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 الفكس الجغسافي السوماني

انًًكٍ أٌ َقطى انجؾر انًزٕضم إنٗ ؽٕقٍٛ أؽدًْب فيٙ انػيرو ٔانضيبَٙ فيٙ ان،يرة ا اا اٌ ايزيداج غيجّ عسٚيرح  يٍ

 اٚطبنٛب ٔاقزراثٓب يٍ عسٚرح ؾقهٛخ ٚكٌٕ ؽبعسأ ٚفؿم ثٍٛ عسئٙ انجؾر انًزٕضم .

ا كًيب كيبٌ ييٍ يٍ َؿٛت انؾٕـ انػرقٙ يغٙء االقٕاو انَٕٛبَٛخ ٔاضيزقراهْب فيٙ عيسهِ ٔضيٕاؽهّ انػيرقٛخ  ٔكبٌ

َؿٛت انؾٕـ انػرقٙ أٌ ٚكيٌٕ قرٚجيب ييٍ يراكيس انؾكيبهح انقدًٚيخ انًزًضهيخ فيٙ كيم ييٍ ؽكيبهح ٔاج٘ انرافيدٍٚ 

انقدًٚخ ا اال اَّ يٍ ؽطٍ انؾيع اٌ ٚكيٌٕ  خٔٔاج٘ انُٛم ا ايب انؾٕـ ان،رثٙ فكبٌ اكضر ثؼدا ػٍ انًراكس انؾكبهٚ

 دٚى .انفُٛقٌٕٛ ًْسح انٕؾم ثٍٛ انؾٕقٍٛ يُذ ربهٚخ ق

اجخهُب ػبيم انظرٔف انطجٛؼٛخ ثغبَت انًٕقغ انذ٘ اغرَب انّٛ َغد اٌ . خؿبئؽ انؾٕـ انػيرقٙ رتزهيع ػيٍ  ٔااا

انؾييٕـ ان،رثييٙ فكضييرح انغييسه ٔاالهخجييٛتد انزييٙ ًٚزهكٓييب انؾييٕـ انػييرقٙ رفييٕو انؾييٕـ ان،رثييٙ ا ا ييير انييذ٘ 

 اَؼكص ػهٗ لجٛؼخ انؾٛبح انطٛبضٛخ فٙ كت انؾٕقٍٛ .

ٕؽداد انطٛبضٛخ انزٙ َػبد فٙ انؾٕـ انػرقٙ فبقذ ثؼدجْب جٔل انؾٕـ ان،رثٙا كًيب أٌ خبؾيٛخ انٕؽيدح اٌ ان اا

 انطٛبضٛخ نهدٔنخ ثرزد فٙ ان،رة اكضر يٍ انػرو .

ٔثؼد أٌ اَزُٓٛب يٍ االغبهح إنٗ انُػيبل انفكير٘ نهغيسء انػيرقٙ ٔانًزًضيم فيٙ انؾكيبهح ا الرٚقٛيخ ال ثيد ييٍ يزبثؼيخ 

ه انغسء ان،رثٙ ٔيغ أٌ انكضٛر يٍ انجبؽضٍٛ فٙ ْذا انًغبل ٚغًؼٌٕ ثٍٛ. انفكرٍٚ ٔٚؼزجرَّٔ فكرح انجؾش نًؼرفخ جٔ

 ٔاؽدح اال اَّ فٙ انٕاقغ ُْبنك خؿبئؽ نكم يٍ انفكرٍٚ .

 فٙ ا ضص ٔاالرغبِا انزقُٛب فٙ َقطخ خبهط اهقًٓب فكبَذ رهك ا هـ ؽهقخ انٕؾم .

خ فٙ يٓد انؾكبهح انقدٚى ٔاج٘ انُٛم كيبٌ نيّ ا صير انكجٛير فيٙ ازانيخ انفيٕاهو فبنزقبء انؾكبهرٍٛ االفرٚقٛخ ٔانرٔيبَٛ

ثٍٛ ارغبْبد رهك انؾػبهاد ٔاخكبػٓب إنٗ انزٕعّ انؾكبه٘ االؾٛم ؽزٗ اؾجؾزب ركَٕيبٌ ؽكيبهح ٔاؽيدح ثطيجت 

 ٔؽدح انجٛئخ .
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ًب كبٌ انؾبل فٙ قجبئم انفيرش ٔانرٔيبٌ ػجبهح ػٍ قجبئم  ُْدٚخ أهثٛخ ا كبَذ فٙ أٔل ايرْب رؼٛع ػٛػخ ًْغٛخ ك

 ٔاالالرٚق . 

قجم ٔؾٕنٓب ٔخكيؼٕا أٔل اييرْى نًهيٕ   رؼهًذ االش انؾكبهح يٍ انًغًٕػبد انزٙ كبَذ رقطٍ انجؾر انًزٕضم 

 و. و. ٥٠٥رهك انًغًٕػبد اال آَى اَزقهٕا إنٗ جٔه جٔٚتد انًدٌ فٙ هٔيب فٙ ؽدٔج 

فٙ انؾكبهح ا الرٚقٛخ ٔنًب كبٌ انزبهٚخ انرٔيبَٙ أضغ يٍ أٌ ٕٚعس فٙ  ٔكبَذ يػبثٓخ ندٔٚتد انًدٌ انزٙ َػبد

 ضطٕه فهُؼد إنٗ ؾهت ثؾضُب انًزؼهق ثبنًؼرفخ انغ،رافٛخ .

كبَذ انغ،رافٛخ ْٙ انؼهى انٕؽٛد انذ٘ اضزطبع أٌ ٚغزذة اَزجبِ انرٔيبٌ ٔٚضٛر اْزًبيٓى فجؼف انكزبة ييٍ انرٔييبٌ 

خ ثيبالهـ ْٔيٙ كَٕٓييب كيرح الٛيير اٌ االػزقيبج ٕٚقيغ االهـ فييٙ يركيس انكييٌٕ افيبج ييٍ انؾقٛقييخ انغْٕرٚيخ انتبؾيي

 اضزًر ضبئدا .

ًٔٚكٍ اخزؿبه انفكر انغ،رافٙ انرٔيبَٙ ثبَّ فزرح ايزداج نهفكير انغ،رافيٙ االالرٚقيٙ ثيرزد فٛيّ عهاء ػهًٛيخ رزًضيم 

غبل ارطبع ا فق انغ،رافٙ فقد اكد فٙ انزؼدٚم ٔاالقبفخ ضٕاء كبٌ فٙ يغبل انغ،رافٛخ انرٚبقٛخا ٔانفهك ا أيب فٙ ي

انؼهًبء انرٔيبٌ َٔبقػٕا يب عبء ثيّ انؼهًيبء االالرٚيق خبؾيخ ثؼيد اٌ اؾيجؼ نٓيى يغيبل انًقبهَيخ انًيئخٕا ييٍ ثٛئيزٓى 

 انغدٚدح ٔاضزُجبل ػهٕيٓب انقدًٚخ . 

 وقد بسش العديد من أعالم الفكس الجغسافي في العصس السوماني نركس منهم

 ( ٕٚنٕٛش قٛؿر : ١

غٓدد ا يجرلٕهٚخ انرٔيبَٛخ ؽرٔثيب لبؽُيخ خيتل انقيرٌ ا ٔل قجيم انًيٛتج ٔكيبٌ ييٍ َزيبئظ رهيك انؾيرٔة ثيرٔز 

ٔقيد ضيًٙ ْيذا انػيٓر   و. و ١٠٠ثؼف انػتؿٛبد ٔكبٌ اػظًٓيى ٕٚنٛيٕش قٛؿير انيذ٘ ٔنيد فيٙ غيٓر ٕٚنٛيٕ ػيبو 

 نغ،رافٛب .ثبضًّ فًٛب ثؼد ٔيٍ االْزًبيبد انؼهًٛخ انزٙ ثرزد ندّٚ اْزًبيّ ثؼهى ا

ٔٚؼٕج ضجت انك إنٗ انزراثم انقبئى ثيٍٛ ػهيى انغ،رافٛيخ ٔانفزٕؽيبد انؼطيكرٚخ انزيٙ قيبو ثٓيب ٕٚنٛيٕش قٛؿير فيٙ ثيتج 

ان،بل  ٔقد زٔج انغ،رافٛب ثًؼهٕيبد يًٓخ ػٍ كيم ييٍ ثرٚطبَٛيب ٔانًبَٛيبا ؽٛيش كبَيذ ثرٚطبَٛيب قجيم انيك رؼزجير ييٍ 

قيبو ثزطييغٛم انكضٛير يييٍ انًؼهٕيييبد  و . و  ٥٤ - ٥٥ش قٛؿير ػييبيٙ االقطيبه انترافٛييخ ٔنكيٍ ثؼييد أٌ الساْيب ٕٚنٛييٕ

 انغ،رافٛخ انتبؾخ ثبنتؿبئؽ انؼبيخ نتقهٛى ٔلجٛؼزّ انطٕث،رافٛخ ٔػبجاد انطكبٌ .

 :ثهُٛٙ ( ٢

ًٚزييبز ثهُٛييٙ ثبَييّ عًييغ ثييٍٛ خؿييبئؽ يزؼييدجح ا ٔكييبٌ يييٍ َزٛغييخ انييك أٌ كزبثبرييّ كبَييذ يزُٕػييخ ٔفييٙ يتزهييع 

ربهٚخ انؾرٔة ٔيًب ُٚطت إنٗ ثهُٛٙ اَّ أٔل يٍ ؽبٔل " كزبثخ جائرح يؼبهف ػٍ انطجٛؼيخ  انًٕقٕػبد ا فكزت فٙ
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ثطجؼخ ٔصتصٍٛ كزبثب ا خؿؽ اهثؼخ كزت يُٓب نهغ،رافٛب ا ثرزد فٛٓب جهاضخ انطٕاؽم انزٙ قبو ثًػيبْدرٓب ٔانكزبثيخ 

 ٛٓب انكضر يٍ انطٕاؽم ان،رثٛخ يُّ .ػُٓب ؽٛش اَّ اضزتدو ا ضهٕة انزطجٛقٙ ا فقد قبو ثغٕنخ يٍ عجم لبهو زاه ف

 :  ًٕشٛثطه( ٣

ييٍ اؾيم االرٚقيٙ ػيبظ  ًٕشٛال ثد يٍ غرػ انغٕاَت انًًٓخ فٙ فكرِ َٔػبلّ انؼًهٙ ٔ ثطه ًٕشٛٔػُد اكر ثطه

فٙ االضكُدهٚخ ٔػًم فٛٓب ا ٔٚؼزجر ثطهًٕٛش فٙ انؾقٛقخ يؼجرح ؽٛب ثٍٛ انغ،رافٛخ انقدًٚخ ٔانغ،رافٛخ انؾدٚضخ ا قيبو 

 «.انغبيغ» فٙ انفهك ْٕٔ ػجبهح ػٍ صتصخ ػػر يقبال ٔرؼرف ثبضى  ًبثٕقغ انًؿُفبٌ انكجٛراٌ أؽدْ

ٔانيذ٘ رُيبٔل فٛيّ جهاضيخ انؼيبنى انًؼيرٔف « ع،رافٛيب »نذ٘ اغيزٓر فًٛيب ثؼيد انضبَٙ انًرغد إنٗ انغ،رافٛب ٔا ٔانكزبة

 ٔرقطًّٛ إنٗ قبهاد ٔرقطٛى انقبهاد انٗ اقبنٛى .

 اهم خصائص الفكس الجغسافي السوماني :

ثرزد ثؼف انتؿبئؽ انًررجطخ ثبنفكر انغ،رافٙ انرٔيبَٙ ا رًضهيذ فيٙ انغٕاَيت انفهكٛيخ ٔانرٚبقيٛخ ٔانغ،رافٛيخ 

ٔاالقهًٛٛييخ ا ثطييجت ارطييبع ا فييق انغ،رافييٙ انرٔيييبَٙ انُييبرظ ػييٍ ارطييبع هقؼييخ اندٔنييخ انطٛبضييٛخ ٔاْييى ْييذِ  انطجٛؼٛييخ

 -انتؿبئؽ : 

 َظبو انكٌٕ :( ١

اػزقد ثؼف انًفكرٍٚ انرٔيبٍَٛٛ أٌ انكٌٕ ضريد٘ خبند ٔاٌ انُغٕو يقدضخ ٔنٓب ربصٛر كجٛر ػهيٗ ؽٛيبح انجػير ا ٔاٌ 

ػؼٕة ػهٗ ضطؼ ا هـ . ٔؽزٗ ثطهًٕٛش انذ٘ اغزٓر كؼيبنى ع،رافيٙ فقيد اكيد انػٓت ٔانُٛبز  رٕقؼ يطزقجم ان

ػهٗ رئصٛر انُغٕو ٔانكٕاكت ػهٗ ا غتبؼ ٔانجتج ا كًب آَى اْزًٕا ثدهاضخ انػًص ثبػزجبهْب انًؤصر انرئٛص ػهٗ 

ٙ انظم ٔقبنٕا ثبٌ انكضٛر يٍ انًظبْر االهقٛخ كًب اْزًٕا ثدهاضخ انقًر ٔاػزجرِٔ اهقب الٌ انػًص رزر  َؿفّ ف

انقًيير قرٚييت عييدا يييٍ ا هـ ٔاَييّ اؾيي،ر يُٓييبا أيييب ا هـ فًييٍ ؽٛييش يٕقييؼٓب فييٙ انكييٌٕ اعًييغ كبفييخ انجييبؽضٍٛ 

 انرٔيبٌ ثبَٓب کرٔٚخ انػكم ٔيطزقرح فٙ يركس انكٌٕ ا ٔقبل ثؼكٓى آَب ردٔه ؽٕل يؾٕهْب .

 انتؿبئؽ انؼبيخ نػكم انؼبنى انًؼرٔف :( ٢

ى انكرح ا هقٛخ ثبنُطجخ نهكٌٕ انفطٛؼ ٔ ثبنزبنٙ اركؼ يدٖ ؾ،ر يطبؽخ انؼبنى انًؼرٔف اػزقد انرٔيبٌ ثؿ،ر ؽغ

ٔانًؼًٕه ػهٗ ضطؼ ا هـ ثبنُطجخ نهكرح ا هقٛخ ا ٔ ثذنك ثدا انزفكٛر ثبيكبَٛخ ٔعٕج اعساء يٍ انكيرح ا هقيٛخ 

ؽقخ فٙ انًؾٛطيبد انزيٙ رفؿيم ثيٍٛ الزانذ الٛر يؼهٕيخ ٔيٍ انًؾزًم أٌ ركٌٕ عْهخ ثبنطكبٌ ا ٔثبنُظر نزؼذه انًت

 انكزم انٛبثطخ ٚزؼذه انٕؾٕل إنٗ رهك انًُبلق ..
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ٔيٍ انًُبلق انزٙ كبٌ ٚؼزقد آَب يٕعٕجح انقبهح انغُٕثٛخ انزٙ رًزد ؽزيٗ انقطيت انغُيٕثٙ ا ٔييٍ انيذٍٚ أغيبهٔا إنيٗ 

نغُٕة نٛؿجؼ ثؾرح جاخهٛخ . كًب رهك انقبهح ثطهًٕٛش انذ٘ رؿٕهْب آَب يٍ انكجر ثدهعخ ر،هق انًؾٛم انُٓد٘ يٍ ا

آَى زػًٕا ثٕعٕج قبهح فٙ انًؾٛم ان،رثٙ ) ا لهطٙ ( ؽٛش ٕٚعد يزطغ ػهٗ ضطؼ انكيرح ا هقيٛخ ٚزطيغ نٕعيٕج 

اٌ انغيسء الٛير ا ْيم ثبنطيكبٌ ييٍ ا هـ »رهيك انقيبهح انًغٕٓنيخ  ًيٕشٛكزهخ ٚبثطخ كجٛرح انؾغى ا ٔقد ٔؾيع ثطه

 ػهٗ لٕل انًُطقخ انزٙ رػ،هٓب ا يى انػرقٛخ يٍ عضٛب انكجرٖ ٔايى انؿٍٛ ٔاالييىٚؾدِ يٍ انػرو ثتج يغٕٓنخ رقغ 

انًُزغخ نهؾرٚرا ٔيٍ انغُٕة انيجتج انًغٕٓنيخ انزيٙ رًزيد ؽيٕل انجؾير انُٓيد٘ نز،هقيّ ا ٔكيذنك رؾيٛم ثبصٕٛثٛيب يًزيدح 

 .خعُٕثٙ نٛجٛب ؽزٗ أهثب ٔيٍ انػًبل ايزداج َفص انًؾٛم انذ٘ ٚطٕف انغسه انجرٚطبَٛ

 ( انًغًٕػبد انجػرٚخ انًغٕٓنخ :٣

قيرالٛص ا » اغبه انفكر انغ،رافٙ انرٔيبَٙ إنٗ ٔعٕج يغًٕػبد ثػرٚخ رؼٛع فٙ انًُبلق انًغٕٓنخ ا فقد رؿٕه 

يؾٛطٍٛ يزقبلؼٍٛ اؽدًْب يطزؼرـ ) اضزٕائٙ ( ٔاالخر لٕنٙ ) قطجٙ ( ٚقطًبٌ االهـ اهثغ عسه ػيبيرح عْهيخ 

انذٍٚ ٚطٛرٌٔ يؼزدنٍٛ . ْٔيى ػجيبهح ػيٍ كبئُيبد ثػيرٚخ غيقراء انجػيرح ٔنٓيى ؾيٕه  ثبنطكبٌ رزًضم فٙ اهـ انجػر

خٛبنٛخ ٔنكُٓى يٍ َطم انًتئكخ ْٔذا انقطى رًضهّ قبهح أيرٚكب انػًبنٛخ صى اهـ انجػر انذٍٚ ٚطٛرٌٔ يقهيٕثٍٛ ) ػهيٗ 

 انٕعّ انًقبثم نُب يٍ ا هـ (. 

ـ انجػر أ٘ انجػرح انطٕجاء ْٔيذا انقطيى رًضهيّ قيبهح رًزيد فًٛيب ٔهاء ْٔذا انقطى رًضهّ قبهح أيرٚكب انغُٕثٛخ ا صى اه

 انًؾٛم االضزٕائٙ انٕاقغ عُٕثٙ افرٚقٛخ ا ايب انغسٚرح انراثؼخ فٙ انؼبنى انًؼًٕه انًؼرٔف نذنك انؼؿر .

 :( انزٕعّ َؾٕ اندهاضبد انطجٛؼٛخ٤

غًهذ جهاضزٓى انطجٛؼٛخ يغبالد يزؼيدجح ا يُٓيب  ارغّ انرٔيبٌ ارغبْب لجٛؼٛخ ًٚٛس فکرْى انغ،رافٙ ػٍ الٛرِ ا فقد

جهاضخ ظبْرح انسالزل ٔانجراكٍٛ ٔقد فطر ثؼف ػهًبئٓى ثبَٓب رؾيدس َزٛغيخ نهٓيٕاء انًكي،ٕل انيذ٘ ٚيسجاج قي،طّ 

فٛٓس ا هـ ٔٚؾدس فٛٓب ػٕٛثب ا كًيب آَيى اغيبهٔا إنيٗ ؽيدٔس ر،ٛيراد فيٙ ضيطؼ ا هـ اجد إنيٗ ظٓيٕه ثؼيف 

اخرٖ ا ٔنكَٕٓى ايخ ثؾرٚخ فقد غ،هزٓى ظبْرح انًد ٔانغسه ٔفطرْٔب ثزفطٛراد ػدٚدح عيبء ا عساء ٔاخزفبء اعساء 

 يٍ ثٍٛ رهك انزفطٛراد هثطٓب ثظبْرح أعّ انقًر ا كًب آَى اْزًٕا ثبندهاضبد انًُبخٛخ ٔػتقزٓب ثدٔائر انؼرـ .

 

 

 


