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  أطلس العامل العربي
  السياسية واجملتمع – ااجلغرافي

Atlas du Monde Arabe 

Géopolitique et Société 
Par: Rafic Boustani et Philippe Fargues. 

Paris: Bordas, 1990. 

  
يتضمن هذا األطلس عدة موضوعات تم تصنيفها وتوزيعها وفق أهميتها،   

الفلسطينية، انتهاء بخالصة عامة تعتبر  ابتداء من العرض التاريخي حتى املسألة
وهو يعتبر بانوراما تعرض . بنك معلومات إحصائية موزعة بحسب الدول العربية

بموضوعية الوقائع االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والثقافية، وبطريقة 
  .معبرة ناطقة ومشوقة

لي للعامل العربي، وكا يقول إن الغاية املتوخاة من هذا األطلس هي إبراز الوجه املستقب
إعطاء صورة جديدة لهذه املنطقة تبرز إمكاناتها ومواردها، وتزيل الغموض : املؤلفان

  .الذي يغطيها، كونها ال تنال من االهتمام ما يتالءم مع أهميتها ودورها
وهي حماولة ال تهدف إىل التركيز على عناصر الوحدة فقط، بل تهدف أيضاً إىل 

  .التباعد واالنقطاع اكتشاف عوامل
أما من حيث احملتوى واختيار املوضوعات، فيتضمن األطلس أحد عشر 

موضوعاً خمتلفاً تم اختيارها بعناية، لكنها تتوزع من دون أرقام أو تبويب، حتى 
بالنسبة إىل النقاط الداخلية واخلرائط التي جاءت مرفقة بالنصوص، ومن دون ترقيم 

وهكذا، فإن منهجية التبويب والتوزيعات يف الشكل . للتمييز بين خريطة وأخرى
ولوال أرقام . واإلطار العام، بحسب الفصول واألقسام، قد وُضعت بأسلوب خاص

وعلى الرغم من الدقة . الصفحات ملا أمكن الرجوع إىل األصل يف أثناء التحليل
وجود عدم  والعناية يف الرسم واعتماد وسائل كارتوغرافية مميزة، فالفراغ البارز هو

و  ٨٦و  ٧٣ – ٧٢و  ٤٤و  ١١ – ١٠مثالً ص (اخلرائط  يف معظم (Echelle)مقياس 
١٠٦ .(...  

بعد املقدمة والتمهيد يبدأ األطلس بعرض أربع خرائط تاريخية تتناول 
الفتوحات العربية بحسب امتدادها ومراحلها، وهي تأتي كمدخل أويل للخرائط التي 

  .توزعت يف األقسام الالحقة
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  مسألة احلدود

من خالل احلدود يف القسم األول، حاول األطلس الغوص إىل اجلذور التاريخية   
لنشوء الدول العربية، إذ تبدو مشكلة احلدود العائق الرئيسي يف وجه الوحدة العربية، 
حيث التناقض بين طروحات فكرة القومية العربية من احمليط إىل اخلليج وبين واقع 

باخلرائط ) ٢٦ – ١٤(وقد خصّ األطلس صفحات مكثفة . ى األرضالتجزئة القائم عل
والنصوص إلبراز نقاط الضعف يف الكيانات املتباعدة، وذلك منذ نشوئها وعبر 

مراحل تاريخية ويف أماكن جغرافية خمتلفة، ابتداء من شمايل أفريقيا حتى الهالل 
رافية التاريخية بخريطة اخلصيب وشبه اجلزيرة العربية، ليختم هذه املداخلة الكارتوغ

إجمالية تمثل اخلطوط املتنازع يف شأنها بين الدول االستعمارية التي ) ٢٦ص (
كانت تتقاسم املنطقة العربية، والتي ما زالت، بأساليب ووسائل خمتلفة، حتول دون 
  .حتقيق رغبات الشعوب الطاحمة إىل حتقيق فكرة الوطن العربي من احمليط إىل اخلليج

  
  ألقلياتمسألة ا

األقليات، فيعالج فيها ثالث نقاط  مسألة القسم الثاينيتناول األطلس يف   
على قراءة  ويتم التركيز. أهل الكتاب والعرب وغيرهم تتوزع بين السلطة واألقليات،

املاضي يف مرآة التوزيعات الطائفية والعرقية، ذلك بأن النزاعات التي حدثت يف شأن 
ويورد األطلس التوزيعات املذهبية . م الطائفة اإلسالميةاخلالفة، قد أدت إىل تقسي

وتتركز اخلرائط، يف معظمها، على . لإلسالم عبر مراحل زمنية، وفق تسلسلها
ة للطوائف، لكن النصوص املرافقة لها تثير الكثير من يالتوزيعات العددية والنسب

يف بعض الدول  عالمات االستفهام، وخصوصاً يف احلديث عن حكم األقليات الدينية
  .العربية
كما يتضمن هذا القسم حتليالً مفصالً لنشأة املسيحية والتوزع اجلغرايف   

يف الشرق العربي، إىل جانب تقديرات عددية للطوائف املسيحية على  حيينيللمس
وهو يعتمد أربع خرائط خمصصة لتوزيع األقباط يف مصر، وانتشار . اختالفها

، مع ١٩٨٨وسنة  ١٩٤٨اليهود إىل فلسطين بين سنة املذاهب املسيحية، ثم هجرة 
ويالحظ، بالنسبة إىل حالة لبنان، أن التقديرات . خريطة للتوزع الطائفي يف لبنان

  .عن الواقع العددية قديمة وبعيدة
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أما النقطة األخيرة، فتتناول توزع األقليات، إذ يالحظ وجود ثالث أقليات   
جبال أطلس يف املغرب العربي، وجبال زغروس (تتوزع منعزلة خلف السالسل اجلبلية 

  ).النيل األبيض وبحر الغزال(، ويف املنطقة املدارية جنوبي السودان )شمال العراق
: وتبيّن اخلرائط املرفقة توزع األقليات غير العربية، بحسب الدول العربية

غرب، ثم ، والبربر يف امل)٣٥ص . خ(أماكن وجود األكراد يف العراق وإيران وتركيا 
  .خريطة التوزع العرقي يف جنوب السودان

  
  موضوع السكان

يف الئحة املوضوعات فهو خمصص ملوضوع السكان، ويبدو  القسم الثالثأما   
كان عدد سكان الوطن  ١٩٠٠ففي سنة . أنه أكثرها أهمية بالنسبة إىل املستقبل

املتحدة مليون نسمة، يمثلون أقل من نصف سكان الواليات  ٣٦العربي يبلغ 
من % ٢,٢، ونحو )دولة ١٢(األميركية، وخمس سكان السوق األوروبية املشتركة 

من سكان % ٤ ن، أصبح سكان الوطن العربي يشكلونوخالل أقل من قر. سكان العامل
وتشير التقديرات املتوقعة خالل العقدين املقبلين إىل أن عدد سكان الوطن . العامل

ت املتحدة األميركية وكذلك بالنسبة إىل االحتاد العربي سيفوق عدد سكان الواليا
وبحسب تقديرات هيئة األمم . السوفياتي، وحتى دول السوق األوروبية املشتركة

  .٢٠٠٠املتحدة سيبلغ عدد السكان العرب نحو نصف مليار نسمة قبل حلول سنة 
إىل رة لالهتمام، سواء بالنسبة يله أن خرائط هذا القسم تبدو مثيوما يمكن تسج  

صفحة (أو بالنسبة إىل السكان يف الدول العربية ) ٣٩صفحة (املساحة اجلغرافية 
من % ٢١فالسكان العرب يمثلون اليوم نحو . ، األمر الذي يبرز دينامية مميزة)٤٠

إسالم العامل املنتشر يف مناطق واسعة ممتدة يف الشرق األقصى وجاوه وأودية الغاجن 
يف املغرب، % ٣٠يف املشرق و% ٧٠يتوزع العرب بين كما . وبراهمابوترا والهندوس

  .تفصل بينهما صحراء ليبيا
وتزداد أهمية التوزع املكاين للسكان قياساً باملساحة؛ فالبحرين تمثل املرتبة   

الرابعة يف العامل من حيث كثافة سكانها واألوىل بين الدول العربية، يأتي بعدها جبل 
معبرة سهلة القراءة، يبرز فيها الوزن ) ٤٠صفحة ( يف خريطة ةوالقمة الثاني. لبنان

  .الديموغرايف ملصر التي تمثل وحدها نحو ربع سكان الوطن العربي
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نتيجة فعالية " ات يف انخفاضالوالد"حتليل النقطة الثالثة، أن ويالحظ، يف   
وتبرز هذه التحوالت من خالل مقارنة . برامج تنظيم األسرة يف معظم الدول العربية

 ١٩٩٠ – ١٩٨٥وسنوات  ١٩٥٠توسط عدد األطفال بالنسبة إىل املرأة بين سنة مل
حيث يتبين التحول الكبير يف كل من مصر ولبنان وتونس ) ٤٢خريطة صفحة (

  .واملغرب
وقد تضمن البحث إحصاءات ورسومًا بيانية مقارنة بين معدالت اإلجناب ثم   

نة مهمة للوالدات يف خمس دول ويستدل من مقار. الزواج والطالق ونسبة العُزّاب
  .عربية أن مصر قد حققت مستوى منخفضاً ثم عادت النسبة إىل االرتفاع

يف إبراز انخفاض معدل ) ٤٤صفحة (وتزداد أهمية خرائط هذا األطلس   
اخلصوبة، وذلك من خالل قياس مؤشر ثابت هو متوسط عدد األطفال للمرأة، بأربعة 

ال، ونسبة متابعة اإلناث للدراسة، ومعدل النشاط وفيات األطف: مؤشرات أساسية هي
) ٤٥صفحة (كما تبين خريطة . االقتصادي لإلناث، واملشاركة يف أداء فريضة احلج

وينتهي هذا القسم بنقطة مهمة تتناول . افمعدالت اخلصوبة بين املدن واألري اختالل
ن هم دون سن من السكا% ٤٣، إذ يالحظ أن )١٩٩٠ – ١٩٨٥(تكاثر السكان الطبيعي 

مليون نسمة أو ما يعادل مرة ونصف املرة أكثر من السوق  ٩٢وعددهم (عاماً  ١٥
نحو ) ماليين نسمة ٧(عاماً فما فوق  ٦٥، بينما تمثل فئة العمر )األوروبية املشتركة

  ).مليون نسمة ٤٤(ست مرات أقل من السوق األوروبية املشتركة 
  

  قضايا الزواج والصحة
  واملرأةووفيات األطفال 

بالتحليل والتمثيل الكارتوغرايف أربع نقاط رئيسية،  القسم الرابعيتناول   
ويالحظ أن هذا  .الزواج، والصحة، ووفيات األطفال، واملرأة: تتوزع مترابطة، وهي

جناحاً بارزاً يف معاجلة هذه املوضوعات استنادًا إىل  –أو أنه انفرد  –األطلس قد جنح 
وتزداد أهمية هذه . ية، وديموغرافية، وصحية، حديثةمؤشرات إحصائية اجتماع

اخلرائط والرسوم البيانية املرفقة بها، من خالل املقارنة عبر اجملال اجلغرايف، وهو 
  .ما يبرز أوجه التشابه واالختالف بين الدول

وإذا كان متوسط العمر عند الزواج األول يختلف بين دولة وأخرى، فالبارز يف 
عاماً يف عُمان واليمن  ١٧دون (بية أن املرأة ما زالت تتزوج باكراً معظم الدول العر
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أما . عاماً يف تونس ولبنان ٢٣، بينما يرتفع هذا املتوسط اليوم إىل ما فوق )الشمالية
عاماً يف  ٢٢بالنسبة إىل الرجل، فيالحظ أن متوسط العمر عند الزواج األول هو دون 

عاماً يف مصر وموريتانيا والسودان  ٢٧كثر من عُمان واليمن الشمالية، يف مقابل أ
 ١٩ – ١٥االختالف يف نسبة اإلناث املتزوجات يف فئة العمر  كذلك جند. وتونس

يف تونس، وأقل من % ٥عاماً؛ ففي حين تبلغ نسبة املتزوجات يف هذه الفئة العمرية 
اإلمارات يف دولة % ٥٠يف لبنان والبحرين، ترتفع النسبة ذاتها إىل أكثر من % ١٥

  .العربية وعُمان واليمن الشمالية
أما العالقات الزوجية، فهي تزداد استقراراً إذ ينخفض معدل الطالق بالتدريج 

يف معظم الدول العربية، مع وجود تفاوت بارز بين دولة وأخرى؛ ففي حين ال تزال 
%  ٤٥طالق تبلغ نسبة ال(النسبة مرتفعة يف عُمان واليمن واملغرب وموريتانيا وليبيا 

  .يف معظم الدول العربية% ١٠، تنخفض هذه النسبة إىل أقل من )يف موريتانيا
كذلك يوجد تفاوت بارز يف املستوى الصحي؛ ففي حين تتردى األوضاع يف 

عاماً يف  ٥٠و  ٤٠الدول الفقيرة، وينخفض العمر املرتقب عند الوالدة إىل ما بين 
 ٢٠آالف أو  ١٠حيث يوجد طبيب واحد لكل اليمن وموريتانيا والصومال والسودان، 

عاماً يف الكويت ولبنان، حيث يوجد  ٧٠ألف شخص، يرتفع هذا املعدل إىل ما فوق 
عاماً يف سوريا واململكة العربية  ٧٠و ٦٥شخص، وبين  ٦٠٠بيب واحد لكل ط

  .السعودية واألردن وتونس
بالذكور، إذ  كذلك يالحظ ارتفاع يف معدل وفيات الرضّع من اإلناث قياساً

يف مستوى التغذية  كما يسجل انخفاض. نما تهمل اإلناثينال الذكور عناية خاصة بي
موريتانيا والسودان : يف الدول العربية الواقعة يف املنطقة املدارية إىل اجلنوب، وهي

  .والصومال واليمن
وتؤكد خرائط األطلس أيضاً أن العامل العربي قد قضى على انتشار األمراض 

عدية، باستثناء املالريا التي ما زالت منحصرة يف أماكن حمددة جنوبي الصحراء، امل
  ).SIDAأو السيدا (كذلك ما زالت املنطقة بمنأى تام عن وباء اإليدز 

أما بالنسبة إىل وفيات األطفال، فهي مرتفعة يف الدول العربية الفقيرة الواقعة 
واليمن والصومال، وموريتانيا، حيث تزيد يف املنطقة املدارية اجلنوبية، مثل السودان 

ويالحظ من . نسبة وفيات الرضّع على مائة حالة يف مقابل كل ألف مولود حي
يف  ٣٩، أن هذه النسبة تبلغ ١٩٨٨إحصاءات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي لسنة 

 ٨٠يف مصر و ٨٣يف سوريا و ٤٧يف الكويت، لكنها ترتفع إىل  ١٩األلف يف لبنان، و
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ومن . يف الصومال ١٣١يف السودان و ١٠٧يف اليمن العربية و ١١٥املغرب و يف
يتبين أن ارتفاع وفيات الرضّع مرتبط بارتفاع ) ٥٥صفحة (خالل مقارنة اخلرائط 

، وخصوصاً يف السودان واليمن )عاماً فما فوق ١٥(نسبة األمية بين اإلناث 
  .والصومال وموريتانيا

دراً ما تطرقت األطالس إليها، وتشمل أوضاع وينتهي هذا القسم بدراسة نا
، حيث يسجل "الوجه اخملفي للعامل العربي"املرأة العربية التي تمثل، يف رأي املؤلِّفيْن، 

وجود تفاوت كبير بين الدول العربية؛ ذلك بأن أكثر من نصف هذه الدول مل يوقع 
ول املوقعة لهذه أما الد. اتفاقات هيئة األمم املتحدة التي تصون حقوق املرأة

االتفاقات بكاملها، فهي تونس واليمن اجلنوبية، بينما مل توقع الدول البترولية أية 
  ).السعودية، واجلزائر، ودولة اإلمارات العربية، وعُمان، وقطر، والبحرين(اتفاقات 

كما يسجل تمييز واضح يف عدم املساواة بين اجلنسين، وخصوصاً يف التعليم؛ 
بالنسبة إىل كل  ٤٠د اإلناث اللواتي يعرفن القراءة والكتابة يقل عن إذ يالحظ أن عد

أما عدد اإلناث . مائة من الذكور، يف كل من الصومال واليمن وموريتانيا وليبيا
اللواتي يتابعن الدراسة يف مقابل كل مائة من الذكور يف التعليم الثانوي، فهو يقل عن 

مر الذي يبين التمييز اجلاري بالنسبة إىل يف موريتانيا والصومال واليمن، األ ٦٠
  .املرأة

ونتيجة القيود املفروضة على املرأة يف العامل العربي، تنخفض نسبة 
، كما يبلغ معدل النشاط االقتصادي %١٦مشاركتها يف النشاط االقتصادي إىل 

ن يف كل من اجلزائر وليبيا والسعودية واليم% ١٠أقل من ) عاماً فما فوق ١٥(لإلناث 
  .العربية

  
  التعليم والثقافة
  ووسائل اإلعالم

للتعليم والثقافة ) ٦٤ – ٦٠(، يخصص هذا األطلس صفحات القسم اخلامسيف 
ويالحظ بالنسبة إىل التعليم انخفاض نسبة التحاق املرأة بالدراسة، . ووسائل اإلعالم

يف الصومال % ٩٠إىل أكثر من ) عاماً فما فوق ١٥(إذ ترتفع نسبة األمية بين اإلناث 
. يف لبنان% ٢٥والسودان واليمن وموريتانيا، بينما تنخفض هذه النسبة إىل ما دون 

كما يسجل ارتفاع يف معدل التسرب يف املرحلة االبتدائية، وخصوصاً بالنسبة إىل 
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وجود تفاوت كبير يف اإلنفاق على التعليم، ) ٦١صفحة (تبرز اخلرائط كما . اإلناث
دوالرات، ترتفع هذه  ٤١٠مصر  يففبينما تبلغ كلفة اإلنفاق السنوية على الطالب 

  .آالف دوالر يف عمان والسعودية ١٠التكلفة إىل 
أما وسائل اإلعالم، فهي يف تطور بارز، وخصوصاً بالنسبة إىل الصحافة، يف 

ت العربية املتحدة، وكذلك احلال راوالسعودية ومصر واألردن ودولة اإلما لبنان
يف % ٧٣(لكن معظم هذه البرامج مستورد من اخلارج . بالنسبة إىل البرامج املتلفزة

  ).يف سوريا% ٣٣يف مصر، و% ٣٥يف تونس واجلزائر، و% ٥٥اليمن اجلنوبية، و
  

  املدينة العربية

، جماًال واسعاً لدراسة املدينة؛ فهي التي دسالقسم السايخصص األطلس، يف   
ففي حين كان عدد سكان املدن العربية . سكانها عرفت أهم التحوالت نتيجة تزايد عدد

ماليين ساكن  ١٠٦، ارتفع هذا العدد اليوم إىل ١٩٠٠ماليين نسمة سنة  ٣,٥يبلغ 
  .سكان الوطن العربييمثلون أكثر من نصف 

ث من املتوقع أن ملدن يف دول اخلليج العربي، حيويزداد عدد الوافدين إىل ا
بحيث أن ثالثة من أصل كل أربعة سوف ( ٢٠٠٠سنة % ٨٠على  تزيد نسبة التحضر

أن املنطقة العربية قد عرفت ) ٦٦صفحة (ويستدل من ثالثة خرائط ). يقيمون يف املدن
لسودان حتوالً سريعاً خالل أقل من نصف قرن، وقد عرفت موريتانيا والصومال وا

زيادة كبيرة يف عدد سكان املدن التي استقبلت آالف النازحين نتيجة اجلفاف الذي 
  ).هجرات أيكولوجية(سيطر يف األرياف 

  
  الزراعة

البحث يف القسم السابع على الزراعة، وذلك يف دراسة غنية باخلرائط  يتركز  
كه الغذائي، بل الفالعامل العربي يستورد اليوم نحو نصف استه. واإلحصاءات احلديثة

ن أكثر من نصف واردات العامل الثالث الغذائية يذهب إىل الدول العربية التي يتزايد إ
اعتمادها على اخلارج، وخصوصاً بالنسبة إىل استيراد احلبوب والقمح، األمر الذي 
يثير خماطر كثيرة بالنسبة إىل مسألة األمن الغذائي، وخصوصاً بالنسبة إىل دول 

ان واملغرب واجلزائر، التي حتولت من خمازن للغالل إىل االعتماد على مصر والسود
على خريطة تبين انحسار األراضي الزراعية ) ٧٦صفحة (ويحتوي األطلس . اخلارج
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إىل رقعة ضيقة من األراضي، تبدو حمدودة أمام سيطرة الصحراء، وتنحصر يف 
  .أحواض األنهر والسواحل

، التي تم فيها ١٩٧٠ – ١٩٥٢ي يف الفترة وبعد عرض مراحل اإلصالح الزراع
تأميم األراضي وتوزيعها على املزارعين والفالحين، تميز خرائط األطلس بطريقة 

املغرب العربي، والهالل اخلصيب، : سهلة القراءة بين أربع مناطق زراعية رئيسية هي
الذاتي يف وتعالج هذه اخلرائط مسألة االكتفاء . وشبه اجلزيرة العربية، وحوض النيل

، فيتبين أن العراق هو الدولة الوحيدة التي تستطيع تأمين ٢٠٠٠الغذاء حتى سنة 
لكن األمل يبقى يف استثمار . الكفاية باالعتماد على نفسها، وذلك بفضل مشاريع الري

  .املساحات الصحراوية الشاسعة التي تشكل خزان املستقبل
بمشاريع الري اخملططة اخلاصة ) ٧٩صفحة (وهكذا تكتسب خرائط األطلس 

أهمية استثنائية، وخصوصاً يف السودان واجلزائر واملغرب والعراق  ٢٠٠٠لسنة 
  .واليمن ومصر

إذ يالحظ . يف موضوع الزراعة، فتتركز على األمن الغذائي أما النقطة األخيرة
فهو يشكل سوقاً استهالكية بالنسبة إىل الدول . اعتماد العامل العربي على اخلارج

ربية، وتزداد هذه العالقة بدول السوق األوروبية املشتركة، بينما يالحظ أن املغرب الغ
هو الدولة العربية الوحيدة التي حتقق ربحاً يف جتارتها مع السوق، إذ يصدر إليها 

مليون دوالر  ١٠٠مليون دوالر، ويستورد بضائع بقيمة  ٦٠٠منتوجات زراعية بقيمة 
  ).١٩٨٧سنة (
  

  عةالبترول والصنا

على خرائط تعرض الوقائع التي رافقت اكتشاف البترول  القسم الثامنيحتوي   
يف املنطقة العربية وعبر مراحل زمنية خمتلفة، مع التشديد على دور الدول املصدرة 

للبترول، ثم األزمات التي رافقت ارتفاع أسعاره وتأثير ذلك يف السوق العاملية، مبيناً 
مليون  ١٨( ١٩٨٠ي بسبب انخفاض أسعار النفط بين سنة تراجع عائدات العامل العرب

ويتبين من االحتياط العاملي للنفط اخلام ). مليار دوالر ٥٨( ١٩٨٧وسنة ) دوالر
 ٤٤مليار برميل، يف مقابل  ٦٠٠أن احتياط العامل العربي يبلغ ) ١٩٨٠نهاية سنة (

مليار  ٧٨اجلنوبية ومليار برميل يف أميركا  ١٢٢مليار برميل يف أميركا الشمالية و
  .برميل يف أوروبا
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، فقد بلغ إنتاج العامل )٧٦خريطة صفحة (أما بالنسبة إىل إنتاج البترول 
). مليون طن ١٨٤أما االستهالك فال يزيد على ( ١٩٨٩مليون طن سنة  ٧٦٧العربي 

وتبين اخلرائط أيضاً أن . من إنتاج العامل من الغاز الطبيعي% ١٠كما أنه ينتج نحو 
إىل % ٣٧إىل أميركا الشمالية، و% ٢١درات العامل العربي من النفط تتوزع بين صا

إىل % ١١إىل اليابان ودول جنوب شرقي آسيا، و% ٣١، والسوق األوروبية املشتركة
  ).وبينها الدول العربية غير املنتجة للنفط(دول العامل الثالث 

قول النفط كما خصّص األطلس خرائط مفصلة ألماكن اإلنتاج وتوزيع ح
هذا باإلضافة إىل توزيع عائدات النفط . والغاز الطبيعي يف معظم الدول العربية

ومساهمتها يف الدخل الوطني، واملساعدات التي تقدمها الدول النفطية إىل جيرانها 
  .العرب يف إطار التضامن العربي

م بنحو أما الصناعة، فهي تمثل مورداً ضئيالً يف معظم الدول العربية؛ إذ تساه
% ٥,٣يف املغرب، و% ١٧,٢يف تونس، و% ١٤يف السودان، و% ٩,٤يف سوريا، و% ٦,٧

يف % ٩,١يف األردن، و% ١٢,٥يف لبنان، و% ١٣,١يف الكويت، و% ٧,٣يف ليبيا، و 
  .يف مصر% ١٥,٢العراق، و

ويف حين تغطي . ويخصّص معظم اإلنتاج الصناعي لالستهالك الداخلي
ن نصف االستهالك يف سوريا ومصر، يالحظ أن الدول الصناعات الوطنية أكثر م

كما يزداد االهتمام بقطاع . حاجتها من الصناعات الغنية بالبترول تنتج أقل من ربع
ويالحظ أن القطاع غير املنظم، أو ما . البناء الذي يستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة

تزدهر الصناعات احلرفية  يعرف بالقطاع الهامشي، هو الذي يجذب اليد العاملة، إذ
  .يف كل من املغرب واجلزائر وتونس ومصر

  
  التكامل اإلقليمي

لكن، ما هو مستقبل العمل العربي املشترك؟ وهل توجد أمة عربية واحدة، أم 
  أمة؟ ٢٢

، حماوالت الوحدة العربية )٩٨صفحة (القسم التاسع يعرض األطلس، يف 
 ، إىل قيام اجلمهورية العربيةالدول العربية ، تاريخ إنشاء جامعة١٩٤٥ابتداء من سنة 

ويتبين من . ، ثم انهيارها بعد ذلك بثالثة أعوام١٩٥٨املتحدة بين سوريا ومصر سنة 
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التعاون اخلليجي  لسأهمية التبادل التجاري بين دول جمإحدى اخلرائط يف األطلس 
  .واحتاد املغرب العربي

ة الدولية، أن صادرات املنطقة ويستنتج من اخلرائط اخملصصة لتمثيل التجار
العربية تكاد تقتصر على البترول، وأن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تشتري من 

بينما يحقق امليزان التجاري عجزاً كبيراً مع السوق . العامل العربي أكثر مما تبيعه
أن ) ١٠٠خريطة صفحة (كما يالحظ . مليار دوالر ١٢غ لاألوروبية املشتركة يب

يزان التجاري خاسر يف معظم الدول العربية، باستثناء الدول النفطية، مثل الكويت امل
  .والسعودية ودولة اإلمارات العربية وقطر وليبيا

ويحتوي األطلس أيضاً على خرائط للتبادل التجاري مع السوق األوروبية 
ل املنطقة املشتركة واليابان واالحتاد السوفياتي، بما يف ذلك التبادل التجاري داخ

ويف نهاية هذا القسم، توجد خرائط مفصّلة ومهمة للهجرة الدولية، بما يف . العربية
وذلك بما يتالءم مع عدد  ذلك الدول املرسلة والدول املستقبلة للعمالة العربية،

املهاجرين، إذ يتبين أن مصر هي الدولة العربية األوىل بالنسبة إىل عدد املهاجرين 
، يليها املغرب واجلزائر واليمن العربية واألردن ١٩٨٩ نسمة سنة البالغ نحو مليوين

  .ولبنان وسوريا
ويالحظ أن توزع الهجرات السكانية املغادرة يقسّم العامل العربي إىل كتلتين 

وبينما يتميز املشرق بانتقال . منفصلتين، هما املغرب واملشرق، تفصل ليبيا بينهما
ة تتم إىل خارج املنطقة يالحظ أن الهجرة املغربيالعربي، العمال نحو دول اخلليج 

كما يواجه العمال العرب اليوم منافسة حادة من . العربية، وخصوصاً إىل أوروبا
خريطة صفحة (الوافدين اآلسيويين الذين يتدفقون بغزارة نحو الدول الغنية بالنفط 

إذ يزيد عدد كات السكانية، ان نموذجاً مميزاً يف جمال التحرويعتبر لبن). ١٠٣
على نصف مليون نسمة، اجته أكثر من نصفهم نحو ) ١٩٧٥منذ سنة (املهاجرين 

ويشير التوزع اجلغرايف إىل أن عدد اللبنانيين املقيمين يف اخلارج يزيد . الدول العربية
  .على مليوين نسمة

أما االنتشار العربي يف العامل، فيشير إىل وجود مليوين عربي يف فرنسا، 
ألف يف  ٧٠٠يف إيران، و  ١,٤٠٠,٠٠٠ن اجلزائر واملغرب وتونس، ومعظمهم م

 ٢١٠يف أستراليا، و ٢٢٠,١٠٠ألفاً يف تركيا، و ٦٧٠الواليات املتحدة األميركية، و
  .ألف يف أفريقيا الغربية ٢٠٠آالف يف بريطانيا، و
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  الدولة

جداً يف احلديث عن الدولة، يف القسم العاشر، تقدم اخلرائط إحصاءات غزيرة   
تتعلق بواردات الدولة وقضايا امليزانية اخملصصة للتعليم والصحة واإلنفاق 

والتسلح، مع حتديد قيمة الديون املستحقة، والتي تتضخم على ) ١١١ص (العسكري 
كما ). ١١٠ص ( الرغم من املساعدات اإلنمائية التي يتلقاها بعض الدول العربية 

ل بقيمة يف معظم الدول العربية، مع كشف مفصّ تتناول اخلرائط توزع األسلحة الثقيلة
ات التي تقدمها الواليات املتحدة األميركية إىل إسرائيل مبيعات األسلحة واملعون

كما توجد يف نهاية هذا القسم خرائط لألوضاع السياسية . وبعض الدول العربية
 وتوزع األحزاب) ١١٥ – ١١٤ص (وحرية الصحافة ومشاركة املرأة يف السلطة 

  .الدينية
  

  القضية الفلسطينية

لقضية فلسطين؛ فهي  يورد القسم احلادي عشر دراسة كارتوغرافية حتليلية  
القضية احملورية التي يجمع العرب عليها ابتداء من اجلزائر إىل عدن ومن الرباط حتى 

، ١٩٩٠وتقدم الدراسة إحصاءات عن انتشار الفلسطينيين يف العامل حتى سنة . بغداد
آالف نسمة، يف  ١٠٤مليوناً و) ١١٨ص (غ عدد املقيمين يف الضفة الغربية إذ يبل

ألف نسمة  ٥٩١ألف نسمة يف غزة و ٦١٣ألف نسمة يف األردن و ٥٥٩مقابل مليون و
  .يف لبنان

ويتضمن هذا القسم خرائط مفصلة عن أوضاع الفلسطينيين، وخصوصاً يف 
اسعة من أراضي الفلسطينيين؟ الضفة الغربية، حيث استولت إسرائيل على مساحات و

لكن البارز، بعد تهجير الفلسطينيين، هو حمافظتهم على شخصيتهم املستقلة 
والترحيل، فقد تمكن  وعلى الرغم من املآسي التي رافقت عمليات التهجير. وثقافتهم

الفلسطينيون من القضاء على األمية وحتقيق مستوى علمي يفوق املستوى السائد يف 
  ).١١٩خريطة صفحة (التي استقبلتهم معظم الدول 

االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط، أما توزع الفلسطينيين بحسب النشاط 
و  آالف يف جمايل الصناعة والبناء، ٤٠٨يف قطاع اخلدمات، وألفاً  ٤٣٥: فهو كالتايل

ويتضمن . آالف يف خمتلف جماالت الزراعة ١٠٦ألفاً يف التجارة والنقل، و ٢١٥
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رائط تمثل توزع القوى العاملة الفلسطينية بحسب الدول املستقبلة وبالنسبة األطلس خ
  .إىل القطاعات االقتصادية اخملتلفة

توزع السكان العرب يف فلسطين قياساً ) ١٢٠صفحة (وتبين إحدى اخلرائط 
التي تخيفها والناجمة عن " القنبلة الديموغرافية"بغيرهم، إذ حتاول إسرائيل مواجهة 

لعددي واملستمر يف التكاثر السكاين الذي ما زال يمثل السالح الرئيسي التفوق ا
  .واحلاسم يف يد الفلسطينيين

  خالصة عامة

 –اجلغرافيا : أطلس العامل العربي"هذه بإيجاز أبرز النقاط التي يطرحها   
ومهما حاولنا حصر املوضوع يف صفحات، فقد جاءت هذه ". السياسة واجملتمع

تكاد تغطي سوى القليل من النقاط التي تضمنتها الدراسة، ذلك بأن  القراءة سريعة ال
أطلساً يف هذا احملتوى وهذه الغزارة من املعلومات واإلحصاءات ال يمكن قراءته بهذه 

  .السرعة
ويف النهاية، ماذا نستنتج؟ وهل حقق األطلس غايته يف إبراز اخلصائص   

العربي؟ وهل تساهم هذه احملاولة يف  الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للوطن
  توضيح الصورة املستقبلية ملنطقة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية؟

لقد تناول هذا األطلس الوطن العربي، مبيناً نقاط القوة ونقاط الضعف،  -  
وأماكن االنقطاع ووسائل االتصال، وذلك قياسًا بالدول الكبرى والعامل، إذ أصبح يف 

  .ديد األبعاد الكاملة ملوقع الوطن العربي يف العاملاإلمكان حت
إنه ليس أطلساً باملفهوم الكالسيكي املعروف، بل هو قراءة سياسية  -  

اجتماعية اقتصادية موسعة وشاملة، استُخدمت فيها اخلرائط بكفاءة عالية بهدف 
لس وهو أيضاً أط. التي تتوفر يف شأنها اإلحصاءات إبراز بعض النقاط األساسية

  .متخصص، يعالج الظاهرة بأبعادها الكارتوغرافية كافة
وهو . إن هذا األطلس حماولة جدية، جمعت بين التحليل والتمثيل اخلرائطي -  

يطرح قضايا مهمة وحساسة، مبرزاً بعض جوانبها بطريقة كارتوغرافية واضحة 
يف  وموجزة تبسط األمور أمام القارىء، لكنها تسلط الضوء على جوانب حمددة

يف بعض (الصورة لكثافة املوضوعات التي تراكمت أحياناً إىل درجة الغموض 
  ).النقاط

وهو يكاد ينفرد بين . إنه أطلس جديد من حيث املوضوعات واحملتوى -  
كما أنه . ةاألطالس، وخصوصاً بالنسبة إىل معاجلة القضايا الديموغرافية واالجتماعي
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متكاملة يف مواجهة  شرية واالقتصادية، وحدةاردها البيبرز املنطقة العربية، بمو
على الرغم من التفاوت بين  –" الواليات العربية املتحدة"العامل، بحيث نشعر بأننا 

.. وأمام الواليات املتحدة األميركية والسوق األوروبية املشتركة –املناطق اجلغرافية 
  .وغير ذلك من الدول والقارات

  علي فاعور
  أستاذ اجلغرافيا

  امعة اللبنانيةاجل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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