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 انفكر انجغرافي في انحضبرة انصيُيت

يٍ انًلصغ كزٛلأ أٌ انغؼاكة انظُٛٛت أ عؼاكة انشلق اٞقظٗ يٍ انغؼاكاث اٞطهٛت انخٙ َشؤث يٍ اٞؽٕاك 

، ٔال ٚيرخبؼـ آَرا حرارلث  ؼرغ انشرٙا  غؼراكاث انشرلق  انبـائٛت فٙ انؼظرل انغضرل٘ انغرـٚذ فرٙ انظرٍٛ َ يرٓا

يُق يُخظف اٞنف انزراَٙ ق  و   انغال فآَا  هغج ؽٕك َؼضٓا فٙ ٔاؿ٘ انُٓل اٞط ل اٞى م  اٞؿَٗ ، ٔيًٓا كاٌ

نقـ ػلفج انظٍٛ اننكاػت يُق أٔاؽل انؼظل انغضل٘ انغرـٚذ أ انًخرؤؽل عٛرذ ػلفرج مكاػرت انغبرٕي ٔال ىرًٛا 

حـصٍٛ انغٕٛاٌ كرانؾُنٚل ٔانبقرل، كًرا ػلفرج عؼراكة انظرٍٛ فرٍ انخؼرـٍٚ فاىرخؾلصٕا انبلَرن ٔاىرخؾـيٕا انلم ، ٔ

ؿٔالي انؾنف ٔانكخا ت انظٕكٚت ٔاىخؼًهج انؼل اث ، كًا آَى اىخؾـيٕا انغلٚرل فرٙ طرُاػت انً  رو ، فرٙ عرٍٛ 

   فٙ طُاػت انُيٛشاػخًـث عؼاكة انشلق اٞؿَٗ ػهٗ اىخؾـاو انقطٍ ٔانؼُب 

ْقا انخٕصّ انغؼاك٘ انقائى ػهٗ اىاه اىخؾـاو اننكاػت ٔانخٙ حقٕو ػهٗ اىاه يؼلفرت انبٛةرت ٔيخطهبراث اٞكع ، 

   كاٌ انؼايم ٔكاا االْخًاو انًبكل نه كل انضغلافٙ ٔانؾلائؾ

يراعاث ٔانطبٛؼت انضغلافٛت نهظٍٛ كراٌ نٓرا اٞررل ٔكاا فنره االْخًراو ، فانظرٍٛ فرٙ يٕقؼٓرا انضغلافرٙ حغرٛؾ  ٓرا ي

، اػرافت لنرٗ ٔصرٕؿ رراْلة  ىٛػظًٛت يٍ انًلح ؼاث يٍ َاعٛت انٛا و ، كًا أٌ انبغل ٚغٛؾ  ٓا ػهٗ ْٛةت قٕه ػظ

حُبغ يٍ انٓؼباث انـاؽهٛت ، ٔحضل٘ َغرٕ انبغرل ا ؼرـْا الرًاال ْرٕ  یعٛذ حؾخلقٓا ر رت آَاك کبل یاالَٓاك انؼظً

  اَؾ اػا يٍ صٓت انشًال ْٕٔ ٚضل٘ فٙ اكزل اصناا انٓؼبت«  ْٕاَش ْٕ » َٓل 

 فآًَا ُٚبؼاٌ يٍ ْؼبت انخبج انؼظًٛت االكح اع  «   اَشٛکٛى» ٔ «  ٚاَضخيٙ » ايا َٓل  

لنٗ انظٕاْل انضغلافٛت فاٌ انظٍٛ حخًزم فٛٓا  ٛةاث يُاؽٛت يخباُٚت  ٍٛ انشًال ٔانضُٕي ٔانغلي  ف ٙ انٕقج  اػافت

نضُٕ ٛرت َضرـ االؽرلاف انشرًانٛت انشرلقٛت ٚيرٕؿ فٛٓرا يُراػ ٚؾرانف يرا انق٘ ٚيٕؿ فّٛ انًُاػ انًٕىًٙ فٙ اٞؽلاف ا

 انغل ٛت  ٚيٕؿ اٞصناا

طرؼٕ احٓا، ؽاطرت  مٛانؼٕايم انبٛةٛت ؿػج ىكاٌ انظٍٛ انقـياا لنٗ يؼلفت انًؤالرلاث انبٛةٛرت ٔانؼًرم ػهرٗ حرقن ْقِ

 نبٛةٛت  ٔاٌ انطا غ انؼاو نغؼاكة انظٍٛ ؽا غ مكاػٙ ٚؼخًـ ػهٗ انخ اػم يغ انظٕاْل ا
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انًًكٍ ا لام أْى انضٕاَب نه كل انضغلافٙ انظرُٛٙ ، فانضٕاَرب ان هكٛرت الرًهج ػهرٗ اىراؽٛلْى انخرٙ ع رم  ٓرا  ٔيٍ

 ؼرـ اٌ  ٔكرقنه اَ ظرال انيرًٕاث ٔاالكعحؼرًُج االراكاث لنرٗ  ٛؼرت انؼرانى   حلارٓى انقرٕيٙ فنره اٌ اىراؽٛلْى 

غرٛؾ  ًرا فراث اٞكع ، ٔكرإَا ٚؾٛهرٌٕ اٞكع اقرلي لنرٗ كاَخا كحقا ، كًرا أالراكث اٞىراؽٛل اٚؼرا لنرٗ انبغرل انً

 انشكم انًل غ يُٓا لنٗ انقلص انًيخـٚل  

ايا فرٙ يضرال اٞفرل انضغلافرٙ ، ف رٙ يضرال انٛرا و حلكرنث فرٙ ثىرٛا ، عٛرذ قراو كعانرت طرٌُٕٛٛ  ضرٕالث ٔاىرؼت 

 ت  انظٍٛ  انُطاق ، ماكٔا ؽ نٓا انكزٛل يٍ اٞقطاك االىٕٛٚت ٔؽاطت حهه اٞقطاك انًغٛط

انرق٘ ٔطرم لنرٗ فلةاَرت  ٔيٍ أائم انلعانت انظٌُٕٛٛ انقٍٚ عأنٕا انٕطٕل لنٗ اٞقطاك انًضرأكة   الراَش كرٍٛ  

 ق و ۸۲۱ ؼـ أٌ ٔقغ فٙ اٞىل نًـة ػشل ىُٕاث ، ػاؿ  ؼـ فنه لنٗ انظٍٛ ػٍ ؽلٚل انخبج ػاو 

ٔيرٍ انلعانرت انظرٍُٛٛٛ انًشرٕٓكٍٚ «  ٙ صرٕ » يًٓت ىاػـث ػهرٗ فرخظ ؽرلق انغلٚرل انخرٙ حًرل فرٙ  لٚٔقـو حقاك

 خٕػرظښ  ْٕٔ يغرايل  رٕف٘ ٔصرـ حُاقؼرا فرٙ كخرب انبٕفٚرت انًقـىرت فراكاؿ االحظرال  رانغلي نكرٙ ْٚيٕاٌ حياَٙ 

 انغكًاا ن ٓى  ؼغ انخؼانٛى  

م رى صبال حٛاٌ الؤٌ فکافقُـ فيًلقُـ ، رى ٔاطم ى لِ عخرٗ اصخرا  صٕ ٙ   عٛذ ػبل طغلاا  ٩۲٦ ـأ كعهخّ ػاو 

َٓل صٛغٌٕ رى ٔاطم ى لِ لنٗ  هؼ ، ٔ ؼـ فنه ػاؿ ، احضّ اللقا فؼبل انًُراؽل انًلح ؼرت ررى اصخرام يًرل ؽٛبرل انرٗ 

 قُـْاك  

 يضال انبغل كاَج ُْانه كع ث  غلٚت قاو  ٓا انبغاكة انظٌُٕٛٛ عخٗ ٔطهٕا لنٗ َٓل ان لاث   ٔفٙ

 ؼرم الرضاػت انً عرٍٛ انؼرلي انرقٍٚ ْرى كرإَا فٔ٘ اًَا َشاث اىاىرؤ   لٌ ػ قت انظٍٛ  انغلي ػٍ ؽلٚل انبغل

ؽبلة ػظًٛت  لكٕي انبغل ٔؿكاٚت  انًيانه انبغلٚت ان عقت فٙ انًغٛؾ انُٓـ٘ ٔيا ٚخظم  ّ يرٍ  غراك ، ٔاٌ اقرـو 

كخبّ انًيؼٕؿ٘ يٍ اَرّ فرٙ انُظرف اٞٔل يرٍ انقرلٌ  ًااالاكة لنٗ قٛاو اني ٍ انظُٛٛت  لع ث  غلٚت اًَا ٔكؿث فٛ

انًٛ ؿ٘ كاَج ى ٍ يٍ انُٓـ ٔانظٍٛ حلٖ  ظ ت ؿائًت فٙ َٓل ان لاث ػُـ انغٛلة ، ٔفؼ  ػرٍ فنره فراٌ انؾايو 

انغٕنٛاث انظُٛٛت انخٙ ٚلصغ حاكٚؾٓا لنرٗ انقرلٍَٛ انيرا غ ٔانزرايٍ انًرٛ ؿ  رٍٛ حظرف ؽرؾ انلعهرت يرٍ كراَخٌٕ لنرٗ 

 ان لاث  

ى انؾاكؽررت ٔحًٛررنث انؾررلائؾ انظررُٛٛت  ُشررؤحٓا ٔفررٙ يضررال كىررى انؾاكؽررت فرراٌ انغؼرراكة انظررُٛٛت ىرراًْج فررٙ كىرر

انًيخقهت اال اٌ حطٕكْا كاٌ  يٛؾ  يبب ػننت انظرٍٛ ٔػرـو اؽ ػٓرا ػهرٗ ؽرلائؾ انغؼراكاث اٞؽرلٖ   ٔٚؼرنٖ 

ىبب اْخًاو انظٍُٛٛٛ  لىى انؾاكؽت لنٗ ؽبٛؼت انغٛاة االقخظاؿٚت   فغٛاحٓى حؼخًـ ػهٗ اننكاػت اػخًاؿا كهٛت اٞيرل 

 ضاؿ ٔىائم ييظ نخغـٚـ يياعت اٞكع اننكاػٛت ٔحقيًٛٓا ٔيـ البكاث يٛاِ انل٘  انق٘ حطهب اٚ
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ًٔٚكٍ اػخباك انؾاكؽت انخٙ أٔكؿْا  انخ ظٛم انًؤكػ انظُٛٙ ىٕياالٍٛ فٙ كخا احّ ْٙ اقـو انؾلائؾ ٔانخٙ كىًج 

   ْٕٛي ٔيغ فنه فاٌ اػظى انؾلائؾ انظُٛٛت انقـًٚت فٙ انؾلٚطت انخٙ ٔط ٓا  ٙ ق   و   ۲۲۲ػاو 

 انفكر انجغرافي انعربي قبم االسالو

انباعذ فٙ حاكٚؼ انؼلي ٔعٛاحٓى قبم االى و ٚضـ طؼٕ اث كزٛلة فٙ اٞنًاو  غقٛقت انٕػغ انق٘ كاَرج ػهٛرّ اٞيرت 

انؼل ٛت قبم االى و ، الٌ انؼلي فٙ فنه انؼٓـ نى ٚـَٕٔا حاكٚؾٓى فرٙ كخرب ٔطرهج انُٛرا الىرًٛا يرٍ كراٌ يرُٓى يرٍ 

انباؿٚت اًَا كإَا ٚخُاقهٌٕ فنه ال اْا ػٍ ؽلٚل انلٔاٚت ٔانشؼل ٔنكٍ انباعذ انلاةب فٙ كشرف انغقرائل ٚضرـ ىكاٌ 

 انكزٛل يٍ انغقائل ػٍ عٛاة انؼلي يٍ اٜراك انخٙ حلکْٕا ؽاكس َطاق حيضٛم اعـاد انخاكٚؼ 

 قاو  خغهٛم حهه اٜراك  ٔانـاكه نٝراك انؼل ٛت انخٙ حًزم يلعهت يا قبم االى و ٚضـ انكزٛل افا يا 

فانشؼل انق٘ كاٌ ًٚزم انخاكٚؼ انخيضٛم اعـارٓى انٕٛيٛت ، اصخًاػٛت كاَج او اقخظاؿٚت او ىٛاىٛت ، ةُرٙ  اؽبراك حهره 

انًلعهت ؽاطت ٔاٌ انشؼل انؼل ٙ فٙ ْقِ انًلعهت قـ ٔطم لنٗ قًخّ يٍ عٛذ طٛاةت انك و ٔقٕة انخؼبٛل ْٔقا يرا 

 لي قبم االى و    َضـِ فٙ صًٛغ االؼاك انؼ

ٔٚؤحٙ فٙ يقـيت الؼلْى يا حلكِٕ نُا فٙ الؼل انًؼهقاث انخٙ حًزم َؾبت يٍ قظائـ اؽخاكْا انؼلي يٍ الؼل فغرٕنٓى 

ٔفْبْٕا ػهٗ انغلٚل ٔػهقْٕرا  ؤىرخاك انكؼبرت حشرلٚؼا نٓرا ٔحؼظًٛرا نًقايٓرا ٔاػخلافرا  ًكاَرت ان اػرٓا ٔعيرٍ ىربه 

 فٙ َٕاؿٚٓا ٔح خؾل  ٓا فٙ عاػلْا ٔ  اؿ  ٓا  يؼاَٛٓا عخٙ اطبغج انؼلي حخلَى  ٓا 

حشٛل لنٗ انًلعهرت انًخقـيرت انخرٙ ٔطرهٕا انٛٓرا فرٙ يضرال  ذٚاػافت لنٗ يا حلكِٕ يٍ َزل ٔقٕل يؤرٕك ٔايزال ٔاعاؿ

 اٞؿي ٔانهغت   

يرٍ عٛرذ يضال انغٛاة انيٛاىٛت فقرـ حٕطرم انؼرلي لنرٗ َظرى ىٛاىرٛت را خرت حخرٕفل فٛٓرا يقٕيراث انرـٔل انغـٚزرت  ٔفٙ

 انيٛاؿة ٔاالؿاكة ٔانخُظٛى  ٔاعيٍ يا َشٛل انّٛ ؿٔنت ىبؤ ٔؿٔنت عًٛل  

قخظاؿ٘ انًخقـو انرق٘ ٔطرهج االاؿث انكخب انـُٚٛت ٔانخاكٚؾٛت انقـًٚت لنٗ ْقِ انـٔل ٔانٗ انـٔك انغؼاك٘ ٔاال ٔقـ

 بشت ٔانشاو ٔانؼلاق   يؤكي كاَج يلكنا نهخضاكة  ٍٛ انُٓـ ٔانغ فانـٔنت انيبةٛت ٔعاػلحٓا يـُٚت ،انّٛ 

ٔكاَج حؼخًـ ػهٗ حضاكة انبغل ، ٔنكٍ ػُـيا اطبظ ؽلٚل انبغل ةٛل يايٌٕ حغٕنج انخضاكة انٗ انبل فكاَرج انيرهغ 

حؤحٙ يٍ انُٓـ ٔانغبشت لنٗ الٕاؽٙ صنٚلة انؼلي فُٛقهٓا انيربةٌٕٛ  رلا لنرٗ يظرل ٔانشراو ٔانؼرلاق ٔكاَرج انقٕافرم 

ٔحخضرّ الرًاال لنرٗ يكرت ٔيُٓرا لنرٗ انبخرلاا ررى لنرٗ ةرنة ػهرٗ الراؽٙا انبغرل  حيٛل يرٍ ىرٕاعم انضنٚرلة لنرٗ يرؤكي

انًخٕىؾ ٔكاَج يرٍ َخٛضرت فنره أٌ ماؿث اك راط انـٔنرت انيربةٛت ٔػظرى الرؤَٓا فغ رلٔا انخرلع ٔ ُرٕا انيرـٔؿ ٔاَشرؤٔا 

 انقظٕك  
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عرذ يظراؿك يخؼرـؿة يُٓرا ٔيٍ انًآرل انخٙ أقايخٓا انـٔنت انيبةٛت ىـ يرؤكي ٔؿكاىرت ىرـ يرؤكي  غرـ فاحرّ حؼطرٙ نهبا

ٚيخُخش قٕة ٔىٛطلة انـٔنت ، ٔحقـو ان كل انُٓـىٙ ػُـ انؼرلي ٔحطرٕك االَخراس اننكاػرٙ ٔيؼلفرت صغلافٛرت االعرٕال 

ٔىـ يرؤكي نرٛو ْرٕ انيرـ ، اث انًٛاِ انًخضًؼت فٙ انٕؿٚاٌ انبٛةٛت ٔؽبٛؼت اَغـاك اٞكع ٔإَاع انخل ت ٔيقـاك كًٛ

 ٚلة انؼل ٛت فُٓانه اػـاؿ كبٛلة يٍ انيـٔؿ ٚظم حؼـاؿْا لنٗ رًاٍَٛ ىبا  انٕعٛـ انق٘ اقٛى فٙ البّ انضن

يرٍ ؿكاىررت اٞؿي انؼل ررٙ ٔانشررؼل ؽاطرت ٔيررٍ حغهٛررم اٜررراك انخرٙ حؼررٕؿ نٓررقِ انًلعهررت ، ٔيرٍ يطانؼررت انكخررب انخررٙ 

ت نى حكرٍ أيرت صاْهرت ، حُأنج حاكٚؼ ْقِ انًلعهت يٍ عٛاة اٞيت انؼل ٛت ًٚكٍ انقٕل أٌ اٞيت انؼل ٛت فٙ ْقِ انًلعه

كًا حًزهٓا فكلة اػـاا اٞيت انؼل ٛت ٔانخٙ طٕكث نُرا ثرراك ْرقِ اٞيرت يًزهرت فرٙ انًؼراكا ٔانقخرال انًيرخًل ال  يرؾ 

ٔحضرراكة ٔاقخظرراؿ را ررج ، ٔنررٕ كاَررج ػكررو فنرره  اىررتٛاٞيررٕك  ررم كاَررج  ؼكررو فنرره ايررت فاث عؼرراكة ٔاؿي ٔى

 الطبغج نقًت ىٓهت اياو اػـائٓا

 :ن كل انضغلافٙ انؼل ٙ نٓقِ انًلعهت ًٚكٍ االالاكة لنٗ عقائل صغلافٛت حـل ػهٗ فكل صغلافٙ يخطٕكيضال ا ٔفٙ

 ( يعرفت بيئت االَسبٌ انًحيطت بّ :١

ان كل انضغلافٙ انؼل ٙ نٓقِ انًلعهت  يؼت يؼلفت االَياٌ نبٛةخّ فانؼل ٙ فٙ البّ انضنٚلة انؼل ٛت ٚشًم  يؼت  ايخام

 الؼا ٓا ٔأٔؿٚخٓا ٔآَاكْا   مٛيخٚة انؼل ٛت ٔٚظف حهه اٞؽلاف ٔٚقاكٌ يا  ُٛٓا ٔأفقّ صًٛغ أؽلاف انضنٚل

 طاعب انًؼهقت انزاَٛت ٔانق٘ ػاً فٙ انبغلٍٚ احيغ افقّ عخٗ الًم انؼلاق ٔكم انضنٚلة انؼل ٛت    فطلفت  ٍ انؼبـ

 افا طؼـث  ّ عَٓا ٔاحهغ

 ٌ ٕٚطٙ  ـصهت حظؼـ کيکا                                               

ُْٔا ال  ـ يٍ االالاكة يٍ أٌ اٞؿي انؼل ٙ فٙ ْقِ انًلعهت اَ لؿ فٙ ْقا انًضرال يرٍ  رٍٛ ثؿاي انؼرانى ، اف كًرا ْرٕ 

ٔٔط ٓا ٔانق٘  اكِٚيؼلٔف فاٌ انقانب اٞىاىٙ نهقظٛـة فٙ انشؼل انؼل ٙ   اٌ أنٓا ُٚ لؿ ػاؿة نقكل انًغبٕي ٔؿ

يا ٔكؿ فّٛ فكل الكزرل يرٍ يٕػرغ أ يٕػرؼٍٛ صغرلافٍٛٛ ًٚكرٍ فرٙ اةهرب اٞعرٕال  كزٛلاٚؼلف ػاؿة  انُيٛب ، ٔ

 حغـٚـ يٕقؼٓا 

 االْتًبو بًعرفت االَواء انجويت :( ۲

انظررلٔف انطبٛؼٛررت انخررٙ حضا ررّ انؼل ررٙ فررٙ صنٚلحررّ قيررأة انًُرراػ، فًُرراػ صنٚررلة انؼررلي حيررٕؿِ انطبٛؼررت  اْررى

 انغل ٛت انًخًزهت فٙ   ؿ انًٍٛ  انظغلأٚت افا يا اىخزُُٛا اننأٚت انضُٕ ٛت
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فنه ٔصّ ىكاٌ البّ انضنٚلة اْخًايٓى يُق أقـو انؼظٕك َغٕ يؼلفت االَٕاا انضٕٚت   يٕاىى ْبٕي انلٚراط ،  َٔخٛضت

 يٕاىى ىقٕؽ اٞيطاك،  ـاٚاث ان ظٕل َٔٓاٚاحٓا ، ٔٔعـٔا ميٍ كم يُٓا 

فكرل انلٚراط ٔااليطراك ٔانغٛرٕو ٔانؼٕاطرف ٔحضًرغ  اَؼكو فنه فٙ اؿ  ٓى ٔالؼلْى   فر  حؾهرٕا قظرائـْى يرٍ عخٗ

 انًٛاِ ، قال انشاػل اٞػشل فٙ يؼهقخّ 

  ػضم ٔ فل انيغا ت ال كٚذ ٔال                     كاٌ يشٛخٓا يٍ  ٛج صاكحٓا

ُت ُْٔا َشٛل انٗ راْلة يًٓت ػلفٓا انؼلي يُق ػظٕك يخقـيت ، فقـ أيكُٓى انخُبؤ  غانت انطقو ٔحغـٚـ فظٕل اني

انً ئًت نهنكاػت َخٛضت نؾبلة ؽٕٚهت اٞيـ  ًلاقبت ؽهٕع ٔيغٛب َضٕو يؼُٛت أ يا ٚيًٗ  انغلٔي انكَٕٙ نهًُرامل 

 انقًلٚت  

ٔكاٌ يرٍ َخٛضرت فنره أٌ حضًرغ نرـٖ انؼرلي يؼهٕيراث يؾخه رت  انؼلي ٚؼلفٌٕ فنه  اىى انُٕا   انضًغ إَاا   ٔكاٌ

 :ػٍ االَٕاا ػاةْٕا  ظٕكة ىضغ اؿ ٙ يُٓا 

 افا ؽهؼج انضٕماا حٕقـث انؼناا ٔكُيج انظباا ٔػلفج انؼهٛاا ٔؽاي انؾباا   

 ( انتوزيع انجغرافي ناليبكٍ :٣

صاا فٙ ان كل انضغلافٙ انؼل ٙ فٙ ْرقِ انًلعهرت انخؤكٛرـ ػهرٗ حٕمٚرغ االيراكٍ انضُٕ ٛرت حٕمٚؼرت ٚقرٕو ػهرٗ انخغـٚرـ  

كُاْا ٔانضبرال  شرلٚت ٔؽبٛؼٛرت ، فرقكلث انقبائرم ٔيُراؽل ىرانزا ج انًهخنو، ٔالرًم فنره انخٕمٚرغ انضغلافرٙ صٕاَرب 

 ٔاٍٚ ٚقم ٔك طٕا  ٍٛ انؼٕايم انًؤرلة  ؼؼٓا فٙ انبؼغ اٜؽل   کزلٚ ٍٚٔانُباث انطبٛؼٙ ، ٔا ٔانيٕٓل ٔانٕؿٚاٌ

 ( يعرفت يصبدر انًيبِ :٤

خق ررقي يررٍ ىررُت الؽررلٖ فقررـ انطبٛؼررت انًُرراػ انررق٘ ٚيررٕؿ صنٚررلة انؼررلي ، ٔانررق٘ ايخررام  انض رراف ٔانخقهررب ٔان َخٛضررت

رٓلث انغاصت لنٗ يؼلفت يظراؿك انًٛراِ انزا خرت أ انؼًرم ػهرٗ ؽنَٓرا يرٍ ىرُت ٞؽرلٖ   ٔكراٌ يرٍ َخٛضرت فنره أٌ 

يظاؿك انًٛراِ ، فكراٌ أٌ أَشرةج انيرـٔؿ ػهرٗ  ٙ لمث فٙ ان كل انضغلافٙ انؼل ٙ فٙ ْقِ انًلعهت راْلة انخغكى ف

ىبؤ ٔفٙ يقـيخٓا يـكػا يؤكي فٙ انًٍٛ ٔانق٘ ًٚزم اَضرامِ يؼلفرت  ۱٨ل يٍ انٕؿٚاٌ عخٗ  هغ ػـؿ حهه انيـٔؿ اكز

  ُْـىٛت ٔؽٕ غلافٛت ٔيُاؽٛت ٔمكاػٛت

 ( االْتًبو ببنجغرافيت انفهكيت :٥

نهخلعال انؼل ٙ انـائى ٔانق٘ فلػخّ  ٛةخٓى ، اٞرل فرٙ الرغق ًًْٓرى يبكرلا انًلاقبرت انخغٛرلاث انخرٙ حطرلأ ػهرٗ  كاٌ

ٔيغٛبٓرا، عخرٗ اىرخطاػٕا حٕقٛرج ىراػاث انهٛرم   ٔفرٙ  ؽهٕػٓرا ٔقـ ػلفٕا االْخـاا  انُضٕو ٔٔقرج انقبت انيًأٚت ،
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انيربم فرٙ ىرلٖ انهٛرم  ٓىٚيقـيت انكٕاكب انخٙ اْخًٕا  ًلاقبخٓا انقًل الَٓى ٚؤَيٌٕ انقًل ٔٚضهيٌٕ فّٛ نهيًل ٔٚٓرـ

 تظررٕا يبكررلا ػ قخررّ  انًضًٕػررت انُضًٛررٔانيرر ل ٔٚنٚررم ػررُٓى ٔعشررت انظرر و   ْٔررى فررٙ يررلاقبخٓى نًيررٛلة انخؼررن الع

 یانًخغٛلة ػهٗ انخٕانٙ ، ٔعـؿٔا يُٛاك انقًل ٔصؼهْٕا رًاَٛت ٔػشلٍٚ يُنال أؽهقٕا ػهٛٓا اىرى يُرامل انقًرل ٔأػطر

  ؽانض  ػل ٙ ىىا نكم يُٓى

عقٛقت را خت يرٍ ٔقبم االَخٓاا يٍ حهؾٛض ان ظم انؾاص  ان كل انضغلافٙ انؼل ٙ قبم االى و ال  ـ يٍ اإلالاكة لنٗ 

أٌ انؼلي فٙ ْقِ انًلعهت انخاكٚؾٛت انخٙ ىبقج رٕٓك االى و كإَا ػهٗ ؿكصرت ػانٛرت يرٍ انخغؼرل افا يرا قٕكَرٕا 

 بقٛت يُاؽل انؼانى  فانغٛاة انيٛاىٛت انًيخقلة انُاػضت ٔانخٙ ٔطهج لنٗ يلعهرت حؤىرٛو انـٔنرت   انيربةٛت ٔانًؼُٛٛرت 

فٙ ٔقج كاٌ ٚيٕؿ يؼظى يُاؽل انؼانى انخؾهف ٔانًٓضٛت ، ٔفرٙ يضرال  اىٙٛٔانغًٛلٚت   حـل ػهٗ َؼٕس فکل٘ ى

 َرجانزقافت ٔاالؿي فراٌ أؿي ٔالرؼل ْرقِ انًلعهرت ٚرؤحٙ فرٙ يقـيرت اٞؿي انؼرانًٙ ٔفرٙ يضرال انغٛراة االقخظراؿٚت ، كا

نغٛاة ان كلٚرت نٓرقِ انخضاكة ٔؽلقٓا انًُخظًت ٔاننكاػت ٔىـٔؿْا انقائًت حًزم ؽ لة حاكٚؾٛت   كم فنه ٚـل ػهٗ أٌ ا

 انًلعهت كاَج ػهٗ ؿكصت ػانٛت يٍ انخقـو انُيبٙ انؼانًٙ انًقاكٌ  ًلعهخٓا  

 


