وقساااااة األماااااؽ االقتراااااادل ىاااااؾ األماااااؽ الغاااااذا ي 

بحيااا  إذا تاااداعى األ يااار  (22)ومشتجاااو ىاااؾ السيااااه"وعرااا  األماااؽ الغاااذا ي 
ولساا كاا  األماؽ الساا ي يعشاي "وضاعية  ،ىؾت معاو األوا ال كمع اة الادوميشؾ

مداااتقرة لساااؾارد السيااااه يسكاااؽ االطساشاااا  إليياااا يداااتجي  فيياااا عااارض السيااااه 
. فياااؾ بياااذا الس ياااؾم بتؾقاااف بالدرجاااة األولاااى عماااى مجاااؼ (23)لمظمااا  عميياااا"

ولسا كا  الظم  عماى الساا  بتؾقاف  ،د أو الستاح مشياالظم  أك ر مؽ الؾار 
عماااى مجاااؼ الداااكا  وتزابااادىؼ وتظاااؾر ماجيااااتيؼ االقتراااادية واالجتساعياااة 
وال قافيااة يسكااؽ إدراآ كيااف تتاارابة الس اااردة الدااكانية مااع الغاااىرة الظ يعياااة 
وكيااااف بترتاااا  عمااااى ىااااذا التاااارابة الداااامؾآ الدياسااااي، وىااااذا مااااا باااادعؾ إلااااى 

الدكاني بسا ت رزه معدالتو السرت عاة ماؽ تزاباد فاي الحجاؼ تؾضيح أ ر الشسؾ 
)السااا (، وإلااى أبااؽ تدااير معادلااة  اإلجسااالي لمدااكا  فااي عشراار القااؾة ىااذا

  .(24)الدكا  والسا  في سؾريةق
(، الاذل بؾضاح الساؾارد واالمتياجاات السا ياة 5بتزح مؽ الجادوي )

أ  سؾرية تاشعؼ ، 1013-2770الحالية والسدتق مية في سؾرية  الي ال ترة 
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، ماؽ الساا ، وماؽ السقادر أ  تزياد كسياة الساؾارد 5ممياار م 25،251بحؾالي 
، وىي مرة سؾرية مؽ ميااه دجماة الست اق 5مميار م 2،130مؾالي  ةالسا ي

، عشادىا سيرا ح إجسااالي الساؾارد السا ياة فااي 1005عميياا ماع العارا  عااام 
إجساالي الساؾارد %( ماؽ 205( بسعدي تغير بمغ )5مميارم 26،461سؾرية )

%( بااايؽ عاااامي 252،4السا ياااة، مقابااال زياااادة ساااكانية بماااغ معااادي تغيرىاااا )
، 1023–2770 ي%( بااااااااااااااااااااااااااااايؽ عااااااااااااااااااااااااااااااام267،1، و)1000 –2770

، وىذا يعشي أ  السياه في سؾرية 1013-2770%( بيؽ عامي 115،4و)
والدااكا  عشراار ياادبد التغياار، وقااد ترتاا  عمااى  ،ىااي عشراار ياادبد ال  ااات
/ سااااشؾيا ( عااااام 5م 2256ال اااارد فااااي سااااؾرية مااااؽ )ذلااااػ أ  تراجااااع نرااااي  

، ليجتاااز ال اارد الدااؾرل بعااد 1000/ سااشؾيا ( عااام 5م 2046، إلااى )2770
االساااااااتقرار الساااااااا ي كحاااااااد أدناااااااى مق اااااااؾي وال اااااااالغ  ذلاااااااػ العاااااااام نااااااازوال  ماااااااد

وقااااد يراااال فااااي بعااااض الدااااشؾات  ،/سااااشة( مداااا  األمااااؼ الستحاااادة5م2000)
  تااشخ ض مرااة ال اارد مااؽ ومااؽ الستؾقااع أ (25)/ سااشة5م 355لجافااة إلااى ا

/ ساااشة(، ليقتااارب ال ااارد 5م 455إلاااى ) 1013السيااااه فاااي ساااؾرية ماااع مماااؾي 
و ياااذا فاااإ  ساااؾرية  ،( ساااشة5م 300الداااؾرل ماااؽ ماااد الشااادرة السا ياااة ال اااالغ )

 تكؾ  قد تحركت ما يا  مؽ "دولة وفرة إلى فقر انتيا   بشدرة ما ية".
 2770لدؾرية عام (، أ  السؾازنة السا ية ا25كذلػ يذير الجدوي )

 6،261سجمت فا زَا ما يا  يكاد بتداوط مع االمتياجات ميشيا )مؾالي 
، وىذا يعشي أ  1000( عام 5مميار م 5،551( انخ ض إلى )5مميارم

%(  الي عذرة أعؾام، 235،3االمتياجات السا ية زادت بسعدي تغير بمغ )
ؽ الستؾقع وم ،%(252،4في الؾقت الذل زاد فيو الدكا  بسعدي تغير )

( ألف ندسة بسعدي تغير 11750إلى ) 1023أ  بزداد عدد الدكا  عام 
%(، وسؾف بزداد مجؼ الظم  عمى السياه في سؾرية في ن س 267،1)

أل بسعدي  (26)(5مميار م 15،5وزارة الزراعة إلى مؾالي ) العام وفق تقرير
%(. وىذا يعشي أ  بتحؾي فيض السا  إلى  يض، وأ  140،5تغير )
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(. قد بت اقؼ 5مميار م 2،426جل السؾازنة السا ية الدؾرية ماجة تقدر با )تد
( باست عاد مرة ساؾرية مؽ مياه دجمة. وىشاآ 5مميار م 3،646إلى )

تقدبرات تذير أ  السؾازنة السا ية في سؾرية د مت مرممة عدم التؾاز  
م( مي  زاد 2777السا ي بيؽ االمتياجات والستاح مشيا، وذلػ مشذ )

فقد أيار تقرير  ،الظم  اإلجسالي لمسياه عمى إجسالي مجؼ السؾارد السا ية
الزراعة والرل السعد لمخظة الخسدية العايرة إلى وجؾد ماجة تقدر با 

 (27)1003في العام  5مميار م 5،213( وأمت إلى 5مميار م 2،515)
 1023 وإذا أحت ىذه التقدبرات فيذا يعشي أ  مجؼ ال جؾة السا ية عام

 يػ سيكؾ  أك ر. ال
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السػارد وادحتياجات السائية الحالية والسدتقبمية في  :(1) الججول
 م0003 – 3880 الفتخة سػرية خالل
 1013 1023 1000 2770 العام

 10،351 10،351 27،161 27،161 (5إجسالي السؾارد السا ية )مميار م

 2،630 2،630 2،630 2،630 ال اقد بالت خر

 26،461 26،461 25،251 25،251 افيالر

 االمتياجات
 السا ية

 15،23 15،5 22،2 6،73 (5)مميار م مجؼ

 505،5 140،5 235،3 200 ند ة )%(

 عدد
 الدكا 

 15360 11750 24510 21224 عدد )ألف(

 115،4 267،1 252،4 200 ند ة )%(

 نري 
 (5ال رد )م

 522 673،2 2262 2372 إجسالي

 455،5 622،5 2046 2256 أافي

 6،246 - 2،426 - 5،551+  6،261+  ال جؾة السا ية

 مرجر اورقام:
 .6  ،3112داود،  -صػمي  -
 .84  ،7::2 ،حجازا  -مخيسخ -

 ،21/3ججول  ،3116. و67  ،7/3ججول  ،3::2 ،السكت  السخكدا لءحراء -
 79. 
 .27،  3136 – 3116السكت  السخكدا لءحراء، دراسة اإلسقاشات الدكشية  -

فساؽ الستؾقاع أ  يرال عادد الداكا  إلاى  1013أما مع مماؾي عاام 
مميااااؾ  ندااااسة تقري ااااا ، وسااااترت ع امتياجاااااتيؼ السا يااااة إلااااى مااااؾالي  (22،6)
 9،469(، ليتزااعف باذلػ مجاؼ ال جاؾة السا ياة وي ماغ )5مميار م 22،15)

كااؽ ول .1880( أل تقري ااا  ن ااس ال ااا ض السااا ي الااذل سااجل عااام 5مميااار م
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مذايدا  مداتق ميا   2005عاام  فقاد وضاعت  ،لؾزارة الرل سيشاريؾ أك ر ت االال  
مااع افتااراض  (2025 -2024)السااتخدامات السياااه فااي العااام اليياادرولؾجي 

إت اا سياسة سكانية رييدة و  اات السداااامة السروياة بحادود ماا كانات عمياو 
فؾجادت  ،زراعة( والتظ يق الكامل لتقانات الرل الحدب  في الم2002عام )

 .(10)(5مميار م 1،555) أ  ماجة السؾازنة السا ية سترل إلى
و اتااات أاااؾرة  ،جاااديا  فاااي أمشياااا الساااا ي إذا  ساااؾرية أضاااحت مياااددة

"الشاادرة السظمقااة" ىااي أااؾرة السدااتق ل متااى مااع أك اار الداايشاريؾىات ت ااالال ، 
ويشااذر  ،األماار الااذل قااد يجعاال سااؾرية تاارزح تحاات ضااغؾط وأزمااات مقيقيااة

ة بشيؾيااة عمااى مدااتؾط األمااؽ السااا ي الااؾطشي ومااؽ  ااؼ األمااؽ الغااذا ي ب زماا
 الذل يذكل أمد مرتكزات الدياسة الزراعية الدؾرية.

ومسا بزيد السد لة تعقيدا  ايتراآ سؾرية في بعض أمؾاضيا الشيرية 
مع دوي الجؾار الجغرافي، مسا بترآ فاعمية ىذه السؾارد رىيشة لمعالقات 

ى قؾة ىذه العالقات مؽ جية، واالمترام اد أساسا  عماي تعتساتال ةاالدولية القا س
وقد ترت  عمى ذلػ أ  الذ    ،الست ادي لالت اقيات الدولية مؽ جية أ رط 

 ي نا   يعد لؼ العالؼ مشاطق مؽ ك يرالسا ي لدوي يرقي الستؾسة، كسا في 
 إلقميسيةوا ةاوالدياسي ةااالقترادب العؾامل فيو تتدا ل إنسا أرفا ، دا ميا  

 عمى السشافدة ؽام نؾا عل في الحيؾية السرالح بد  و وتتعارض ،والدولية
 مع مقارنة مؽ البد وضؾما   أك ر السا ي السذيد ؾ  ايك ياولك ولذلػ ،السشظقة

 ال ياني والذكل ،(4) الجدوي في واضح ىؾ وكسا ،الجغرافي الجؾار دوي
 اإلجسالي الحجؼ في سؾا  السشظقة دوي بيؽ يدبدة انحدارات تؾجد ،(3)

  (5م مميؾ   990) مؽ تتدرج ، ال رد نري  في أو لمسؾارد
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 (5الججول )

سدػرية ودول الجدػار نردي  الفدخد مدغ السدػارد السائيدة فدي  (1) البيدانيالذكل 
 (0003  - 0000 - 3880)أتػام  الجغخافي

 
 تركيا عؽ ناىيػ مرر، في( 5م مميار 63،5) متى األرد ، في

 و يؽ بيشيا ال ار   أ  أل(  5م مميار 110) مؾالي السا ية مؾاردىا غت م التي
 السا  مؽ ال رد مرة تت اوت كذلػ ،ضعف 125 مؾالي إلى يرل األرد 
 عذرة بشحؾ ياالعراق رداال   انري دراق 1880 عام ياف  ك ير، بذكل

 في األمؽ ؾط امدت   اب القؾي يسكؽ ذلػ ومع ،األردني نغيره أضعاف
 مق ؾال   كا  السا ية ال جؾة نغر ةاوجي مؽ ااإليي السذار لمدوي السا ي السيزا 

 السيزانية في ال ا ض ىذا واستسر ما يا   ا  افا ز الدوي عاجسي سجمت مي 
 ما ية ماجة العام ذلػ في سجمت ياالت األرد  ا اباست ش ،2000 عام متى
 مع ولكؽ ،(5م مميؾ   400) مؾالي أل الستامة السا ية مؾارده بشرف تقدر

 ما يا   نقرا   تقري ا   السشظقة دوي كل تدجل أ  بتؾقع ،2025 عام ممؾي
 ،مرر في( 5م مميار 38،2) و األرد ، في( 5م مميار 1،15) بيؽ بتراوح
 ،ما يا   فا زا   تدجل التي السشظقة في الؾميدة الدولة تكؾ   أ  لتركيا ويتؾقع

 اراممي 25،8) مؾالي لساضيا القر   نياية مع السا ية امتياجاتيا بمغت فقد
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 السرجع) لالستخدام الستامة السا ية اامؾاردى ؽام %(23،5) ةابشد  أل( 5م
 عمى الدابقة والشد  السديرات اليا  ؽام ؽاويسك ،(242 ص الدابق،
  :اآلتية بالشتا   الخروج الجيؾ ؾلتيكية الشغر وجية ؽاوم ،الدولي السدتؾط 

 ستذيد الستؾسة يرقي مشظقة في انيالدك الشسؾ معدالت ارت اا مع -1
 عؽ السؾارد وعجز السا  عمى الظم  زيادة نتيجة مادة ما ية أزمة السشظقة
 بعشف م مى" األزمة ىذه وساتكؾ   ،(4) رقؼ الجدوي الظم ، ىذا تغظية

 نسؾذج أ   اأة ،"اجال   أم عاجال   أداه  ويتردد ط ؾلو يقرا سياسي
 أمريكية دراسة أيارت وقد ،اإلنداني ي التار  في م لؾفة السا  عمى الحروب

 وتغير السياه كسية نقص مع الحالية االستيالآ أنساط استسرت إذا" أنو
  ؼ ومؽ السياه مؾي السشافدة امتدام إلى يقؾد ىذا فإ  لألسؾأ نؾعيتيا
 اإلستراتيجية الدراساات مركز أيار تيؾيال   أك ر لكؽ مسا مة و شغسة" الرراا

مافة  ىاعم يقف األوسة الذر   إ " الساضي القر   أوا ر في لشد  في
  .(12)"أزمة ك رط أ رط ىي أزمة السؾارد الظ يعية

ؾي السا  إلى أىؼ عشرر عمى اقد بترت  عمى الشتيجة الدابقة أ  بتح -2
وأ  يديؼ بذكل فاعل  ،دوي السشظقةااإلطال  مؽ عشاأر القؾة الظ يعية ل

تؾزيع الش ة في إعادة  ة وار ا  بذلػ دوراة الدياسية لمسشظقافي رسؼ الجغرافي
ؼ اأى -ةاة. وإذا كانت الحرب العالسية ال انيااي واألوزا  الجيؾ ؾلتيكيااأل ق

ؼ اده أعغاا  ومامؽ إمال  ال تروي كسا قيل، وك -أراعات القر  الساضي 
فال يػ ب   السا   (11)ػ الحرب، ومرسسي استراتيجياتيااماريذالت تم

ؼ أراعات القر  الحالي السيسا في مشظقة يرقي اؾد معغاسيكؾ  وق
ؾار بيؽ دوي السشظقة أفرادا  أو اد ال تخمؾ طاولة ماذلػ قاالستؾسة. ول

 ،ا سؾرية ودوي الجؾار مؽ ممف يعال  السد لة السا يةاات السيساجساع
وذلػ  ،واليػ ب   تركيا ستكؾ  مؽ أك ر الرابحاايؽ إ  لؼ تكؽ الرابح األومد

فيذا ومده سيزيد مؽ عؾامل القؾة الظ يعية  ،مؽ فا ض ما ي بسا تستمكو
لدبيا ويعظييا قيسة مزافة في الؾز  الجيؾ ؾلتيكي مدتق ال  وقدرة ت اوضية 

   .ستسكشيا مؽ لع  دور إقميسي ودولي أك ر ،أك ر
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مع انتقاي الؾضع السا ي في السشظقة مؽ "الؾضع االقترادل والقانؾني  -3
وفاااي عااال تزاباااد العجاااز الساااا ي فاااي  ،سجااااي العداااكرل"والدبمؾماساااي إلاااى ال

إساارا يل عااؽ مدااابرة معاادالت االسااتيالآ الحاليااة ا مياا  يقاادر أ  العجااز 
السا ي فييا مع نياية العقد األوي مؽ القر  الحالي قاد يرال إلاى أك ار ماؽ 

ماااااؽ مجاااااؼ الظمااااا   %50ماااااؽ ماجتياااااا الكمياااااة، أو ماااااا يعاااااادي نحاااااؾ  30%
بتؾقااع أ  تاازداد  (15)5مميااؾ  م 900مااا يقااارب االسااتيالكي عمااى السياااه، أل 

وسااتكؾ  السداا لة السا يااة باع ااا  عمااى تااؾتر عشيااف  ،إساارا يل تعشتااا  وعدوانيااة
تتزابااد مدتااو بسقاادار نقااص السااا  وعاادم قدرتااو عمااى تم يااة ماجااات الدااكا ، 
الساايسا وأ  السياااه لااؼ تغاا  بؾمااا  عااؽ ذىااؽ الداسااة اإلساارا يمييؽ باال كاناات 

 ،ة أميانا  أ رط فاي مرو ياا العدوانياة عماى الادوي العر ياةكامشة ميشا  وعاىر 
فاااي أبداااة  1862وىاااذا سااايزيد ماااؽ تسداااكيا باألراضاااي التاااي امتمتياااا عاااام 

 األمؾاي إ  لؼ ت كر جديا  بالتؾسع والتسدد.
 معادلة الدكان والساء تخيغ تم  معادلة الدكان واورض الدراتية  :3-3

باعت ارىا أسااس  ألرض والزراعة،فإذا ما انتقمشا إلى س ا  الدكا  وا
اإلنتاااج، فماايس ىشاااآ ماجااة إلااى تكاارار أ  اإليقاااا األساسااي الااذل يداايظر 
عمى األرقام بيؽ األرض والدكا  ىؾ اال تالي ي نو في ذلػ ي   اال تالي 

فالدااكا  فااي تزاباد مدااتسر، واألرض أقاارب إلااى ال  ااات،  ،بايؽ الدااكا  والسااا 
 .أمدؽ األمؾايأو ىي في تقدم بظي  الخظى في 

فتؾضح السقارنة بيؽ الدكا  واألرض السزروعة كسا في الجدوي 
، أل %(230)، ارت اا عدد الدكا  بسعدي تغير بمغ (4)، والذكل ال ياني(5)

أما السدامة السزروعة فقد  ،2010و 1891 عؽ الس ميؽ  بيؽ عاميتزيد 
 ار عامألف ىكت (2631) إلى، 1891 ألف ىكتار عام (3953) مؽ ارت عت
 اراىكت ألف (4228) إلى تاانخ ز  ؼ ،%(125،8) غبسعدي تغير بم ،1884

 عام%( 124) مجددا  إلى وارت ع ،%(122،2) بمغ تغير ديابسع ،2004 اماع
 امابع ةامقارن تقري ا   %(125) مؾي حابت رج التغير معدي أ  أل ،2010
 ال رد ري ن متؾسة ى ة لذلػ ونتيجة .تقري ا   %(25) بزيادة أل ،2762
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، 0،35) إلى ،1891 عام ىكتار (0،42) السزروعة مؽ األرض ؽام داالؾام

 نحؾ أأ ح أل ،1020و 2004و 1884 الدشؾات في ىكتار (0،23، 0،26
 عسمية أ  مرده وىذا ،2762 بعام ةامقارن 2010 عام ا  اتسام الشرف

 تؾاك  لؼ الزراعي اإلنتاج مجاي في وإد اليا جدبدة أراضي استرالح
 ؾرداالس ىذا محدودية عؽ واضحة برؾرة يع ر الذل األمر الدكانية، الزيادة
 وتحديؽ االستخدام تك يف إلى الحاجة بالتالي تزداد وسؾف ياالظ يع

  . إنتاجيتو
 ( 6ججول )ال

 – 3893) الفتخة صػر نري  الفخد مغ اورض الدراتية خاللت

0030)  
 العام

 نري  الفخد السداحة السحرػلية نري  الفخد السداحة السدروتة الدكان
 تجد*

 )ألف ندسة(
 معجل التغيخ

)%( 
 مداحة ندبة تغيخ مداحة* )ألف/هد(

 / هد /
 معجل التغيخ

)%( 
 معجل التغيخ مداحة* )ألف/ هد(
)%( 

 معجل التغيخ / مداحة /هد
)%( 

2:92 :157 211 4964 211 1،53 211 4:48،7: 211 1،54 211 

2::5 24893 263 5963 236،: 1،46 94،4 5:38،67 236،2 1،46 92،4 

3115 28:32 2:9 583: 233،8 1،37 72،: 5989،:: 234،: 1،38 73،8 

3121 31977 341 58:4،6 235 1،34 65،8 5:35،4 236 1،34 64 
 

 :مرجر اورقام *
 جددجول ،2:93 و ،:21  ،7/5 جددجول ،7::2 ،السكتدد  السخكدددا لءحردداء -

 ،0030و ،38  ،4/3 جدددجول ،3119و .224  ،7/5ل جدددجو ،3116و .227  ،8/5
 تغ ممف الكتخوني. ،ت.د ،1/0ججول 

د. ت،  ،1جدددددجول  ،3113، و 13 -12  ،3جدددددجول  ،3891وزارة الدراتدددددة:  -
د. ت، تدددغ السػقدددع  ،(1)و (1)جدددجول  ،0030د. ت، و  ،8جدددجول  ،0002و

تدداريخ  ترددفح ب www.syrian-agriculture.org  ادلكتخونددي لددػزارة الدراتددة
34/4/3123. 

  
 



 
 
 

    [233] (53) 21دراسات إقميسية                                                   مركز الدراسات اإلقميسية              

 
تصػر نري  الفخد مغ السداحة السدروتة والسداحة  (2) الذكل البياني
 0030 – 3893 بيغ تامي السحرػلية

 
تصػر نري  سكان الخيف مغ اورض الدراتية بيغ  (7) الججول

 0030-3893تامي 

 العام
 مرة ال رد مؽ الدكا  الري ييؽ

 السدامة السزروعة 
امة مرة ال رد مؽ السد

 السحرؾلية
 العدد

 )ألف ندسة(
 رند ة تغي

 )%( 
 مدامة 
 )ىكتار(

 ند ة تغير
 )%( 

 مدامة
 )ىكتار( 

 ند ة تغير
 )%( 

2762 2131،56 200 0،70 200 0،71 200 
2772 4725،6 241،4 0،50 55،5 0،52 55،2 
1002 7310 115،6 0،27 32،2 0،32 33،2 
1020 7364 113 0،30 33،3 0،32 33،6 

 .(3)بيانات الججول الداب  رقع  -:اورقام مرجر
جددددجول  ،0030و ،(1)جددددجول رقددددع  ،3882 ،السكتدددد  السخكدددددا لءحردددداء -

 .  تغ ممف الكتخوني ،ت.د ،30/0
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( ألف ىكتار 5755،4فقد ارت عت مؽ ) ،أما السدامة السحرؾلية
ر بمغ ادي تغيا، بسع2772ام اار عا( ألف ىكت2715،3، إلى )2762عام 

ف ا( أل2656،7)  ؼ انخ زت السدامة السحرؾلية إلى ،%(213،2)
( ألف ىكتار عام 2712،5) ،  ؼ عاودت ارت اعيا إلى1002ام اار عاىكت

إلى  1002و 2762ي ا، وقد انخ ض معدي التغير بيؽ عام1020
أل أنو  ،1020و 2762%( بيؽ عامي 213%(،  ؼ ارت ع إلى )215،7)
ىذا األساس انخ ض نري  %(، وعمى 213) ر بت رجح مؾياؾ اآل اى

( ىاكتار بيؽ 0،15( ىاكتار إلى )0،25ال رد مؽ السدامة السحرؾلية مؽ )
%( مؽ نري و عام 35) ، أل أنو انخ ض إلى نحؾ1020و 2762ي اعام

2762. 
ويسكؽ تمخيص ما س ق عمى الذكل التالي: األرض السزروعة 

ؼ اد زاد عددىاا  فقاأما الدك ،والسحرؾلية  ابتة إلى مد ما لؼ تزداد عسميا  
  ال رد مؽ األرض اوترت  عمى ذلػ انخ اض نري ،إلى الزع يؽ

السزروعة والسحرؾلية إلى الشرف تقري ا . و ذلػ أأ ح كل أر عة سؾرييؽ 
تقري ا  يعيذؾ  عمى ىكتار وامد مؽ األرض السزروعة أو السحرؾلية عام 

 .2762مقابل ا شيؽ فقة عام  1020
ة بيؽ األرض اككل، أما إذا اقتررت السقارن ىذا عؽ مجسؾا الدكا 

ح اؾ واضاا ىاف كساظ أ  سكا  الرياا  الريف، فيالماى سكاوالدكا ، عم
ة إلجسالي الدكا  في اع ند تيؼ الساؾية بالشد ا(، ر ؼ تراج4في الجدوي )

ؽ األرض السحرؾلية والسزروعة ا ذ بالتشاقص اإال أ  نري يؼ م سؾرية،
ػ اف، وترت  عمى ذلاى مؾالي الزعاؼ السظمق إلابدا   ارت اا مجسي
ة والسدامة السحرؾلية إلى اؽ السداامة السزروعارد ماانخ اض نري  ال 

بعد أ  كا  ىكتارا  وامدا   ،1020 -1002ي عامي انرف ىكتار تقري ا  ف
 .2762تقري ا  عام 
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  .؟.الكفاية الغحائية :3-0-0
لزغة الؾاضاح عماى األرض ال يػ ب   األرقام الدابقة تذير إلى ا

وىاااذا ب يااار التداااالي عاااؽ مااادط تحقياااق  ،والزراعاااة وماااؽ  اااؼ اإلنتااااج الزراعاااي
الك ايااة الغذا يااة، أو األمااؽ الغااذا ي، الااذل لااؼ يعااد مجاارد مداا لة اقترااادية، 
ت حاا  وفااق عشاأااار بيايااة، وما ياااة، مرت ظااة بااالر ح والخداااارة، باال أأااا ح 

طالسااا أ   ،طر ب مشيااا الااؾطشيمداا لة كيانيااة لدولااة م اال سااؾرية تحيااق السخااا
الغاااذا  يذاااكل بعااادا  أساسااايا  ماااؽ أبعااااد "السركااا  االيكؾلاااؾجي لمدولاااة" والاااذل 
يجاا  أ  يدااير نسااؾه بتشاسااق وانتغااام مااع تزابااد الدااكا  متااى يداامؼ الجدااؼ 

 .الكامل لمدولة
ول جاباااة عماااى ىاااذا التداااالي سااايتؼ تشااااوي مؾضاااؾا الك اياااة الغذا ياااة 

ؾا واماااد ماااؽ السشتجاااات الزراعياااة، أال وىاااي مقتراااريؽ فاااي دراساااتيا عماااى نااا
الح اااؾب باعت ارىاااا مكاااؾ  ر يداااي ماااؽ السكؾناااات الغذا ياااة التاااي تاااد ل فاااي 

كسا يعدىا الك يرو  مجر الزاوية في األمؽ الغذا ي  ،الغذا  اليؾمي لمدكا 
وضسؽ ىاذه العا ماة الغذا ياة سايتؼ التركياز  ،وىذا ما أعظاىا بعدا  استراتيجيا  

  :سح وذلػ لألس اب التاليةعمى محرؾي الق
ألىسيتاااو فاااي الحراااؾي عماااى ر ياااف  إساااتراتيجيةيعاااد القساااح أىاااؼ سااامعة  -1

 .الخ ز وىؾ أبدة مقؾمات الحياة التي يج  تؾفيرىا لمدكا 
ترتكاااااز عمياااااو أساااااالي  التااااا  ير  ييعاااااد القساااااح أماااااد أىاااااؼ العشاأااااار التااااا -2

لؾالياااات االقتراااادل فاااي القااارار الدياساااي لمعدباااد ماااؽ دوي العاااالؼ و اأاااة ا
الستحااادة األمريكياااة، ودوي الداااؾ  األور ياااة السذاااتركة الساااؾردبؽ األساساااييؽ 
لمقسااح العااالسي، وعميااو فااإ  ر يااف الخ ااز الااذل يس اال األمااؽ الغااذا ي نقظااة 
ال داية ألل تحرر أاد  مؽ الت عية االقترادية والدياسية، وىذا يعشاي أ  

ارات الدوي و اأاة القسح قد يدتخدم كدالح  ذا ي أساسي لمت  ير عمى قر 
الشاميااااة مشيااااا. وفااااي ىااااذا الداااايا  يسكااااؽ التااااذكير أ  أوي برنااااام  تجددااااي 
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وكا  يظمق عميو اسؼ  -باألقسار الرشاعية وضع مؽ ق ل الؾاليات الستحدة
Agrostar-  كاناات  ابتااو التجدااس عمااى مااردود االتحاااد الدااؾفياتي الدااابق
 مؽ القسح.

الدااعرات الحراريااة السدااتسدة  يداااىؼ القسااح بسااا يقاارب مااؽ أر عااة أ ساااس -3
مؽ الح ؾب بؾمياا  ويحتاؾل ماؾادا  بروتيشياة وماؾادا  دىشياة، فزاال  عاؽ الساؾاد 

 .السعدنية وال يتاميشات األ رط األساسية في  ذا  اإلندا 
يعد القساح أك ار السحاأايل الزراعياة أىسياة فاي  ريظاة الشذااط التجاارل  -4

 ااؾرة الرااشاعية وال ااؾرة الديسؾ رافيااة العااالسي، وقااد ت ااؾأ ىااذا السركااز نتيجااة ال
 .التي نجست عؽ ال ؾرة األولى

أل راض عدبدة أ رط مشياا  إستراتيجيةتشامي الظم  عمى القسح كدمعة  -5
 ضاااارورة  مااااة أنااااؾاا مااااؽ القسااااح بعزاااايا باااا عض متااااى بتدااااشى اسااااتخداميا

أااشاعيا  بسااا يحقااق األىااداف السرساااؾمة نتيجااة الرت اااا السدااتؾط السعاياااي 
 . (12)زال  عؽ التقم ات الظ يعيةلمدكا  ف

، (6)و (5) ا اال  ال يانياوالذك ،(2) ي الجدوياؾ واضح فاوكسا ى
ي اذا  ب يشا  تظؾر إنتاج وند ة االكت ا  الذاتي مؽ الح ؾب والقسح فاالم

ع بداية ايالمظ أ  سؾرية عانت م ،2010و 1891 ؽ عامياة بياسؾري
ؽ الح ؾب ا اية الذاتية سؾا  مات مؽ عجز واضح في تحقيق الكاال سانيش

 فقد بمغ العجز أو الشقص مؾالي ،ام أو القسح بذكل  اصال عابذك
مؽ ماجة الدكا   %(23،9) مؽ ماجة الدكا  لمح ؾب، و %(18،6)

لمقسح، ويعؾد ذلػ لمدياسة التي كاانت مت عة في أوا ر الد عيشات و داية 
 عمى بالرشاعة امار  الساضي والتي  الت باالىتساال سانيشات مؽ الق

 وكانت ،الغذا ي ؽااألم قاتحقي ميشيا ا  امسكش يكؽ ؼال ولذلػ ،الزراعة مداب
 ذااوى ،ا  امرت ع اافيي الدكاني ؾاالشس كا  مرممة في لمغذا  ؾردا  امدت ةاسؾري

 عام راويعت  ،ياالغذا   االظم ىاعم يدبدة ضغؾطا   ي رض اياالح بظ يعة
 وتزخست الدؾرل  لالقتراد ال شيؾية األزمة وافي انكذ ت ذلاال العام 1895
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 الح ؾب مؽ ال رد مرة انخ زت فقد ،الغذا ي ؽااألم تدىؾر مديرات وافي
 ؽام القسح ومؽ ،1895 عام ؼكغ (240) ىاإل ،2762 اماع ؼكغ (382،9) ؽام
 مؽ راأك  دؾر اتدت ةاسؾري و دت ال ترة، بش س ؼكغ (162) ىاإل ،ؼكغ( 230)

 العجز تحدل اافيي رزاب مرممة في الخارج مؽ القسح ؽام ماجتيا  سدي
 . عالسي مدتؾط  ىاعم الغذا ي

 لابذك الغذا ي ؽااألم مذكمة انكذ ت 1898-1892 ممؾي عام ولكؽ
 عجز وت اقؼ وقحة افاج  عل ياف السيسا مريرل  كتحدل و رزت واضح،

 ادر فييااالش القظع امتياطي تدىؾر بد   السدتؾردات تسؾيل عؽ الدولة
 اماع %28 ؽام اإلجسالي السحمي الشات  ياف الزراعة نري  وانخ اض

 بؾميؽ ؽام ألك ر يك ي دقيق ىشاآ يعد ولؼ ،1896 عام %19 إلى ،1895
 ؾاوى ،الغذا ي زاالعج نرف اربايق اام الح ؾب ياف العجز متؾسة ووأل

 األزمات اتاأوق في عادة قاتظم التي القرؾط  اإلنذار أ ارات أطمق ما
 الك رط  األولؾيات سمؼ في القسح مقدمتو وفي الغذا ي األمؽ ووضع الك رط 

 في األساسي العشؾا  لاتس " أوال   القسح" ةامقؾل وأأ حت ،لؾطشيا ؽالألم
 مؽ إنتاجيا رفع سؾرية تااستظاع لذلػ ةاونتيج ياالذات االكت ا  سياسة
 اماع سجمت ؽامي ياف ،1884 اماع واشم الغذا ية ك ابتيا وتحقيق القسح
 الدكا ، ماجة مؽ %(13،8)  با درايق االستيالآ ماجة ؽاع فا زا   2004
 ياوف. 2002 اماع الدكا  ماجة ؽام %(31) ىاإل ال ا ض ىذا ارت ع

 ت ميؽ استظاعت فقد الغذا ية ؾةاال ج ؼامج تقمص أ  استظاعت الح ؾب
  ،2772 عام الح ؾب ؽام حميةالس االمتياجات إجسالي ؽام %(92،21)

 إلى  انية زادت  ؼ ،%(94،54) ىاإل 2004 اماع ال  اقمي الشد ة ىذه تراجعت
 ياف ك يرا   تقدما   تحقق أ  سؾرية استظاعت ػاو ذل. 2002 عام %(96،28)

 تقل لؼ) مرت عة سكاني نسؾ معدالت لاع ياف القسح السيسا الح ؾب إنتاج
 ،العالؼ في الدكاني الشسؾ معدالت ىأعم ؽام داتع ،(باأللف 25 ؽاع

التي يعد ر يف الخ ز فييا  تقري ا   السشظقة في الؾميدة ساؾرية وأأ حت
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ة وال الخارجية وال لم شػ الدولي وإنسا ا ير مرتيؽ لمسداعدات الخارجي
ؼ ضسؽ محية عر ي يعاني مؽ العجز، فقد يكل ما اذا تالدؾاعد أبشا ىا وى

مؽ مجؼ  %12 ، مؾالي2003 مؽ الح ؾب عاماستؾرده السشظقة العر ية 
مؽ سكا  %  4،6 التجارة العالسية لمح ؾب، مع أ  سكانيا يذكمؾ  

، وىذا ما ي در كؾ  الدياسة الخارجية ل عض ىذه الدوي معتقمة (13)العالؼ
  ومرتيشة.  

، ومع ايتداد مؾجاة 2002 وتجدر اإليارة أنو مع نياية عام
 ى عاامارت متاواستس 2006 اماالتي بدأت عو  -التي أأابت سؾرية الج ااف

د أسؾأ مؾجة ا، وتع2009عام و 2002 ، و مغات ذروتيا نياية عام2008
 ىاؽ القسح إلاتراجع إنتاج سؾرية م -(14)ج اف مرت مشذ  سدة عقؾد

  ؼ إلى 2009 مؽ إجسالي االمتياجات السحمية مؽ القساح عاام %(83،2)
د الشقص الذل االقسح ألوي مرة بع، واستؾردت سؾرية 2008 عام %(68)

ؽ سؾط اؼ يكاؽ الج اف، ولكؽ ذلػ لاتد  ت فيو الدشة ال انية وال ال ة م
سؾرية  ي قدرةاام الستس ل فاع االتجاه العاوضع طارئ واست شا ي ال يختمف م

 اإلستراتيجية وىي القسح. لاؽ أىاؼ السحاأياعماى تحقياق ك ابتياا الذاتياة م
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 في مقعج ضدشظ بديغ مقعدجيغ "أداء إقتردادا متػاضدع ونسدػ سدكاني :1-0
 مختفع"

تاااؼ فاااي الرااا حات الداااابقة تحميااال لمعالقاااة بااايؽ الداااكا  ماااؽ جياااة 
ولكااااؽ األرض والسااااا  ال تذااااكال  كاااال  ،واألرض والسااااا  مااااؽ جيااااة أ اااارط 

ذاااظة االقتراااادية االقترااااد، فيشااااآ الراااشاعة والخااادمات و يرىاااا ماااؽ األن
وليااذا فااإ  السقيااس الحقيقااي لتمااػ العالقااة إنساا ىااؾ الشااات  السحمااي  ،األ ارط 

م مسااااا تعااااد الزيااااادة الدااااكانية  ،باعت اااااره مراااايمة الجيااااد اإلنسااااا ي ألل بمااااد
  الأة ت  ير العؾامل السختم ة عمى الدكا .

 الدكاني واوداء اإلقترادا إيقاع العالقة بيغ الشسػ :3-1-0
قاعااادة معيارياااة أو قياساااية  ابتاااة تزااا ة  االقتراااادفاااي عماااؼ ال تؾجاااد 

فيشاااآ مااؽ باارط أ  بماادا   ،نداا ة الشسااؾ االقترااادل بالشداا ة لمشسااؾ الدااكاني
 %9 م ااال ساااؾرية ومرااار تحتااااج إلاااى معااادالت نساااؾ مداااتدامة ال تقااال عاااؽ

، (15)سااشة 30-25 ساشؾيا ، واالمت اااه بيااا عماى ماادط زمشااي طؾيال نداا يا  ب مااغ
ه العاااام بالشدااا ة لمااادوي الشامياااة ي ّزااال أ  يكاااؾ  معااادي فاااي مااايؽ أ  االتجاااا

الشسؾ االقترادل الحقيقي أعمى مؽ معدي الشسؾ الداكاني بشحاؾ ضاع يؽ أو 
بحي  كمسا ارت ع معدي الشسؾ االقتراادل عاؽ معادي الشساؾ  ، ال ة أضعاف

ض االقتراادل وزاد الاد ل الاؾطشي أمكاؽ اقتظااا قداؼ اع ال ا ااالدكاني ارت 
، (16)التشسيااااة االجتساعيااااة عسؾمااااا  والتشسيااااة ال ذاااارية  رؾأااااا  مشااااو لغايااااات 

أماااا فاااي مااااي  ، التاااالي الداااير نحاااؾ ال شاااا  الراااحيح لجداااؼ الدولاااة ال ذااارل و 
ي فااإ  التزابااد السرت ااع لمدااكا  اؾ الدكاناااتخمااف الشسااؾ االقترااادل عااؽ الشساا

بتحااؾي إلااى  ظاار ما اال ونقظااة ضااعف فااي  ريظااة القااؾة الدااكانية ويااراكؼ 
، وفاي الذاكل (9) إضاافية. وكساا ىاؾ واضاح فاي الجادوي أع اا عمى الدولاة 

، تؼ تقديؼ ال ترة السدروسة إلى ست فترات أو مرامل زمشية، كل (2) ال ياني
 .(17)مرممة مشيا تشتغؼ مؾالي  سس سشؾات
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     (3893 – 3890) :الفتخة اوول  -1
سجمت ىاذه ال تارة عجازا  واضاحا  لمشساؾ االقتراادل عاؽ مؾاك اة الشساؾ 

داكاني الذل يعت ر مؽ أعمى السعدالت التي مققيا االقترااد فاي ساااؾرية، ال
 .%(2،2)فااي ماايؽ أ  الشسااؾ االقترااادل لااؼ بتجاااوز  ،%(3،2) فقااد بمااغ نحااؾ

ت مع األزمة االقتراادية ال شيؾياة التاي عاانى اومرد ذلػ أ  ىذه السرممة ترافق
ة االقتراااااادية مشياااااا االقترااااااد الداااااؾرل فقاااااد تراجعااااات وتيااااارة التع ااااااة التشسؾيااااا

التؾساااعية التاااي يااايدتيا فتااارة الدااا عيشات، ووأااامت إلاااى أفاااق مدااادود بدااا   
تشاقص مؾاردىا التسؾيمية لرالح تك يف وتيارة التع ااة الدياساية واالجتساعياة، 

تدااارعت طااردا  مااع ازدياااد الزااغؾط الدا ميااة والخارجيااة عمااى الدياسااة  التااي
دات العر يااة القا سااة عمااى الدااؾرية، والتااي أ اارت م اياارة فااي انحدااار السداااع

اعت ارات جيؾسياسية لتقديؼ الؾعا ف بيؽ أطراف الشغام العر ي، ليترافق ىاذا 
االنحدااار مااع أ اار االنخ اااض أسااعار الااش ة عمااى تحااؾيالت العسالااة الدااؾرية، 

 .(50)وانخ اض عؾا د الع ؾر والترانزيت
 (3880 – 3893)  :الفتخة الثانية -2

تجاىااااااات التظؾريااااااة الدااااااابقة ولكااااااؽ اسااااااتسرت  ااااااالي ىااااااذه ال تاااااارة اال
بإيقاعااااات و ظااااى أساااارا، وازدادت اليااااؾة والخماااال باااايؽ معاااادلي الشسااااؾ، فقااااد 
انخ اااض فيياااا معااادي الشساااؾ االقتراااادل إلاااى أدناااى مداااتؾط لاااو  اااالي فتااارة 

فاااي مااايؽ بقاااي الشساااؾ الداااااكاني محافغاااا  عماااى  %(0،2 -) الدراساااة، فقاااد بماااغ
األزماااة التاااي مااار بياااا  ػ بااا  ويسكاااؽ تعميااال ذلااا ،%(3،3) معدالتاااو السرت عاااة

، بعاااااد أ  تااااااؼ (1892) االقترااااااد الداااااؾرل كاناااااات قاااااد اسااااات حمت واكتسماااااات
فاااي أاااؾرة متاعااا  اقتراااادية، ذلاااػ أ   1896االعتاااراف بياااا رساااسيا  عاااام 

سؾرية عمت طؾاي ال ترة الدابقة تشكار األزماة التاي تشحادر إليياا، مساا جعال 
الشعامة" وىشا البد مؽ بعض االقترادبيؽ يظمقؾ  عمى تمػ السرممة "مدار 

اإليارة أ  ىذا الخمل بيؽ األدا  االقترادل والشسؾ الدكاني ترافق مع عادة 
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نابعااة مااؽ أااسيؼ السؾقااع الجغرافااي الدياسااي لدااؾرية وتذااير إلااى  (52)أمااؾر
 تخمف السؾضع عؽ القيام والشيؾض ب ع ا  السؾقع أىسيا: 

بساا يحتسماو ذلاػ  بؾادر بداية الخروج ماؽ الحارب ال ااردة إلاى ماا بعادىا  - أ
 ميشيا مؽ تغيرات جيؾ ؾلتيكية انتقالية مق مة في السشظقة والعالؼ.

يااااااااروا سااااااااؾرية باسااااااااتعادة دورىااااااااا ومكانتيااااااااا اإلقميسيااااااااة فااااااااي محااااااااية  - ب
 جيؾستراتيجي ممتي  باالستقظابات والرراعات.

السزااااي ب رنااااام  التااااؾاز  االسااااتراتيجي مااااع الكيااااا  الرااااييؾني جعاااال  - ت
اتيا الدفاعياة بتدادبد قداؼ ماؽ دبؾنياا لالتحااد سؾرية مشك ة عمى تحدب  قدر 

 الدؾفياتي الدابق.

ولذلػ لؼ يعد الترحيح االقترادل مجرد ماجة اقترادية دا مية 
الستعادة التؾاز  والح اه عمى االستقرار فحد  بل وضرورة إستراتيجية 
لمسؾقع اإلقميسي لدؾرية ودورىا اإلستراتيجي في أراعات السشظقة. وفي 

مددت سؾرية بؾأمتيا االقترادية ميشيا في االنتقاي مؽ ضؾ  ذلػ 
 لىمرممة التحؾيل االيتراكي التي امتدت عمى مدط عقدبؽ مؽ الزمؽ إ

الدير الحذر والتدريجي في طريق التحرير االقترادل واالن تاح عمى 
 القظاا الخاص واقتراديات الدؾ .
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 -3890فخد مشه بيغ تامي الشاتج السحمي اإلجسالي ونري  ال (9) الججول

0030 
 م الثابتة( 0000)وأسعار تام 

 العام
 نري  ال رد عدد الدكا  الشات  السحمي اإلجسالي

 معدي الشسؾ% ي.س معدي الشسؾ% ألف ندسة معدي الشسؾ% مميؾ  ي.س*
 ــ 51226 ــ 9204 ــ 450652 1890

1895 515896 2،2 10262 3،2 50252 - 0،5 

1880 510549 - 0،2 12116 3،3 42139 - 3،5 

1885 256404 2،2 14295 3،2 52851 4،5 

2000 803844 3،5 16320 2،6 55398 0،8 

2005 1151462 4،9 19268 2،25 63029 2،59 

2010 1468203 4،95 20966 2،6 20435 2،2 

 ،03/33ججول ،0009 ،السكت  السخكدا لءحراء - :*مرجر اورقام
 ت، تغ ممف الكتخوني. .د ،32/33ججول  ،0033. و218 – 219 
في سػرية بيغ تامي  (43)تصػر معجل الشسػ ادقترادا (1)لذكل البياني ا

3890 - 0030 
  

 (3883 – 3880) :الفتخة الثالثة -1

 ساعدت اإلجرا ات وسياسات الترحيح االقترادل في سؾرية مع 
القتراااد بدايااة التدااعيشات، و ااد  إنتاااج الااش ة الخ يااف، إلااى إنعاااش ا

فقاااااد ساااااجل الشساااااؾ  (55)الاااااؾطشي والخاااااروج ماااااؽ األزماااااة التاااااي عرااااا ت باااااو
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%( 5،1%( مقاباااال )5،5االقترااااادل نسااااؾا  وارت اعااااا  ممحؾعااااا  إلااااى نحااااؾ )
لمشساااااؾ الداااااكاني، وىاااااذا أعظاااااى داللاااااة قؾياااااة عماااااى الظاقاااااة الكامشاااااة ضاااااسؽ 
االقتراد الؾطشي وقادم دال ال عاؽ اإلمكاناات التاي يسكاؽ تحقيقياا فاي مااي 

 .  (52)في االقتراد الؾطشي لدياسات الدمسية في الت  يرإت اا ا
لكؽ ذلػ ال يعشي أ  معدي الشسؾ االقتراادل قاد تسكاؽ ماؽ اساتيعاب 

أل  ىااااذا االسااااتيعاب باااارت ة  ،ت عااااات الشسااااؾ الدااااكاني  ااااالي ىااااذه السرممااااة
بالتشسية وليس بالشسؾ االقترادل أل  الشسؾ االقترادل يرط لعسمية التشسية 

ياراتيا فاي األساامة الا الث. مااذا مرال لم قار السظماقق مااذا التي تتس ل مد 
مرل لم ظالةق ماذا مرل لتؾزيع الد لق فارت اا معدي الشسؾ االقتراادل 
ىؾ مجرد إمكانياة الن تااح الشافاذة الداكانية عماى الشافاذة االقتراادية لتؾسايع 

 .(53)مجؼ االقتراد الؾطشي في تحقيق  ايات التشسية
 (3116 – 6::2) :والخامدة الفتختيغ الخاوعة -5

يسكؽ اعت ار السرممتيؽ الرابعة والخامدة كسرممة زمشياة وامادة ألنيساا 
تتراا ا  بسالمااح وأعااراض واماادة تقري ااا  سااؾا  مااؽ مياا  األدا  االقترااادل 
أو الداااامؾآ الااااديسؾ رافي، فسااااؽ مياااا  الداااامؾآ الااااديسؾ رافي، يااااكمت بدايااااة 

ي مااااا يذااااير بخااااروج السجتسااااع السرممااااة إبااااذانا  بتراجااااع معاااادي الشسااااؾ الدااااكان
الداااؾرل ماااؽ مرمماااة الشساااؾ الداااكاني االن جاااارل إلاااى مرمماااة الشساااؾ الداااكاني 

 .الست  ر أو ما يعرف بالدور االنتقالي
أما مؽ ميا  األدا  االقتراادل فقاد أ اذ االنادفاا الاذل أباداه القظااا 
الخاااااااص فااااااي السرممااااااة الدااااااابقة الساااااايسا  ااااااالي الدااااااشؾات األر ااااااع األولااااااى 

( باإلنحدااااار بااااؾتيرة سااااريعة، فقااااد تراجااااع االساااات سار فااااي 2772 -2770)
%( ماؽ إجساالي 6،23القظاا الخااص بذاكل مااد ليذاكل بسعادي وساظي )

بعاد أ  وأال متؾساة ىاذه الشدا ة  ،(1005-2775الشات  السحماي لم تارة )
محققاا   2771%( ووأال ذروتاو فاي عاام 21،3 الي ال تارة الداابقة إلاى )

مااا انعكااس عماى ماادط مداااىستو فااي  ي، وىااذا% مااؽ الشااات  السحما23ندا ة 
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فقااة  2776مياا  يااكمت أااادراتو فااي عااام  -التجااارة الخارجيااة  رؾأااا  
وعمى الشات  السحمي عسؾما . وتراجاع  -(54)2770% مؽ أادراتو عام 25

-2773%(  ااااالي إجسااااالي ال تاااارة )2،2معاااادي الشسااااؾ االقترااااادل إلااااى )
لداكاني الاذل بماغ ماؾالي (، متقدما  بشد ة ضايمة عمى معادي الشساؾ ا1003

(1،2.)% 
 (3121 – 3116الفتخة الدادسة ) -7

امتاادادا  لم تاارة  -مااؽ مياا  معاادالت الشسااؾ الدااكاني -تعااد ىااذه ال تاارة 
الدااااااابقة فقااااااد مافغاااااات معاااااادالت الشسااااااؾ الدااااااكاني عمااااااى معاااااادالتيا تقري ااااااا  

%(، وترسااخت معيااا الخظااؾات األولااى لخااروج السجتسااع الدااؾرل إلااى 1،4)
الدكاني الست  ر، ولكؽ ىذه ال ترة مؽ مي  الشسؾ االقترادل مرممة الشسؾ 

ترافقت مع بروز العدبد ماؽ التحاديات التاي واجيات ساؾريا دا مياا  و ارجياا ، 
 :وعمى عدة مدتؾيات أبرزىا

األمريكياة التااي تس مات بذااكل ضاغؾط مك  ااة وماادة إلر ااام  اإلساتراتيجية -أ
الجدبااد لمسشظقااة. ومااا ترتاا   سااؾرية عمااى االناادماج فااي الداايا  االسااتراتيجي

عمى ذلػ مؽ اضظرابات سياسية وقالقل أمشية تس مت في مرب تساؾز عاام 
  .1006، والعدوا  عمى  زة عام 1004

ج افا  قاسيا ، لؼ تذيد لو نغيرا   1007 - 1004ييدت سؾرية  الي  -ب
 .القر  العذريؽ  إال في أوا ر العذاريشات مؽ

سي وارت اا أساعار الغاذا  إلاى معادالت  يار انكذاف أزمة الغذا  العال -ت
العالسياااة عماااى ساااؾرية بذاااكل سااام ي  مدااا ؾقة، وتدااااقة ا اااار األزماااة السالياااة

م ايااااار أو  يااااار م ايااااار ماااااؽ  اااااالي تراجاااااع الراااااادرات والتاااااي تعاااااد أبااااارز 
محركااااات الشسااااؾ االقترااااادل الدااااؾرل فااااي مرممااااة تراجااااع االنتاااااج الش ظااااي 

. وعمى الر ؼ ماؽ ذلاػ (55)ياجريؽوتراجع مجؼ التحؾيالت الخارجية مؽ الس
مااافظ االقتراااد الدااؾرل عمااى تؾازنااو بذااكل عااام فحقااق نسااؾا  وسااظيا  قاادره 
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وقاااد ياااكل ىاااذا السعااادي أقااال بقميااال ماااؽ ضاااع ي معااادي الشساااؾ  ،%(2،63)
 الدكاني.

و عد ىذا التحميل و العؾدة إلى القاعدة االقترادية، التي ترط أ   
أ  يكؾ  م مي معدي الشسؾ معدي الشسؾ االقترادل في سؾرية يج  

(، فإ  وسظي معدي الشسؾ االقترادل 5الدكاني الذكل ال ياني رقؼ )
%( وقد تحقق مشو 4،2الس ترض تحقيقو  الي ال ترة األولى ىؾ )

%( بيشسا يكؾ  الؾسظي الس ترض تحقيقو  الي ال ترة ال انية 1،5)
السعدي  أما  الي ال ترة ال ال ة فكا  ،%( ولؼ بتحقق مشو يي 4،4)

%(، أما ال ترتيؽ الرابعة 5،5%(، وقد تحقق مشو )4،2الؾسظي )
%(، وقد تحقق مشو  2،6والخامدة، فالسعدي الس ترض تحقيقو ىؾ )

%(، 3،1أما ال ترة الدادسة فالسعدي الس ترض تحقيقو ) .%( فقة2،2)
 .%(2،63وقد تحقق مشو )

ني، جا  انحرافو وىذا يعشي أ  الشسؾ االقترادل قياسا  بالشسؾ الدكا 
سال ا  عؽ السعدي السظمؾب في كل السرامل وال ترات باست شا  ال ترة ال ال ة. 

%(  الي 4،6 -%(  الي ال ترة األولى، و )5،5 -فقد بمغ االنحراف )
%(  الي ال ترة الرابعة والخامدة. في ميؽ جا ت 0،5 -ال ترة ال انية و )

كسا سجل  .%(2،5افو مؾج ا  بمغ )+ال ترة ال ال ة الؾميدة بسعدي كا  انحر 
( 1020 -2760الشسؾ االقترادل الس ترض تحقيقو  الي كامل ال ترة )

%(، عمى اعت ار أ  وسظي الشسؾ االقترادل 2،7 -انحرافا  سال ا  قدره )
%(. وفي ماي 1،5%(، والشسؾ الدكاني بمغ مؾالي )5،3بمغ مؾالي )

  أ  يكؾ   ال ة أم اي افتراض أ  وسظي معدي الشسؾ االقترادل يج
وسااظي معدي الشسؾ الدكاني، فإ  الشسؾ يكؾ  انحرافو سال ا  عمى مدتؾط 

%( 20،2 -)%( لكامل ال ترة، و ا 2،4 -)كامل ال ترة وفتراتيا ال رعية با
%( لم ترة 2،7 -)اعت ارىا سجمت أدنى معدي نسؾ و الم ترة ال انية، ب

 .ال ال ة، والتي سجمت أعمى معدي نسؾ
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 : مدتػى السعيذة:3-4-3
سار إيقاا نري  ال رد الدؾرل مؽ الشات  السحمي عمى إيقاا نسؾ  

(، بمغ 6فكسا ىؾ واضح في الجدوي ) ،الشات  السحمي معدال  بشسؾ الدكا 
%(  الي ال ترة 2،02معدي نسؾ نري  ال رد مؽ الشات  السحمي مؾالي )

إلى  ،2760( ليرة عام 32554الذل زاد مؽ ) ،( 1020 -2760)
( 2770 -2763. وقد سجمت ال ترة ال انية ) 1020( ليرة عام 50253)

%(. بعد أ  ى ة نري  ال رد فييا إلى 0.3-أدنى معدي نسؾ بمغ )
ليرة سؾرية(. في ميؽ سجمت ال ترة ال ال ة أعمى معدي نسؾ بمغ  21256)

 %(.  2.3مؾالي )
ي تقاريرىا لمتشسية وإذا ما تؼ االعتساد عمى بيانات األمؼ الستحدة ف 

( بتزح 6لتقدبر نري  ال رد مؽ الشات  السحمي الذكل ال ياني ) ،ال ذرية 
( 2534ارت ع ) 2762( دوالر عام 2455أ  نري  ال رد الدؾرل بمغ )

 ؼ عاود  ،1002( دوالر عام 5420 ؼ تراجع إلى ) ،2770دوالر عام 
ي أ  الشسؾ ، وىذا يعش1020( دوالر عام 2540 انية ارت اعو إلى )

االقترادل اذا كا  قد استظاا أ  يزاعف ن دو مرتيؽ تقري ا  بيؽ عامي 
، 1020و  2770. إال أنو بقي  ابتا تقري ا  بيؽ عامي 2770و  2762

أل أ  معدي نسؾه كا  أ ر تقري ا   الي عذريؽ عاما ، وىذا دليل عمى 
عمى مجؼ  تؾاضع أدا  أعيره االقتراد الدؾرل األمر الذل انعكس سم ا  

اإلنتاج السحمي أو "مدامة الكعكة الؾطشية"  الس ترض تقديسيا لغايات 
التشسية، ونتيجة لذلػ أضحت مرة ال رد في سؾرية مؽ الشات  السحمي 

وفي  ،أدنى مؽ ك ير مؽ نغيراتيا في الدوي العر ية الش ظية و ير الش ظية
ى مؽ بعض بل ومتى أدن ،محية سؾرية الجغرافي العر ي و ير العر ي 

دوي العالؼ الشامي في إفريقيا ناىيػ ط عا  عؽ جسيع الدوي الستقدمة 
(، الذل ب يؽ نري  7وكسا ىؾ وارد في الجدوي ) ، 1020ف حد  أرقام 

يعد نري  ال رد  ،ال رد مؽ الشات  السحمي في بعض الدوي السختارة
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وال يقل الدؾرل مؽ الشات  السحمي أقل مؽ معغؼ نغرا و في العالؼ العر ي 
وفي  ،عشو سؾط جزر القسر، ومؾريتانيا، والدؾدا ، وجي ؾتي، واليسؽ

إفريقيا يقل نري  ال رد الدؾرل عؽ نري  نغيره في دوي م ل نامي يا 
 ،( دوالر21525( دوالر، والغابؾ  )25102( دوالر، و تدؾانا )4515)

وفي محية سؾرية الجغرافي تقف سؾرية ك قل نري  لم رد مؽ الشات  
فال يذكل نري  ال رد الدؾرل مؽ الشات  السحمي سؾط  ،لسحميا
%( مؽ د ل السؾاطؽ 20،2%( مؽ د ل ال رد األردني و )57،7)

%( مؽ د ل 60،6%( مؽ د ل السؾاطؽ التركي، و )53،4اإلبراني و )
%( نري  ال رد في الكيا  الرييؾني. 25،2السؾاطؽ السررل، ونحؾ )

اإلماراتي أام  أعمى نري  في  ومؽ جية أ رط يذكل نري  ال رد
دوالر( أل أ  د ل السؾاطؽ الدؾرل  36001الؾطؽ العر ي وال الغ )

أما في الؾاليات الستحدة  ،%( مؽ نري  ال رد اإلماراتي6،1يذكل نحؾ )
أضعاف  20األمريكية فيذكل نري  ال رد فييا مؽ الشات  السحمي نحؾ 

ؾرل في سشة كاممة يعادي مقارنة بشغيره الدؾرل أل أ  متؾسة د ل الد
 بؾم( أو يير تقري ا . 55متؾسة نري  األمريكي  الي )
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السحمي معجد  والجودرات  ج( نري  الفخد الدػرا مغ الشات9الذكل البياني رقع )
 3121و 2:92بيغ تامي  اومخيكية

 مردر األرقام:
بكة العالسية قاتجة بيانات البشظ الجولي تم  الذ -

www.albankaldwli.net  41/9/3124ترفح بتاريخ 
، :24،  4::2بخنامج اومع الستحجة اإلنسائي، تقخيخ التشسية البذخية   -
 .:25،   3121، و396،  3117و 

 مي  مؽ سؾرية تزع ،الك اية فيو بسا سياة أؾرة أنيا اليػ
 محدشة مخ  ة أؾرة ت دو فإنيا ػذل ومع ،القا سة ذبل في ال رد نري 

 بتزاريديا" الحقيقية الرؾرة أ  إذ ،"متؾسظية تجريدية" ألنيا ند يا  
 سؾ  عامة الستدني السدتؾط  إلى يزاف مي  ،بالظ ع أسؾأ "الدا مية

 ، 1002 لمعام ون قات األسرة د ل مدح ب يؽ مي  ،السحمي الشات  تؾزيع
 با يقدر أأ ح قد الد ل تؾزيع في الت اوت يقيس الذل جيشي معامل أ 
 سؾ  عمى دليال   ذلػ ويذكل. (56)2775 عام( 52) أ  كا  بعد( 55)

 فإنو أعؾدا  %( 20) مؽ اقتر ت كمسا السعامل ىذا قيسة أل  الد ل تؾزيع

http://www.albankaldwli.net/
http://www.albankaldwli.net/


 
   

  [318] أحمد دمحم حيدان د.                                   تحميل القؾة في الجغرافية الدياسية.

%( 20) عؽ ابتعدنا كمسا أل، أحيح والعكس التؾزيع سؾ  عمى بدي
 عؾامل أمد كلايذ ػذل أ  واليػ، التؾزيع عدالة بدي عمى أ ذ ى ؾطا  
 في االجتساعي الترابة أواأر عمى م ا  اس ساتشعك التي الزعف أو الظرد
 نحؾ( 7) الجدوي في واضح ىؾ كسا السعامل ىذا قيسة بمغت وقد، سؾرية

 والدؾيد، الشروي ، مؽ كل في( 57،1، 51،5،  20،6، 13،  13،6)
 في( 56،5) نحؾ  بمغ كسا. الرييؾني والكيا  وفرندا، الستحدة، والؾاليات

 في( 22،3) و تركيا، في( 22،1) ونحؾ األرد ، في( 55،5) و. إبرا 
 في( 52،5) و بتدؾانا، في( 42) مقابل مرر في( 51،2)و الغابؾ ،

 .نامي يا
 ويتركزو    الدكا  مؽ%( 10) إن ا  بمغ، اإلن ا  فاات و حد  

 في ن ا اإل إجسالي مؽ%( 5،12)نحؾ  ال قيرة والظ قات  الذرا ح في
 الغشية الذرا ح في ويتركزو    را  األك ر%( 10) إن ا  بمغ بيشسا سؾرية،

 األدنى الدكا  مؽ بالساة العذرة إن ا  متؾساة أما. (57)%(23،23) نحؾ
 الدكا  مؽ بالساة العذرة إن ا  ميؽ بمغ في ،%(5،01) ف مغ إن اقا  

 أضعاف عذرة يعادي ما أل اإلن ا  إجسالي مؽ%( 17،7) إن اقا   األعمى
 الذبؽ سؾرية في ال قرا  وأعداد ال قر مدامة بزيد وىذا .(20)األدنى العذر

 فعمى، اليؾمية الحياة ضروريات مؽ األدنى الحد تغظية يدتظيعؾ   ال
 ال قر  ة دو   الدكا  ند ة ت مغ اليؾم، في دوالرا  الدولي السقياس أساس

 لم قر مدح ا ر  نتا  أساس عمى أما .(22)%(20،54) مؾالي سؾرية في
 ليرة( 2236) مؾالي بمغ عام األدنى ال قر  ة أ  ت يؽ فقد سؾرية في

 سؾرية ليرة( 1031) بمغ األعمى ال قر و ة، الؾامد لم رد الذير في لمد ل
ال رد ييريا . وقد بمغ عدد السؾاطشيؽ الذبؽ بشدرجؾ  تحت  1002 لد ل

يعادي عذر الدكا   ( مميؾ  فرد، أل ما1،01 ة ال قر األدنى مؾالي )
%(، في ميؽ ترت ع الشد ة إلى نحؾ ال م  تقري ا  22،2تقري ا  )

%( مؽ الدكا  عمى أساس  ة ال قر األعمى، مي  يرل العدد 50،21)
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( مميؾ  فرد. واليػ أ  "الخريظة الدا مية لم قر" في سؾرية 3،5إلى نحؾ )
ىؼ سكا  ريف  %( مؽ ال قرا 41تزيد " ريظتو الخارجية" قتامة فحؾالي )

أساسا ، كسا أ  معدالت وعسق ومدة ال قر ري ا  ومزرا  ارت عت في 
محافغات اإلقميؼ الذسالي مؽ سؾرية )إدل  ، مم ( ومحافغات اإلقميؼ 
الذسالي الذرقي الدؾرل ) الرقة، دبر الزور، الحدكة(. في ميؽ تسيزت 

  ودرعا محافغات اإلقميؼ الجشؾ ي الدؾرل )دمذق وريف دمذق والدؾيدا
والقشيظرة( بانخ اض مدتؾيات ال قر. أما محافغات إقميسي الؾسة الدؾرل 
)مسص ومساه( وإقميؼ الدامل )الالذقية وطرطؾس( فكانت في مشزلة بيؽ 

 .(21)السشزلتيؽ أل تسيزت بسدتؾيات متؾسظة مؽ ال قر
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 (:) الججول
 جخل في وعس الجول السختارةلم 54نري  الفخد مغ الشاتج السحمي ومعامل جيشي 

 الجولة
نري  الفخد مغ الشاتج السحمي 

)معادل القػة الذخائية  3121تام 
 (3119والجودر اومخيكي لعام 

 معامل جيشي لمجخل
 3111- 3121 

 20،6 25072 الػديات الستحجة
 13،6 36620 الشخويج
 ... 11725 آيدمشجا
 13 54754 الدػيج
 51،5 52522 فخندا
 57،1 15652 كيان الرهيػنيال

 ... 36004 اإلمارات
 ... 12741 قبخ 

 ... 11126 غيشيا ادستػائية

 ... 12514 الدعػدية

 42 25102 بػتدػانا
 22،1 25537 تخكيا
 56،5 22542 إيخان
 52،5 4515 ناميبيا
 22،3 21525 الغابػن 
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 55،5 3734 اوردن
 35،5 2472 غػاتيساد
 51،2 3667 مرخ

 ... 20452 الستػسط العالسي
 262 -258، :26 – 267  ، 3121تقخيخ التشسية البذخية   :مرجر اورقام

 
 نتائج البحث

 الدكاني الشسؾ أدوار مؽ ال اني الديسؾ رافي الدور ضسؽ سؾرية تقع -
 ميسا   يؾطا   فيو سؾرية قظعت وقد مرت عة، نسؾ بسعدالت بتسيز والذل

 مرممة" أو" االنتقالي بالدور" السعروف ال ال  رالدو  باب تم  أ  وأويكت
تس ل  أ  يسكؽ أو ان تاح الشافذة الديسؾ رافية. والتي ".الست  ر الدكاني الشسؾ

. نقظة قؾة في ماي واك ت الزيادة الدشؾية في قؾة العسل تؾليد فرص عسل
 .العسل فرص تؾفير وضعف الظم ، ضيق ماي في نقظة ضعف إلى وأ

 مدتق ال   وستداعد - سؾرية في السرت عة الدكاني الشسؾ تمعدال ساعدت -
  الدولة كا ااس أعداد زيادة في -

 واالتزا  الدالمة طريق عمى سؾرية في تدير أنيا أل .الدكانية قامتيا ورفع
 ويت ق وطشيا   دورا   تددل يجعميا ما وىذا .الدكاني الحجؼ في الجيؾ ؾلتيكي

 .ومر ا   سمسا   األرض مع اإلندا  ت اعل ؽم ويزيد القؾمية الدالمة م دأ مع
 محدودية مقابل مرت عة نسؾ بسعدالت سؾرية في الدكا  عدد تزابد مع -

 وقد ،السا ي أمشيا في جديا   ميددة سؾرية يجعل واألرضية السا ية السؾارد
 الؾطشي السا ي األمؽ مدتؾط  عمى مقيقية وأزمات ما ية ضغؾط تحت ترزح
 .القؾمي األمؽ مرتكزات أمد يذكل الذل الغذا ي األمؽ  ؼ ومؽ

نقظة  إلى االقترادل واألدا  الدكاني الشسؾ بيؽ العالقة تحميل يرايذ -
 الشسؾ معدالت مؾاك ة مىع االقترادل سؾاالش قدرة عدم في تس لت ضعف

 تحقيق في الؾطشي االقتراد ومدامة مجؼ مؽ قمل مسا .السرت عة الدكاني
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ل انعكس سم ا  عمى مدتؾط السعيذة، ومدتؾيات األمر الذ .التشسية  ايات
 استقظاباتال قر، وتؾزيع الد ل في سؾريا. مسا قد يداىؼ في تؾليد 

 استقظابات أيزا   تؾلدقد و  ،الدؾرل  السجتسع ويرا ح فاات بيؽ اجتساعية
 .واألطراف السركز بيؽ اليؾة معيا تزيد ومشاطقو أقاليسو بيؽ إقميسية

 مقتخحات البحث
 نحؾ بتجو األوي ، مالَ  أو  يارا  سؾرية في السياه مةمذك لحل -2

 في بالسداىسة فيكؾ   الخارجي الحل ف ما .الخارج نحؾ وال اني الدا ل
 عل في الجغرافي السحية مع اإلقميسي لمتعاو   واستراتيجيات سياسات وضع
 االمتياجات في السدتق مي التؾاز   لتحقيق وذلػ ،الجؾار ومدؽ األ ؾة م دأ

 في سيكؾ   السا  أل  ،إقميسية أعؾ ات يذؾ و قد الحل ىذا ولكؽ ،ةالسا ي
 عؽ ناىيػ ،مزى وقت أل مؽ أك ر مي يي  كل أساس السدتق ل
 الرييؾني العدو يكؾ   ما ية سياسات أو ات اقيات إلى سؾرية جر امتساي

 لو الداعسة والقؾط  الرييؾني العدو يحاوي أ  ب عيد وليس ،فييا طرفا  
 ىدفيا اتراي وقشؾات مجاالت لخمق سؾرية في السياه نقص استغالي
 .سؾرية مع العالقات تظ يع الشيا ي

 سؾا  السياه استخدامات ترييد طريق عؽ فيكؾ   الدا مي الحل أما
 ،مشيا ال اقد وتقميل استخداميا ك ا ة ورفع الذرب أو الرشاعة أو الرل  في
 تحمية مؽ التقميدية  ير السا ية السؾارد فإ  أ رط  جية ومؽ ،جية مؽ ىذا
  ير بكر مجاالت تزاي ال ،الرحي الررف رواجع إلى ال حر مياه

 .السدتق ل م تاح يكؾ   قد استخداميا في والتؾسع مظروقة
 السيسا في السشاطق - ال ذرية التشسية قظاعات في االست سار تؾسيع -3

ما استعدادا  لمحق ة ما بعد الش ظية ويسكؽ في ىذا الردد طرح  –ية الري 
 بمي:

 عام بذكل لمدكا  سؾا    سؾرية في وأي اىيا األمية مذكمة مل ضرورة -أ
 – اقترادية متالزمة ىشاآ معروف ىؾ فكسا ، اص بذكل العسالة في أو

 بيؽ سياسية – اجتساعية – اقترادية ومتالزمة ،وال قر األمية بيؽ اجتساعية
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 إ  القؾي فيسكؽ" ا ال قر  إال تري  ال األمية" ب   قيل وإذا والزعف ال قر
 األولى الخظؾة ت دأ ال قر محار ة ومؽ الجيل مع إال بشتذر ال الزعف
 مؽ الك ير لحل الس تاح يكسؽ بحميا والتي سؾرية في األمية لسحار ة

 .والدياسية واالجتساعية االقترادية السذكالت
 إلى تيدف استراتيجيات تعكس ياممة تعميسية سياسات رسؼ ضرورة -ب

سؾا  التعميؼ الجامعي  لمدكا  التعميسي التركي  في ىيكمية غييراتت إمداث
 الجغرافية لسقار ة ط قا   الدكا  قؾة أ  باالعت ار ت  ذ أو ما ق ل الجامعي.

. ليدت "بالكا ر (الكيف) باألكسل إنسا( بالكؼ) باألك ر تقاس الدياسية ال
قشيات الراقية والت يقيالتظ  العمؼ بشاي أ  يج  ذلػ عمى و شا    ،إنسا بالكامل"

 برام  في السدامة  ال ية - السعرفية لمقؾة الحقيقية الروافدوالتي تعت ر  -
   وال قافية. األدبية لم روا  بدية جز  مقابل العمسية الدولة
األولؾية في  ظة التشسية اإلقترادية واالجتساعية وذلػ  الزراعةإيال   -4

 لد  يؽ:

ا  الذاتي مؽ السحاأيل الغذا ية بغية تحقيق ند  أفزل في اإلكت  - أ
 االستراتيجية كالح ؾب عامة، والقسح  اأة.

  ال ية أ و  يداىؼ في تحديؽ مدتؾط معيذة العسالة الزراعية السيسا - ب
.ومسا الري  فيو أ  نجاح  ظة التشسية الزراعي القظاا في يعسمؾ    ال قرا

 تشؾيعسيع و االقترادية واالجتساعية مرىؾ  بترجستيا إلى اليات تك ل تؾ 
  ير الشذاط رقعة تؾسيعو  استقراره درجة وضسا  الزراعي الد ل مرادر
 .الري ية السشاطق في الزراعي
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Analyzing Strength in Geopolitics: 

 population Growth in Syria:Acase study 

 
By:Ahmed M. Hedaan 

Lecturer, Geography Dept., Collegc of Arts، Teshreen univ., 
Lathikyah, Syria 

Abstract 
Population growth is considered one of the topics which 

deals with geopolitics and represents  the Summary of the impact 

of various factors upon population. This has its own Consequences   

which leave their effects not only in the Structure of the State and 

its internal form, but in its foreign policy in sometimes. Therefore، 

handling Such topics is an important Case in the prospective of the 

Syrian national security in social, economic and political aspects. 

The problem of the paper says that the present picture of 

population growth in Syria with its probable geopolitics is still 

unclear. Therefore, this paper tries to explore the dimensions of 

geopolitics with regard population growth rates in Syria and the 

basic hypothesis which says that the high rates of population 

growth in Syria in the light of its limited natural resources and its 

weak economy had burdened Syria in which Syria fights to 

reinforce its power. Lt is worth mentioning that depending on the 

approach of analyzing power and functional approach being basic 

approaches had formed the statistical data and the issued reports of 

local and global sides the main crude material of this paper.  

The paper ends with so many consequences which explain 

the basic features of power and weakness in the phenomenon of 

population growth in Syria. Also،this paper presented many 

suggestions which might form strategic dimensions in which 

decision maker might rely upon.                    
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 هػامر البحث
                                                 

ػسياسددية لدددكان سددػرية " دراسددة فددي الجغخافيددة أحسددج دمحم حيددجان، اوهسيددة الجي(  2)
الدياسية"، رسالة ماجددتيخ غيدخ مشذدػرة مقجمدة إلد  جامعدة تذدخيغ، الالذقيدة، 

3123  ،231   

بشدداء تددل تحميددل الػاقددع الددجيسػغخافي فددي سددػرية لفتددخة زمشيددة شػيمددة قددام السكتدد  ( 3)
، وتدع 3136 السخكدا لءحراء، بػضع دراسة تتزسغ التشبؤات الدكانية حت  تام

وضدددع ثالثدددة افتخاضدددات )سددديشاريػهات(، تتعمددد  وسكػندددات الشسدددػ الددددكاني وهدددي 
ادفتخاض أو الفخض السختفع، والفخض الستػسط، والفخض السشخفس. يقدػم الفدخض 
السختفددع تمدد  أسدداس تددجم وجددػد أا تددجخالت مددغ قبددل أا جهددة كانددت فددي تػامددل 

جيسػغخافي. أمدددا الفدددخض التغيدددخ الددددكاني فيسدددا تدددجا التصدددػر الحجسدددي لمػضدددع الددد
الستػسددط فيقددػم تمدد  أسدداس وجددػد وعددس اإلجددخاءات والتددجخالت التددي تددؤثخ فددي 
تػامددل التغيددخ الددجيسػغخافي وذددكل غيددخ مباشددخ مددغ خددالل السحددجدات ادقترددادية 
وادجتساتية ودون وجػد سياسة سكانية قػية تهجف إل  إحجاث انخفاض كبيخ في 

السباشددخ فددي السحددجدات الػسددصية وبدداوخز مدددتػيات ادنجدداب مددغ خددالل التددأثيخ 
استخجام تشطيع اوسخة.أما الفخض الثالث السشخفس فيقتخض وجػد سياسدة سدكانية 
فاتمددة تتعامددل مباشددخة مددع السحددجدات الػسدديصة لمخرددػبة وبدداوخز التػسددع فددي 
اسدددتخجام تشطددديع اوسدددخة. لالسدددتدادة انطدددخ ) السكتددد  السخكددددا لءحرددداء، دراسدددة 

  (.25-24، دمذ ، د. ت،  3136 – 3116انية اإلسقاشات الدك
 . 27السكت  السخكدا لءحراء ، دراسة اإلسقاشات الدكانية، مرجر ساب ،  (4)
وادتتسدداد تمدد   3121 – 3115تددع احتددداب معددجل الشسددػ الدددكاني بدديغ تددامي  (5)

 السعادلة التالية:
 r=((p2-p1)/t)/((p1+p2)/2)  ×1000 

 كاني= معجل الشسػ الد rحيث:   
            p1تجد الدكان في التعجاد اوول، او في سشة اوساس = 
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           p2 تجد الدكان في التعجاد الثاني = 
             t تجد الدشػات بيغ هحيغ التعجاديغ  = 

 

الدددػرية لذددؤون اوسددخة، حالددة سددكان سددػرية، التقخيددخ الددػششي اوول،  الهيئددة (6)
3119   ،6:. 

، جدجول 1::2السخكدا لءحراء في سػريا، السجسػتدة اإلحردائية لعدام السكت  (7)
7/3  ،67. 
،   2:86تبجالسجيدج فدخاج، اوسدذ اإلحردائية لمجراسدات الددكانية، القداهخة،  (8)

98. 
 - :::2، 3فاضددل اونرددارا ، جغخافيددة الدددكان، مشذددػرات جامعددة دمذدد ،   (9)

3111   ،235. 
(، 2-6وخيخ في سدػرية: ججليدة الجسدػد واإلصدالح ) دمحم جسال واروت، العقج ا  (:)

 .6،  3122السخكد العخبي لألوحاث ودراسة الدياسات، الجوحة، 
جسال حسجان، الجسهػرية العخبيدة الميبيدة دراسدة فدي الجغخافيدة الدياسدية، تدالع  (21)

 .216،  2:84الكت ، 
، 2قافدة، دمذد ،  صفػح خيخ، سػرية دراسة في الجغخافية الدياسية، وزارة الث (22)

3114  ،229 -231. 
( مميػن ندسة 67:،4بمغ تجد سكان اليهػد في فمدصيغ السحتمة حػالي )  (23)

 state of world) 3115( مميػن ندسة تام 7،712، و )2:92تام 

population 2004،p.p 107( و .)3121( مميػن ندسة تام 8.4 (state 

of world population 2010،p.p 102.) 

 .78أحسج دمحم حيجان، مخجع ساب ،     (24)
مشددحر خددجام، اومددغ السددائي العخبدددي الػاقددع والتحددجيات، مخكددد دراسددات الػحدددجة   (25)

 .378،   3112 2العخبية، بيخوت،  
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 .32السخجع الداب ،   (26)
 .245أحسج دمحم حيجان، مخجع ساب ،    (27)
 .273الهيئة الدػرية لذؤون اوسخة ، مخجع ساب ،   (28)
جدددػرج صدددػمي، الػضدددع السدددائي الدددخاهغ والسددددتقبمي فدددي الجسهػريدددة العخبيدددة  (29)

، 8::2 الدػرية، تقخيخ فشي مقجم إل  مجمذ الذع ، وزارة الدراتدة، دمذد ،
 39. 

 .273-272الهيئة الدػرية لذؤون اوسخة ، مخجع ساب ،   (:2)
 .274السخجع الداب  ،   (31)
 .353مشحر خجام، مخجع ساب ،    (32)
 .251 -248  ،مخجع ساب  حيجان،أحسج دمحم  (33)
سددامخ مخيسدددخ و خالدددج حجدددازا، أزمدددة السيددات فدددي السشصقدددة العخبيدددة. الحقدددائ   (34)

،   7::2، الكػيدددت :31والبدددجائل السسكشدددة، سمددددمة تدددالع السعخفدددة، العدددجد 
291. 

 .336 مشحر خجام، مخجع ساب ،   (35)
لشرددخ، مخكددد ادهددخام لمتخجسددة دمحم حدددشيغ هيكددل، حددخب الخمدديج أوهددام القددػة وا (36)

 .83،   3::2، 3والشذخ، القاهخة،  
 .331مشحر خجام، مخجع ساب ،    (37)
دمحم أزهخ الدساك , جغخافيدة الدػشغ العخبدي وسشطدػر معاصدخ، دار اومدل، إربدج،  (38)

3111   ,247- 248. 
وع هيئددة تخصدديط الجولددة والتعدداون مددع بخنددامج اومددع الستحددجة اإلنسددائي، السذددخ  (39)

 .:22، د. ت،  3136ادستذخافي الػششي اوول سػرية 
 .235هيئة تخصيط الجولة ...، السخجع الداب  ،   (:3)
 .235السخجع الداب  ،   (41)
 .49دمحم جسال واروت، مخجع ساب ،   (42)
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 .5السخجع نفده،   (43)

ب ، مخجع سا هيئة تخصيط الجولة والتعاون مع بخنامج اومع الستحجة اإلنسائي، (44)
 ، بترخف. 3،  6ف

 263 -259أحسج دمحم حيجان، مخجع ساب ،  (45)

هيئة تخصيط الجولة والتعاون مع بخنامج اومع الستحجة اإلنسائي، مخجع سداب ،  (46)
 .3 –2،   4ف

-r=  ((p2تدددع احتدددداب معدددجل الشسدددػ تمددد  أسددداس السعادلدددة التاليدددة:   (47)
p1)/t)/((p1+p2)/2)  ×100 

مخجع سداب ،  ة والتعاون مع بخنامج اومع الستحجة اإلنسائي،هيئة تخصيط الجول (48)
 ، 3،  5ف

هيئدددة تخصددديط الجولدددة، تحميدددل ادقترددداد الكمدددي الددددػرا، مددددػدة لمسشاقذدددة،  (49)
3116   ،26 

ترددام الدددتيع، اقتردداد الدددػع ادجتسدداتي خيددار سددػرية ادسددتخاتيجي: اووعدداد  (:4)
الددددددػع ادجتسددددداتي وددلتددددده التاريخيدددددة وادقتردددددادية والدياسدددددية: اقترددددداد 

،  3116ادسددددتخاتيجية، السخكددددد العخبددددي لمجراسددددات ادسددددتخاتيجية، دمذدددد ،  
 75. 

 .4دمحم جسال واروت، مخجع ساب ،    (51)
هيئة تخصيط الجولة والتعاون مع بخنامج اومع الستحجة اإلنسائي، مخجع ساب ،  (52)

 .، بترخف7 - 6،  6ف
 .2،   دمحم جسال واروت، مخجع ساب  (53)
معامل جيشي لمدجخل: هدػ قيداس الفدارع فدي تػزيدع الدجخل )أو ادسدتهالك( بديغ   (54)

اوفخاد واوسدخ السعيذدية فدي بمدج معديغ نددبة إلد  التػزيدع الستدداوا التدام. يدجل 
مشحش  لػرند تم  الشدبة السئػية التخاكسية لسجسػع الدجخل مقابدل العدجد الستدخاكع 

أو اوسخة اوشج فقخا . ويقيذ دليل جيشدي السدداحة  لمسدتفيجيغ مشه ابتجاء  والفخد
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بدديغ مشحشدد  لددػرند والخددط السفتددخض لمسددداواة السصمقددة. ويحددد  هددحا الفددارع 
والشدبة السئػية لمسداحة التي هي دون الخط. والشقصة صفخ تذيخ إل  السداواة 

تذددديخ إلددد  انعدددجام السدددداواة. لالسدددتدادة  انطدددخ تقخيدددخ  211السصمقدددة. والشقصدددة 
 .339،   3121تشسية البذخية ال

 
 


