مقهمات القهة للسسلكة العربية الدعهدية
الجكتػر دمحم عبج اليادي صالح الجازي
جامعة الحديغ بغ شالل

الجكتػر محسػد صالح عصية الخبيحات
جامعة الصفيمة التقشية

سياسية عخ ّبية في قارة آسيا وثاني أكبخ دولة عخبية مغ
الدعػدية أكبخ وحجة
السلخص تذكل السسمكة العخ ّبية
ّ
ّ
اتيجيا
حيث السداحة ،وتدخخ السسمكة بالعجيج مغ السػارد عمى رأسيا الشفط والغاز الصبيعي ،وتحتل مػقعا استخ ّ

ىاما مغ الشاحية البخية والبحخية ،ووفخت الذخوط الجغخافية والسقػمات البذخية واالقترادية والدياسية والعدكخية
ودوليا ،حيث أصبحت عشر اخ فاعال
محميا
عشاصخ قػة ال يدتيان بيا لمجولة ،بل جعمت لمسسمكة مكانة مخمػقة
ّ
ّ
يديخ لمتعخيف بأىع الخرائز
ا
في الدياسات الجولية وليا حزػرىا الجولي الكبيخ .وفي ىحه الجراسة قجمشا جيجا

الدعػدية والتي ساىست بذكل كبيخ في جعميا مغ القػى اإلقميسية
الصبيعية والبذخية التي تستمكيا السسمكة العخ ّبية
ّ
الكبخى في السشصقة.
الكلسات السفتاحية :مقػمات القػة االقترادية ،الدياسية ،العدكخية ،اإلستخاتيجية ،السػقع الجغخافي ،السػقع

البحخي.

Abstract: Kingdom of Saudi Arabia is the largest Arab political unit in Asia and the
second largest Arab country in terms of area. The kingdom has many resources,
mainly oil and natural gas. It occupies an important strategic location in terms of land
and sea. The geographical, human, economic, political and military characteristics
provided elements of strength for the Kingdom. These strength elements have made
Saudi Arabia a prominent position locally and internationally, as the Kingdom has
become an active player in international politics. In this study, we have made an effort
to introduce the most important natural and human characteristics of Saudi Arabia,
which have contributed greatly to making it one of the biggest regional powers in the
region.
Keywords:Strength elements, economic, political, military, geographical,
geographical location, marine location, strategic.
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السقدمة:

الدعػدية دولة عخبية تقع فيي أقريى جشيػر يخر قيارة آسييا ،وتذيكل الجيدي السخكيدي ميغ
السسمكة العخ ّبية
ّ
ويعج السمظ عبيج العدييد آل سيعػد
شبو الجديخة العخ ّبية ،ويصمق عمييا أحيانا
الدعػدية أو أرض الحخميغ الذخيفيغّ ،
ّ

يعػدية الحجيثيية عييام 1902م ،والييحي اسييتسخ فييي نييع السشيياشق السجيياورة ليييا حتييى إعييالن قيييام
مؤسييذ الجوليية الدي ّ
الدعػدية.
السسمكة العخ ّبية
ّ
يعػدية أنسػذج ييا متشػع ييا لألش ييكال التزاريد ييية والط ييخو
وم ييغ الشاحي يية
الصبيعيي ية تذ ييكل السسمك يية العخ ّبي يية الد ي ّ
ّ
السشاخية ،فزال عغ كػنيا مػشغ العجيج مغ الحزارات وميج الخساالت الدساوية ،وأىع ما يسيد ىحه الجولة وجػد
الحخميغ الذخيفيغ فييا ،حيث يقرجىا السدمسػن مغ شتى بقاع األرض ألداي شعائخ الحج والعسخة.

يعػدية بغشاىييا بييالسػارد الصبيعييية ،خاصيية الييشفط والغيياز الصبيعييي ،فيييي تحتييل السختبيية األولييى
وتستيياز الجوليية الدي ّ
عالسي يا فييي احتييياشي الغيياز الصبيعييي .وتعي ّيج السسمكيية مييغ الييجول
عالسيييا فييي ترييجيخ الييشفط ،وتحتي ّيل السخكييد ال اخبييع
ّ
ال اخئييجة والقػييية اقتريياديا فييي السشصقيية يفزييل ترييجيخ الييشفط والييحي يذييكل  %90مييغ صييادراتيا .وقييج جييايت ىييحه
السػارد مغ االمتجاد الػاسع لمجولة عمى مداحات شاسعة.
األىسيية التاريخيية والجيشيية ،فقيج أصيبحت

تمع

الدعػدية إلى جاني
االقترادية اليائمة التي تتستع بيا
ونط اخ لمقػة
ّ
ّ
دور ىاما في الدياسة اإلقميسية والعالسية إلى جان األىسية الحزارية والتاريخية؛ فيي ميج اإلسالم وأرض
ا

العخوبة والحزارات ومعبخ الصخق التجارية والسائية ( الخميج العخبي والبحخ األحسخ).

أوالً :نبذة تاريخية:
ال يسكغ الحجيث عيغ الحزيارات التيي قاميت عميى أرض الجدييخة العخ ّبيية ،لريعػبة حريخ ذليظ فيي ىيحا
البحث ،فقج ذكخنا فيي السقجمية أن أرنييا كانيت مييج اإلسيالم والخسياالت الديساوية والحزيارات التاريخيية العخيقية.
الدعػدية ككيان سياسيي اسيتصاع تػحييج  % 80ميغ أرض شيبو الجدييخة
إال أنو مغ الزخوري التخكيد عمى الجولة
ّ
العخ ّبية.
يعػدية
وعشج الحجيث عغ الجولة
الدعػدية ال بج مغ ذكخ أولئظ الحيغ لييع اليجور الكبييخ فيي تأسييذ الجولية الد ّ
ّ
وىع آل سعػد ،والحيغ يخجع ندبيع إلى قبيمة ( حشيفة ) بغ لجييع ميغ بشيي بكيخ بيغ وائيل ابيغ أسيج بيغ ربيعية ،وقبيل

الدعػدية بيحا االسع كانت تجعى آل مقيخن نديبة إليى مقيخن بيغ مخجيان جيج اإلميام دمحم بيغ سيعػد
أن تدسى األسخة
ّ
يعػدية األول ييى(.السسمكيية فييي مئيية عييام1999 ،م) ويختمييل البيياحثػن والسؤرخييػن فييي تحجيييج معشييى الجوليية
مؤسييذ الجوليية الدي ّ

يعػدية األوليى والثانيية
الدعػدية ،فيشاك ثالث دول قامت في شبو الجديخة العخ ّبية مشح عام 1745م وىي الجولة الد ّ
ّ
والثالثة ،والقاسع السذتخك بيغ ىحه الجول اليثالث انتساؤىيا ،إذ إنييا تعيػد اليى أصيل واحيج وىيػ الجيج األكبيخ دمحم بيغ

الدعػدية
الدعػدية األولى والثانية مخاحل لتصػر الجولة
تعج الجولة
سعػد ،مؤسذ إمارة الجرعية عام 1725م  ،لحا ّ
ّ
ّ
وتػسعيا وبخوزىا بالذكل الحالي كشطام سياسي عام 1932م.

الدعػدية األولى في بمجة العيشية ومؤسديا دمحم بغ سعػد ،وتخافق ضيػرىا مع ضيػر السرمح
ضيخت الجولة
ّ
الجيشي الذيخ الكبيخ دمحم بغ عبج الػىار ،الحي كان لو الفزل الكبيخ في تخميز الشاس مغ عقائج الذخك

الشبػية الذخيفة ،والديخ عمى نيج الدمل الرالح ،ولقيت الجعػة قبػال كبي اخ مغ الشاس ودعسا
الجاىمية والدشة
و
ّ
ّ
وتأييجا مغ أميخ الجرعية دمحم بغ سعػد ،واستصاعت الجولة التػسع في السشاشق السجاورة لمجرعية ،حتى تػالت
( دروير،

الدعػدية عام 1818م.
الحسالت العثسانية عمييا بقيادة داود باشا وإبخاىيع باشا ،وتسكشت مغ إسقاط الجولة
ّ

1980م)
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يعػدية األولييى فييي مبادئيييا واعتسيياد مبييجأ الدييمفية ،وكييان
يعػدية الثانييية فتعييج امتييجادا لمجوليية الدي ّ
أمييا الجوليية الدي ّ
ذلييظ عمييى يي ّيج مؤسييذ الجوليية الثانييية األميييخ فيرييل بييغ تخكييي عييام 1824م ،فقييج اسييتصاع األميييخ تخكييي والييجه مييغ
اسسيا ،وفي نياية عيج ىيحه الجولية
استعادة الخياض مغ القػة العثسانية والسرخية ،وأصبح يعتخ بالحكع العثساني ّ
يعػدية ،واسييتصاع آل رشيييج
ىميية واسييتغالل الجوليية
العثسانيية ،ليييحه الطييخو تسدقييت الجوليية الدي ّ
ّ
اشييتعمت الحييخور األ ّ
( السصيػع،

يعػدية الثانيية عيام 1891م.
أمخاي حائل وبسداعجة العثسانييغ مغ الدييصخة عميى الخيياض وسيقػط الجولية الد ّ

2011م )

يعػدية الثالثيية فقييج تسكييغ األميييخ عبييج العديييد بييغ عبييج الييخحسغ مييغ مياجسيية الخييياض عييام
وبالشدييبة لمجوليية الدي ّ
يعػدية الججييجة ( الحاليية ) ،وأخيح يتػسيع فيي
1902م واستعادة حكع أججاده مغ آل رشيج ،ويعيج مؤسيذ الجولية الد ّ
نجج وباقي أراني الجولة بعيج معيارك حاسيسة ميع العثسيانييغ وآل رشييج مثيل معخكية الذيشانة عيام 1904م ومعخكية

السيشييا عييام 1906م.

(االنتخنييت2015 ،م)

حيييث اسييتصاع القزيياي عمييى حكييع آل رشيييج واسييتعادة معطييع األ ارنييي مييغ

العثسانييغ ،وبعج ذلظ دخمت بخيصانيا لمسشصقة أثشاي الحخر العالسية األولى ،ووقعت معاىجة القصيل والتي اعتخفت
فيييا بديمصة آل سيعػد عميى معطييع السشياشق ،ثيع اسيتبجلت بسعاىيجة عييام 1926م والتيي اعتخفيت بخيصانييا بحكييع آل

الدعػدية الحالية ومغ نسيا الحجاز التي كانت تحيت حكيع األشي اخ
سعػد عمى كل األراني
ّ
(العقاد1965 ،م
الدعػدية أول دولة عخبية تشال استقالليا التام.
كانت
ّ

الياشيسييغ ،وبييحا

ثانياً :السهقع الجغرافي والفلكي:
يمع السػقع الجغخافي دور كبيخ في سياسات الجول وقػتيا ،كسا أن السػقع الفمكي لمجولة يعدز قيػة الجولية
أيزييا ،إذ تفيييج دوائييخ العييخض أكثييخ مييغ خصييػط الصييػل فييي تشييػع الشصاقييات السشاخييية فييي الجوليية ( تشييػع مشيياخي )،
وي ييشعكذ ذل ييظ عم ييى التش ييػع ف ييي السحاص يييل الدراعي يية والسي يػارد األخ ييخى ،كس ييا أن الق ييػى العطس ييى تي يختبط أ ارن ييييا
(سعػدي2010 ،م).

بشصاقات مشاخية معتجلة ذات تشػع مشاخي كبيخ

( االحرييايات العاميية2010،م)

يعػدية فييي شييبو الجدي يخة العخ ّبييية جشييػر خبييي قييارة آسيييا
وجغخافيييا تقييع السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
مسييا جعميييا عبييخ العرييػر وسيييصا تجاري يا بيييغ
وتحتييل السسمكيية جغخافيييا مػقع يا متػسييصا بيييغ قييارات العييالع القجيسييةّ ،
مختمل الحزارات ،أنل إليى ذليظ إشيخافيا عميى بحيار ميسية مثيل البحيخ األحسيخ والخمييج العخبيي(سيعػدي2010 ،م).

يعػدية مييغ الغييخر البحييخ األحسييخ ،ومييغ الذييخق الخميييج العخبييي وقصييخ واإلمييارات العخ ّبييية
ويحييج السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
الستحييجة ،ومييغ الذييسال الع يخاق والكػيييت واألردن ،ومييغ الجشييػر اليييسغ وسييمصشة عسييان( )wikipedia.orgوبييالشطخ
لمحجود البخية نجج أن السسمكة تجاور (  ) 7دول عخبية وبحجود بخية يبمغ شػليا ( 45319كع ،وتع تخسيع الحيجود
البخية مع الجول السجاورة باتفاقيات ،ما عجا الحجود مع دولة اإلمارات العخ ّبية الستحجة فييي شيائكة حتيى ا ن ،أميا
الحجود البحخية فتذسل سػاحل الجولة عمى البحخ األحسخ والخميج العخبي .وتقع السسمكة فمكيا بيغ دائختي عخض (

 ) 32 – 16شييسال خ ييط االس ييتػاي ،وب يييغ خص ييي ش ييػل (  ) 56 -34ش ييخقا(ىيئ يية السد يياحة الجيػلػجي يية2012 ،م) .وتغص ييي

ا ارنييي الجوليية مييا يديييج عمييى  %70مييغ أ ارنييي شييبو الجدي يخة العخ ّبييية ،وتعييج ثيياني دوليية عخبيييا فييي السديياحة بعييج
الجدائخ(.)momra.gov.2015
تعييج د ارسيية السػقييع الجغ اخفييي لمجوليية مييغ العشاصييخ األساسييية التييي تؤخييح بعيييغ االعتبييار فييي قييياس وزن الجوليية

الدياسييي ،وتتييأثخ حييياة الجساعييات البذيخية بالعشاصييخ الجغخافييية كالسشيياخ ومطيياىخ الدييصح وميػارد األرض ،ومػقييع
الجولة بالشدبة لمسدصحات السائية ،ووجػد السسخات السائية والبخية ،وتؤثخ الذخوط الجغخافية في عالقات الذيعػر،
وتفاعميا مع بعزيا واستغالل اإلندان لمطيخو

 (.بيييخ ريشػفيان)1989 ،

الصبيعيية

وتمعي

يارز
دور ب ا
العجييج ميغ العػاميل ا

فييي قييػة الجوليية كييالسػقع الجغ اخفييي ،والتقييجم االقترييادي ،وشبيعيية البيئيية ،والتساسييظ الدييكاني ،وتييػفخ اإلسييتخاتيجية
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() Iver.B,2004

ويعتسج بشاي القػة االقترادية والعدكخية عمى وجػد أو عجم وجػد العػائق الصبيعيية الستعمقية

الجفاعية

ب ييالسػقع الجغ اخف ييي(الجب يياوي .)1990 ،ويت يييح السػق ييع الجغ اخف ييي السسي ييد إمكاني يية الػص ييػل إل ييى السي يػارد الصبيعي يية وحت ييى
() Geoffrey,1997

استغالل الفزاي الخارجي ،ويذسل السػقع عمى جسيع أبعاد الجغخافيا الصبيعية والبذخية.

والسػقع الجغخافي لمجولة يؤثخ سيمبا أو إيجابيا فيي سياسية الجولية الخارجيية وعالقتييا ميع جيخانييا وحتيى بقيية

دول العالع ،ويكػن ىحا التأثيخ سمبيا إذا كانت الجولة حبيدة ( مغمقة ) لييذ ليجييا مشافيح بحخيية ،بيشسيا يكيػن تيأثيخ

السػقع إيجابيا إذا تستعت الجولة بسػقع جغخافي يصل عميى بحيار وشيػاشو شػيمية ،وىيحا ميا يزييل لمجولية عشريخ
(اليػىيبي)2011 ،

قػة ال يدتيان بو.

كسا تختبط األنذصة االقترادية التي يسارسيا الدكان بسػقع الجولة ،فالجول البحخية

يعذق سكانيا الدفخ والحخكة والتشقل والعسيل بالتجيارة وصييج األسيساك ،وليجييع معخفية وإلسيام بييحه األنذيصة مقارنية
بدكان الجول الحبيدة أو التي ال تسمظ شػاشىي كبيخة .كسيا لعي
(شذصػش)2010 ،

السػقيع الستػسيط لمسسمكية أىسيية كبييخة فيي حخكية

التجارة البخية والبحخية.

عػدية بسػقع يتػسط قارات العالع القجيع ،عالوة عمى مػقيع السسمكية الجغ اخفيي
وتحطى السسمكة العخ ّبية الد ّ
السصل عمى الخميج العخبي والبحخ األحسخ ،والحي يتػسيط قمي مشصقية الخمييج العخبيي ،كسيا أنييا تخفيج ذليظ السػقيع
بثيخوة نفصييية ىائميية زادت مييغ قيسية ىييحا السػقييع ،فزييال عيغ الشاحييية الجيشييية ،التييي جعميت مييغ أرض السسمكيية مكييان

تعمييق ،تيييػي إليييو قمييػر السدييمسيغ مييغ شييتى بقيياع األرض ،حيييث الحخمييان الذ يخيفان فييي مكيية السكخميية والسجيشيية
السشػرة

(االنتخنت)2015 ،

ويفيييج السػقييع الفمكييي فييي تحجيييج أي مكييان أو مشصقيية عمييى سييصح األرض مييغ خييالل خصييػط الصييػل ودوائييخ
(سييعػدي2010،م)

العييخض ،وتبييخز أىسييية السػقييع الفمكييي فييي تشييػع الخرييائز السشاخييية.

ومػقييع الجوليية بالشدييبة لييجوائخ

العيخض أىييع ميغ مػقعيييا بالشدييبة لخصيػط الصييػل ،ألن دوائييخ العييخض تييؤثخ بذيكل مباشييخ فييي السشيياخ وبالتييالي فييي
الق ييػة البذي يخية ،وف ييي تش ييػع الث ييخوات الشباتي يية والحيػاني يية (.شذ ييصػش2010 ،م)) وحي ييث إن أ ارن ييي السسمك يية يغمي ي

عميي ييا

االنبداط ،وترشل عمى أنيا ار ٍ
اض سيمية استقخ فييا اإلندان مشح القجم.

الدعػدية فمكييا بييغ دائختيي عيخض (  ) 32.14 – 16.46شيسال خيط االسيتػاي ،وبييغ
وتقع السسمكة العخ ّبية
ّ
خصييي شييػل (  ) 55.60 – 34.29شييخق خييط يخيشتر ،وتسييخ دائيخة عييخض مييجار الدييخشان (  ) 23.5شييساال
وسط السسمكة .ويؤثخ امتيجاد السسمكية عميى عيجة دوائيخ عيخض فيي تشيػع الشصاقيات السشاخيية ،وإن كانيت فيي جسمتييا
نسغ السشصقة السجارية الحارة.

( ىيئة السداحة الجيػلػجية)2012 ،

ويتشػع السشاخ في السسمكة نتيجة االمتجاد عمى دوائخ عخض كثيخة ،حيث تتأثخ السسمكة بثالثة أقاليع مشاخية:

 – 1اإلقميع السجاري ويدػد في السشاشق الػاقعة بيغ دائختي عخض  18-16شساال.

 - 2اإلقميع الرحخاوي ويدػد في السشاشق الػاقعة بيغ دائختي عخض  30-18شساال.

(االنتخنت)

 - 3اإلقميع السعتجل ( البحخ األبيس ) ويدػد في السشاشق الػاقعة بيغ دائختي عخض  32-30شساال.

ثالثاً :السهقع االستراتيجي والبحري للسسلكة:
يعػدية ف ييي السػق ييع الجغ اخف ييي الحي ييػي الستػس ييط لمسشصق يية
تتسث ييل األىسي يية اإلس ييتخاتيجية لمسسمك يية العخ ّبي يية الد ي ّ
الخميجية ،حيث تذتخك السسمكة في حجود مع كل دول الخميج العخبي ،أنل إلى ذلظ إشخافيا البحخي عمى البحخ
األحسييخ والخميييج العخبييي ،ومسييا يعييدز مػقعيييا االسييتخاتيجي امتالكيييا شاقيية بذ يخية وحيػييية ،فزييال عمييى االسييتقخار
والقػة االقترادية الكبيخة واألىسية الجيشية والقجسية لألماكغ السقجسة لجسيع السدمسيغ في العالع ،األميخ اليحي عيدز
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(الحيارثي)2012 ،

دور جيػسياسييا عميى السدييتػى اإلقميسيي والعيالسي
مػقفييا الدياسيي وجعمييا تيؤدي ا

ومسيا زاد فيي أىسييية

يعػدية أكبييخ مشييتج ومرييجر ليييحه السييادة
مػقييع السسمكيية وجييػد ثييخوة ىائميية مييغ الييشفط والغيياز الصبيعييي ،حيييث تعييج الدي ّ
كبيخ في جسيع األنذصة االقترادية واالجتساعية والدياسية والعدكخية،
دور ا
الحيػية في العالع ،ويمع ىحا السػرد ا
لحج يسكغ أن نقيذ درجة ازدىار مجتسع وتقجمة بسقجار ميا يديتيمكو ميغ اليشفط ،إذ إن جسييع القصاعيات اإلنتاجيية

يعتسج تقجميا بذكل عام عمى الصاقة ،فزال عغ زيادة قػة الجولة العدكخية ووزنيا الدياسي(بخجاس. )2000 ،

الدعػدية تذغل معطع مداحة شبو الجديخة العخ ّبيية في ن أىسيية مػقعييا يسكيغ تمخيريو
وبسا أن السسمكة العخ ّبية
ّ
بالشقاط التالية:
-

مػقع متػسط بيغ قارات العالع القجيع حيث مسخ لمصخق التجارية.

عمى مدصحات مائية ىامة البحخ األحسخ والخميج العخبي.

-

اإلش اخ

-

وجػد الشفط والغاز بكسيات كبيخة زاد مغ قيسة السشصقة التجارية واالقترادية.

-

األىسية الجيشية حيث السقجسات اإلسالمية في مكة والسجيشة السشػرة.

(االنتخنت)2015 ،

ويحجد السػقع البحخي لمجولة وإشخافيا عمى واجية بحخية أو عجة واجيات بحخية التػجو الدياسي لمجولة ،وييتع

عمساي الجغخافيا الدياسية بسػقع الجولة بالشدبة لمبحار والسحيصات ،وىػ ما ركدت عميو نطخية ( قم

العالع ) ،في

(العيدييػي)2000،

حيييغ نجييج أن الييجول التييي ال تستمييظ مشافييح أو واجيييات بحخييية تػاجييو عػائييق ومذيياكل كثي يخة.

ويعصييي

السػقع البحخي الجولة ميدة تجاريية واقتريادية عطيسية لمجولية ،فيالسػقع البحيخي ييػفخ لمجولية نصاقيا اقترياديا وتقيجما
(شذصػش)2010 ،

سياسياص ونيزة صشاعية ،كسا يعدز االترال بالعالع الخارجي.

يعػدية ميغ اليجول التيي تتستيع بيػاجيتيغ بحيخيتيغ كبييختيغ ،فالسسمكية تذيخ عميى الخمييج
والسسمكة العخ ّبيية الد ّ
العخبي مغ الجية الذخقية ،وتصيل عميى البحيخ األحسيخ ميغ الجيية الغخبيية حييث يذيكل حيجودىا الغخبيية ،وتعيج ميغ

أكثخ الجول التي تستمظ جد ار في البحخ األحسخ ،مقارنة مع يخىا مغ الجول السصمة عميو ،كسا يعج البحيخ األحسيخ
يعػدية أذرع يا شبيعييية لمسحيييط اليشييجي ،الييحي يدخييخ بحخكيية تجارييية عبييخ
والخميييج العخبييي الييحيغ تذييخ عمييسييا الدي ّ
العرييػر(.الدييمصان )1988،فزييال عييغ الذ يػاشو الصػيميية التييي تييػفخ بيئيية مشاسييبة إلقاميية التجسعييات الدييكانية كالسييجن
الديياحمية ،وشييخق السػاصييالت البحخّي ية ،وبالتييالي زيييادة الشذيياط التجيياري ،وتييدداد القيسيية البحخييية إذا كانييت الجوليية
الدعػدية ومرخ عشج مجخل خمييج العقبية ،كسيا ييشعكذ
قخيبة مغ مسخات ومزائق بحخية ،مثل مزائق تيخان بيغ
ّ
(السػسييػعة

السػقييع البحييخي عمييى اسييمػر الييجفاع ،فالييجول التييي تستمييظ ش يػاشو شػيميية تعتسييج عمييى األسيياشيل البحخييية.

الجغخافييية السرييغخة)

وذى

ويقييػل ماىييان ":إن القييػة البحخييية ىييي أسيياس قييػة الجوليية ،التييي تسكشيييا مييغ الييسشيية عمييى البحييار،

إلى أبعج مغ ذلظ بأن الجولة البحخيية ىيي التيي تدييصخ فيي الشيايية ،وونيع سيتة عػاميل ،تعيج األسياس فيي

تكػيغ القػة البحخية:

-

السػقع الجغخافي ( اإلشالل عمى البحار السفتػحة )

خرائز الطييخ القاري ( الغشى بالسػارد )

-

الرفات القػمية لمذع

-

شخرية الحكػمة وسيادتيا.

-

( درجة التساسظ )

(الحزخمي)2013 ،

عجد الدكان.

رابعاً :التزاريس والطبهغرافيا:
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الدعػدية وامتجادىا عميى مديصحات مائيية لسديافة شػيمية ،فقيج اشيتسمت
نط اخ التداع مداحة السسمكة العخ ّبية
ّ
عمييى مطيياىخ تزاريدييية متشػعيية ،حيييث الديييػل الديياحمية مثييل ( سيييل تياميية ) عمييى البحييخ األحسييخ والديييػل

الد يياحمية عم ييى الخم يييج العخب ييي ،والسط يياىخ التزاريد ييية الجبمي يية ف ييي الجي يية الغخبي يية(االحر ييايات العام يية2010 ،م) .وتع ييج

الدمدمة الجبمية ( الحجاز وعديخ ) مغ أىع السعالع التزاريدية في السسمكة ،وتذغل اليزار والريحاري الخمميية
مديياحة كبي يخة فييي الجوليية ،وأىييع مييا يسيدىييا انحييجار الدييصح بذييكل تييجريجي بييجيا مييغ سمدييمة الجبييال الغخبييية باتجيياه
صيي الريحاري
الخمميية ثميث مدياحة الجولية مثيل الخبيع الخيالي وصيحخاي
الذخق وانتياي بداحل الخمييج العخبيي ،وتغ ّ
ّ
الشفػذ الكبيخ(السسمكة في مئة عام1999 ،م) .وتؤثخ ىحه السطاىخ التزاريديية فيي تبيايغ معيجالت األمصيار ودرجيات الحي اخرة

ب يييغ ش ييخق السسمك يية و خبي ييا وش ييساليا وجشػبي ييا( بيييػمي .)2015 ،ويسك ييغ تقد يييع مط يياىخ الد ييصح ف ييي السسمك يية العخ ّبي يية

الدعػدية إلى األقدام التالية:
ّ
الجبمية :وتذسل سمدية جبيال الديخوات ،التيي تسثيل السختفعيات الجشػبيية الغخبيية وفيييا جبيل الديػدة (
 - 1السختفعات
ّ
 3015م ) أعميى قسيية فييي السسمكيية ،وسمديمة جبييال الحجيياز التييي تذييكل القديع األوسييط مييغ الدمدييمة الجبمييية،
وجبال مجيغ التي تذكل القدع الذسالي مغ السختفعات الغخبية.

 - 2اليزييار :وىييي أراض سيييمية مختفعيية تغصييي مديياحات واسييعة ،وتذييسل اليزييار الغخبييية ( ىزييار نجييخان
وعدييخ والحجياز وحديسى ) ،واليزيار الػسيصى تتسثيل فييي ىزيبة نجيج وىيي أكبيخ اليزيار ،واليزيار الذيخقية
مثل ىزار ( الرسان والحجخة والحساد والػديان ).

 – 3الخمال الرحخاوية وتتخكد في شخق السسمكة ( الكثبان الخمميية ) مثيل الخبيع الخيالي اليحي يذيكل أكبيخ تجسيع رمميي
في العالع(السػسػعة العخ ّبية2015 ،م).

 – 4الجدر :وتزع السسمكة أكثخ مغ  1300جديخة في البحخ األحسخ والخميج العخبي.

(ىيئيية

 – 5بعييس السطيياىخ التزاريدييية محييجودة االنتذييار مثييل الػاحييات والخونييات والسجيياري السائييية مػسييسية الجخيييان
السداحة الجيػلػجية2012 ،م).

وألشييكال سييصح االرض دور فييي تقييجيخ قيسيية الجوليية فييي الشيػاحي اإلنتاجييية والعدييكخية والدياسييية ،فالسشيياشق

الديمية تداعج عمى التخابط بيغ أجداي الجولة ،واإلنتاج الدراعي ،كسيا تزييل السشياشق الدييمية عشريخ قيػة لمجولية
في الديصخة عمى كامل اجدائيا ،وعمى العكذ مغ ذلظ نجج أن شبيعة الدصح الػعخة تعسل عمى إعاقة التخابط بيغ
(السػسػعة الجغخافية السرغخة)

وتعييغ خصػط تقيجم الجييػش

أجداي الجولة وقمة اإلنتاج الدراعي ،كسا يعيق العسميات الحخبية.
ّ
واندحابيا وفي تعييغ التكتيظ واألسمحة ،كسا تمع دو ار فيي تخصييط الحيجود الدياسيية ،وتعسيل التزياريذ والسشياخ
الدعػدية وامتجادىا
عمى تحجيج اإلمكانات االقترادية الستاحة(.سعػدي2010 ،م) ونط اخ التداع مداحة السسمكة العخ ّبية
ّ
عمى مدصحات مائية لسدافة شػيمة ،فقج اشتسمت عمى مطاىخ تزاريدية متشػعة ،حيث الديػل الدياحمية مثيل (
سيييل تياميية ) عمييى البحييخ األحسييخ والديييػل الديياحمية عمييى الخميييج العخبييي ،ومييغ السطيياىخ التزاريدييية السشيياشق

الجبمية خاصة في الجية الغخبية(االحرايات العامة2010 ،م) .وتعج الدمديمة الجبميية ( الحجياز وعدييخ ) ميغ أىيع السعيالع

التزاريدية في السسمكة ،وتذغل اليزار والرحاري الخممية مداحة كبييخة فيي الجولية ،وتغصيي الريحارى الخمميية
ثمث مداحة الجولة مثل الخبع الخالي وصحخاي الشفػذ الكبيخ ،وتيؤثخ ىيحه السطياىخ التزاريديية فيي تبيايغ معيجالت

األمصار ودرجات الح اخرة بيغ شخق السسمكة و خبيا وشساليا وجشػبيا(السسمكة في مئة عام1999 :م).
خامداً :السداحة والذكل كسقهم للقهة:
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تييػفخ السديياحة مي يدة إسييتخاتيجية لمجوليية ،فالييجول ذات السديياحة الكبي يخة يرييع
(رييياض2012 ،م)

الييجول صييغيخة السديياحة ،كسييا تييػفخ لمجوليية قييػة اقترييادية وسياسييية.

دوىييا واحتالليييا مقارنيية مييع

وىشيياك بعييس الدييمبيات لمسديياحة

الكبييخة جييجا ،تتسثييل فييي صييعػبة الدييصخة عمييى األجيداي الستخامييية البعيييجة ،وأحيانيا يغمي
الجبمية أو الرحخاوية فال يدتفاد مشيا.

عمييى ىييحه السديياحة الدييسة

(السػسػعة الجغخافية السرغخة)

يعػدية فتبمييغ حيػالي (  ) 2.250.000كييع .2وتغصييي مييا يديييج عمييى %80
أمييا مدياحة السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
(
مييغ أ ارنييي شييبو الجدي يخة العخ ّبييية ،وتعييج ثيياني دوليية عخبيييا فييي السديياحة بعييج الج ادئييخ ىيئيية السديياحة الجيػلػجييية،
2012م) وأكبخ وحجة سياسية عخبية في قارة آسيا ،وأكبخ دولة خميجية ميغ حييث السدياحة والديكان .انطيخ الذيكل

( أ)
يخ مييغ الجييدر التييي يرييل عييجدىا إلييى ( )1285جدي يخة وبعييس
يعػدية عييجدا كبيي ا
وتزييع السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
السريادر تقيػل (  ) 1300جدييخة ،تذيكل جيدر البحييخ األحسيخ وخمييج العقبيية ميا نديبتو ( )%88مييغ مجسيل جييدر

السسمكية وأكبخىيا جدييخة فخسييان الكبييخ ،فيي حييغ يبمييغ عيجد الجيدر فيي الخميييج العخبيي نحيػ ( )135جدييخة ،وتذييكل
)

نحييػ ( )%12مييغ مجسييل جييدر السسمكيية وأكبخىييا جدييخة أبييػ عميييAlwelaie ,1993(.

وبيييحه السديياحة الكبييخة

تذكل السسمكة قػة ليا وزنيا الدياسي محميا وعالسيا ،عػنا عغ اإلمكانيات االقترادية الزخسة التي جعمتيا في
(العيدػي2000 ،م)

مقجمة الجول الستقجمة في كافة السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية والعدكخية.

وي ييؤثخ الذ ييكل الجغ اخف ييي لمجول يية ف ييي سياس ييتيا الخارجي يية  ،فذ ييكل الجول يية ق ييج يع ييدز مكانتي ييا العد ييكخية ،أو
يزعل قػتيا وييجد صسػدىا ،ويعج الذكل السثالي لمجول ىػ الذكل الستساسظ والسترل األجداي وانتطام الحجود

قجر السدتصاع ،وأقخر األشيكال السثاليية ىيػ اليجائخي أو السخبيع أو الستيخاص أو األشيكال القخيبية مشييا ،ويفييج شيكل
الجولة في عجة نػا ٍح ،مشيا :اليجفاع واإلدارة والحكيع ،حييث تدياعج فيي الدييصخة عميى أجيداي الجولية ميغ خيالل قخبييا
م ييغ السخك ييد ( العاص ييسة )،

(السػس ييػعة الجغخافي يية السر ييغخة)

ومػاجي يية أي ييدو خ ييارجي ،وبي ييحا ي ييؤثخ ش ييكل الجول يية عم ييى

إسييتخاتيجيتيا العدييكخية فييي السحافطيية عمييى أمشيييا القييػمي ،فالييجول ذات االمتييجاد الذ يخيصي أو الصييػلي تعيياني مييغ
مذكمة الديصخة عمى أجدائيا الستباعجة ،مقارنة مع الجول ذات الذكل الستخاص أو الستجانذ.

(رياض2012 ،م)

يعػدية نالحييع بأنيييا تأخييح شييكال عامييا يسيييل إلييى االسييتصالة واالنييجماج
وبييالشطخ إلييى أ ارنييي السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
ويتبيغ ذلظ مغ الخخيصة العامة لمجولة ،حيث الذكل اليشجسي واليحي يسثيل الجولية ىيػ مزيمع سجاسيي ييخ مشيتطع
يسثييل الحييجود الدياسييية مييع الييجول السجيياورة والبحييار السحيصيية أنييالعو الدييتة ،وىييحا الذييكل يتيييح لمسسمكيية عييجة
خرائز ومدايا مغ بيشيا:
-

التساسظ بيغ األجداي.

-

سيػلة ربط السشاشق بذبكة مػاصالت مع العاصسة.

-

تشػع السشاخ.

-

عجم وجػد فػاصل بيغ األجداي ( مشاشق بحخية مثال ).
(االنتخنت )

656

652

الدعػدية
الذكل ( أ ) حجود ومداحة السسمكة العخ ّبية
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سادساً :السشاخ وعشاصره:

لمسشيياخ دور ىييام فييي تحجيييج قيسيية الجوليية وأىسيتيييا الدياسييية واالقترييادية ونييػع الشذيياط البذييخي فييي الجوليية،

وتعج السشاشق السعتجلة أكثخ البيئات السشاسيبة ألنذيصة اإلنديان السختمفية ،حييث قاميت الحزيارات والقيػى العطسيى
في ىحه البيئيات السعتجلية ،كسيا تيؤثخ الطيخو
وتمعي

السشاخيية فيي الشيػاحي العديكخية وسييخ العسمييات العديكخية الحخبيية،

دور فييي إعاقيية أو تدييييل ىييحه العسميييات ،ومثييال ذلييظ مشيياشق الثمييػج الكثيفيية أو الكثبييان الخممييية التييي تعيييق
ا

األعسال الحخبية.

( السػسػعة الجغخافية السرغخة)2015 ،

االمتجاد عمى مداحات شاسعة ودرجات عخض متباعيجة ( 16

الدعػدية بدب
يتشػع مشاخ السسمكة العخ ّبية
ّ
–  ) 32شييسال خييط االسييتػاي ،وكييحلظ التفيياوت فييي سييصح األرض مييغ ارتفاعييات وانخفانييات ،وبذييكل عييام يسكييغ
القػل :إ ّن مشاخ الجولة يستياز بارتفياع درجيات الحي اخرة صييفا وشيجيج البيخودة شيتاي ،ويذييع ىيحا السشياخ فيي السشياشق
الػسصى ،أما السشياشق الدياحمية فذيتاؤىا دافيو وصييفيا يتريل بيالح اخرة العاليية السقتخنية بالخشػبية ،وفيي السشياشق
الجبمي يية مث ييل جب ييال عد يييخ والد ييخوات والحج يياز فذ ييتاؤىا ب ييارد وص يييفيا معت ييجل م ييع أمص ييار مػس ييسية ف ييي فر ييل

الريييل(االمييع الستحيجة2007 ،م) .وكييػن الجوليية تقييع نييسغ السشيياخ الريحخاوي السييجاري الجييا
عمى سصح األرض ،ف ن معطع أرانييا جافة بدب
الصقذ الحار والجا

الخياح الجافة التي تي
o

حدي

ترييشيل ( كييػبغ )

عمييا ،فيدػد في السشياشق الػسيصى
والبارد فريل

صيفا ،حيث تقارر درجات الح اخرة مغ (  ) 50م  ،بيشسا يدػد الجػ الجا

الذتاي وتقتخر درجية الحي اخرة ميغ الريفخ السئيػي ،وتتدياقط الثميػج أحيانيا عميى السختفعيات الجبميية ،وتتديع السشياشق

الذيخقية والغخبيية الدياحمية بيالصقذ الحيار والخشي

صييفا والذيتاي اليجافىي .أميا السشياشق الذيسالية فيتيخاوح اليصييػل

السصييخي مييا بيييغ  200 – 100ممييع ،ويقييل باالتجيياه جشػبييا باسييتثشاي السشيياشق الديياحمية ،بيشسييا تييدداد األمصييار فييي
السشاشق الجبمية الجشػبية والغخبيية ميغ اليبالد ،وتريل معيجالت األمصيار إليى ميا يقيارر (  ) 500مميع خاصية فيي

فرل الريل(.)FAO,2015

يعػدية لحيياالت كثي يخة مييغ عييجم االسييتقخار وض يػاىخ مشاخييية عييجة خييالل الدييشة،
وتتعييخض السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
وتت دب ىحه الطػاىخ في إحجاث تغييخات في أجػاي السسمكة ناجسة عغ تعخض السسمكة لسشخفزيات جػيية متعيجدة
السرادر(االسجي2010 ،م).

ويتأثخ مشاخ السسمكة بثالثة عػامل ىي  :السػقع الفمكي ،والسػقع الجغخافي ،والتزياريذ ،فبالشديبة ليجرجات

الح اخرة تقع السسمكية نيسغ السشياخ الريحخاوي السيجاري الجيا  ،بديب

الخيياح الجافية التيي تيي

عميييا ،فيديػد فيي

السشيياشق الػسييصى الصقييذ الحييار والجييا صيييفا ،حيييث تقييارر درجييات الح ي اخرة مييغ ( ْ ) 50م بيشسييا يدييػد الجييػ
) FAO,2010(.
الجا والبارد فرل الذتاي وتقتخر درجة الح اخرة مغ الرفخ السئػي
وبدييب

وقييػع السسمكيية نييسغ الشصيياق السييجاري وشييبو السييجاري تتسيييد درجييات الح ي اخرة باالرتفيياع معطييع أشيييخ

الدشة ،ويعتبخ شيخ يػليػ ( حديخان ) أشج شيػر الدشة ح اخرة .وفي الريل تختفع درجات الحيخاة بذيكل كبييخ جيجا
فيي جسيييع مشيياشق السسمكيية ،مييا عييجا اقميييع عديييخ حيييث السشصقيية الجبمييية ،ويخجييع ارتفيياع درجيات الحي اخرة صيييفا الييى
عػامل ،مشيا :تعامج أشعة الذسذ عمى مجار الديخشان حييث السشخفزيات الح اخريية ( اليشيجي السػسيسي  ،الجدييخة
( األسيجي،

عميى شيسال وشيخق السسمكية.

العخ ّبية الح اخرية ) وشيػل فتيخة الشييار وصيفاي الجيػ والخيياح الجافية التيي تيي
 )2010وفي فرل الذتاي يعتجل السشاخ في السسمكة ،بديب الخيياح التيي تمصيل الجيػ ،وتتفياوت درجيات الحي اخرة ميغ
مشصقيية إلييى أخييخى متييأثخة بالسدييصحات السائييية وأشييكال سييصح األرض ،وتعييج السشيياشق الديياحمية أدفييأ السشيياشق فييي
 (.بيييػمي)2009،

فريل الذيتاي ،وتدييجل السشياشق الذييسالية أدنيى درجييات حي اخرة

ويبييغ الجييجول (  ) 1معيجالت درجييات
()1

الح اخرة الدشػية في بيئات السسمكة الثالث :السشاشق الجبمية ،والسشاشق الداحمية  ،والدفػح الجبمية.
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الدعهدية
العربية
الجدول ( )1معدالت درجات الحرارة الدشهية في بيئات السسلكة
ّ
ّ
متػسط درجات الح اخرة )  (Cمئػية
الحج األدنى

الستػسط

الحج األعمى

السشصقة
السشاشق الداحمية

24

32

39

الدفػح الجبمية

22

29

34

السشاشق الجبمية

16

22

28
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الدعػدية في فرل الريل بالزغط ا سيػي والكتيل السجاريية القاريية،
أما األمصار فيتأثخ مشاخ السسمكة العخ ّبية
ّ
وبالتييالي تيي الخييياح القارييية الجافيية الذييسالية  ،كسييا تتييأثخ السشصقيية بالكتييل القارييية القادميية مييغ شييسال أفخيقيييا والتييي
تدب

الجفا  ،ويدتثشى مغ ذلظ اإلقميع الجشػبي الغخبي مغ السسمكية ،اليحي يعيج ميغ السشياشق ييخ الجافية بديب

الخييياح الجشػبييية الغخبييية الخشبيية القادميية مييغ السحيييط اليشييجي ،التييي تدييسى ( )MONSOONحيييث ترييجم الخييياح
التييي تتكيياثل وتدييقط عمييى شييكل أمصييار تزاريدييية،

الخشبيية بالسختفعييات فييي جشييػر ييخر السسمكيية مكػنيية الدييح

وفي فرل الذتاي تتأثخ السسمكة ببعس الكتل اليػائيية القادمية ميغ البحيخ األبييس الستػسيط وتتػ يل مديببة سيقػط

األمص ييار الذ ييتػية عم ييى معط ييع مش يياشق السسمك يية ( أمص ييار إعر ييارية ) ،وم ييع بجاي يية فر ييل الخبي ييع تتك ييػن الد ييح

الخكامييية محجثيية عػاصييل رعجييية فجائييية تكييػن مييجمخة أحيانييا .وبذييكل عييام تسثييل السشصقيية الجشػبييية الغخبييية أعمييى
السشاشق فيي كسييات السصيار الديشػية يميييا إقمييع تيامية وعدييخ ،ثيع السشياشق الذيسالية ثيع الػسيصى والذيخقية .بيشسيا
( بيييػمي)2009،

وتتديياقط الثمييػج أحيانييا عمييى السختفعييات الجبمييية ،وتتدييع

السشياشق الذيخقية والغخبيية الديياحمية بيالصقذ الحيار والخشي

صييفا والذيتاي اليجفيي .أميا السشياشق الذيسالية فيتيخاوح

تعييج السشيياشق الديياحمية أفقييخ السشيياشق أمصييا ار.

اليص ييػل السص ييخي م ييا ب يييغ  200 – 100مم ييع ،ويق ييل باالتج يياه جشػب ييا باس ييتثشاي السش يياشق الد يياحمية ،بيشس ييا ت ييدداد
األمصار في السشاشق الجبمية الجشػبية والغخبية مغ البالد ،وتريل معيجالت األمصيار إليى ميا يقيارر (  ) 500مميع

خاصة في فرل الريل ) FAO,2010(.وخالل الدشة تتعخض السسمكة لمسشخفزات الجػية التالية:
 – 1السشخفز ييات الستػس ييصية :وتأثيخى ييا مح ييجود بد ييب

بع ييج السسمك يية ع ييغ مد ييارىا وتت ييأثخ بي ييا األجي يداي الذ ييسالية

والذسالية الذخقية.

 – 2السشخفزييات الدييػدانية :وتييؤدي إل ييى سييقػط أمصييار ديي يخة فييي السشيياشق الد يياحمية لمبح ييخ األحس ييخ وخاصي ية
الجشػبية والجشػبية الغخبية.
 – 3السشخفزات السشجمجة ويرع

تحجيج مدارىا وىي ناتجة عغ التقاي كتل ىػائية مختمفية االتجياه وتيؤدي إليى

نذػي حاالت مغ عجم االستقخار الجػي ،وتدب

ىصػل األمصار الغديخة والسجمخة أحيانا.

يعػدية لحيياالت كثي يخة مييغ عييجم االسييتقخار وض يػاىخ مشاخييية عييجة خييالل الدييشة،
وتتعييخض السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
وتتدب ىحه الطػاىخ في إحجاث تغييخات في أجػاي السسمكة ،ناجسة عغ تعخض السسمكة لسشخفطيات جػيية متعيجدة
(االسدي.)0212 ،

السرادر

ويبيغ الججول (  ) 2معجل اليصػل السصخي الدشػي فيي بيئيات السسمكية اليثالث :السشياشق الجبميية ،والسشياشق
() Hasanean, 2015

الداحمية  ،والدفػح الجبمية.
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الدعهدية
العربية
الجدول (  )0معدالت التداقط الدشهية في بيئات السسلكة
ّ
ّ
االمصار ممع  /سشة
السشصقة

الحج األدنى

الستػسط

الحج األعمى

السشاشق الداحمية

17

50

100

الدفػح الجبمية

103

170

230

السشاشق الجبمية

70

325
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يعػدية ،وفيي فريل
أما بالشدبة لمخشػبة فتيختبط بالسشياخ والعػاميل الصبيعيية الديائجة فيي السسمكية العخ ّبيية الد ّ
الريل تختفيع بديب االرتفياع فيي درجيات الحي اخرة ،وتيدداد فيي السشياشق الدياحمية مقارنية بالسشياشق الجاخميية .وفيي
فرل الذتاي تشخفس معجالت التبخخ فيي السشياشق الجبميية والجاخميية ميغ السسمكية مقارنية بالسشياشق الدياحمية ذات
معجالت التبخخ والخشػبة العالية ،وتقل معجالت الخشػبة الشديبية فيي فريل الذيتاي ،وتختفيع فيي السشياشق الدياحمية

يمييا السشاشق السختفعة ،ثع السشاشق الجاخمية؛ وذليظ بديب

(بييػمي)2009 ،

سيقػط األمصيار وانخفياض درجيات الحي اخرة.

وكييػن البحييخ األحسييخ ىييػ السرييجر األساسييي لمخشػبيية ،ت يختبط الخشػبيية بالبعييج او القييخر مييغ السدييصحات السائييية

وبجرجات الح اخرة .وتختفع الخشػبة الشدبية في فرل الذتاي مقارنة مع فريل الرييل ،إال أن الخشػبية الشديبية فيي
شجة التبخخ واقتخان ذلظ بالح اخرة

السشاشق الداحمية تبقى مختفعة بدب

الدعػدية)
(مػسػعة السسمكة العخ ّبية
ّ
العالية.

ونتيجة لتذكل السشخفزات الح اخرية فػق السسمكة في فرل الريل بدب

وانخفاض مدتػى الخشػبة الشدبية ،وبالتالي يدػد الجفا

االرتفاع في درجات الح اخرة

وزيادة التبخخ ،وتقتخن الخشػبة الشدبية لمخياح الجشػبية

القادمة مغ السحيط اليشجي مع ارتفاع درجات الح اخرة فػق اليابدة مؤدية الى سقػط االمصار خاصة في القدع
( االسدي)0212 ،

الجشػبي والجشػر الغخبي مغ السسمكة.

وتعج الخياح مغ العػامل السيسة والسؤثخة في السشاخ وكسية االمصار ،فالخياح التيي تعبيخ السديصحات السائيية

( البحار والسحيصات ) تكػن رشبة ومحسمة ببخار الساي وتؤدي إلى سقػط األمصار عمى العكيذ ميغ الخيياح التيي
تي

مغ فػق السشاشق الرحخاوية أو اليابدة بذكل عام ،حيث تكػن جافة ومثيخة لمغبار.
عميى السسمكيية الخيياح الذييسالية الذيخقية ،التيي تجمي

وفيي فريل الرييل تيي

(االنتخنت)2012 ،

معييا االرتفياع فييي درجيات الحي اخرة،

وتتييأثخ بيييا مشيياشق ش يخق وشييسال ووسييط السسمكيية ،كسييا تتييأثخ السسمكيية بخييياح محسميية بالخشػبيية قادميية مييغ السحيييط
اليشجي تؤدي إلى سقػط األمصار في السشاشق الجشػبيية الغخبيية .وفيي فريل الرييل تيي

أحيانيا الخيياح الذيسالية

الغخبية وتؤثخ عمى السشاشق الداحمية وباقي مشصيق السسمكية ،وتدياىع فيي تمصييل درجيات الحي اخرة  .أميا فيي فريل

الذ ييتاي فتيي ي

عم ييى السسمك يية ري يياح ش ييسالية وش ييسالية شي يخقية ،تد ييب

الب ييخودة الذ ييجيجة واألمص ييار ف ييي ش ييخق ووس ييط

السسمكة ،بعج عبػرىا ميياه الخمييج العخبيي ،كسيا تيؤدي بعيس السشخفزيات الجػيية القادمية ميغ البحيخ الستػسيط إليى
( بيػمي)2009 ،

ىصػل األمصار الذتػية.

أما أىع الخياح التي تي

عمى السسمكة وتداعج في سقػط األمصار:

 – 1الخييياح الجشػبييية الغخبي ية السػسييسية :ومرييجر ىييحه الخييياح السحيييط اليشييجي والسحيييط األشمدييي ،وتديياعج فييي
سقػط األمصار في فرل الريل.
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 – 2الخييياح الجشػبييية ( األزي ي

) :وىييي الخييياح الجشػبييية أو الجشػبييية الغخبييية والتييي تحسييل بذييائخ السصييخ ،وتستيياز

بأنيييا دافئيية ورشبيية محسميية بكتييل ىائمية مييغ الدييح

الكثيفيية التييي تدييقط األمصييار بغي ادرة فييي جشييػر و ييخر السسمكيية

خاصة مشصقة عديخ والباحة والصائل.

 – 3الخياح الذسالية الذخقية الباردة :وتؤثخ عمى شسال وشخق ووسط السسمكة فيي فريل الذيتاي ،وىيي ريياح جافية
كػنيييا قادميية مييغ أواسييط قييارة آسيييا وشييساليا إال أنيييا عشييجما تعبييخ مييياه الخميييج العخبييي ترييبح رشبيية وتذييكل سييحبا
(مجونة اول السصخ)2012،

أمصار ديخة.
ا
و

سابعاً :السقهمات البذرية:
يعي ّيج عييجد الدييكان مييغ مقػمييات الجوليية األساسييية ،وقييػة الجوليية الشدييبية تعتسييج عمييى حجييع الدييكان ،فجسيييع
الييجول العطسيى والقػييية تستمييظ عييجد سييكان كبيييخ ،إال أن حجييع الدييكان الكبيييخ يجي

أن ييختبط ذلييظ بالتقييجم العمسييي

والتكشػلييػجي والرييحي ،والتساسييظ االجتسيياعي والدياسييي وقييػة االقتريياد فييي الجوليية ،ومييغ الزييخوري الشطييخ إلييى
تػزيييع الدييكان فييي الجوليية بانتطييام عمييى جسيييع أجدائيييا ،ويمعي
وحسايتيا ،وبالتالي يرع

دور فييي الييجفاع عييغ الجوليية
الحجييع الكبيييخ لمدييكان ا

ىديستيا أو الدييصخة عميييا لسيجة شػيمية.

(السػسيػعة الجغخافيية السريغخة2015 ،م)

والقيػة البذيخية ميغ

أىع العشاصخ التي تقػم عمييا القػة الذاممة لمجولة ،والديادة في عجد الدكان ال تعشي في جسيع الطيخو
الجولة ،إذ يج

الديادة الدكانية زيادة في الشاتج القػمي لمجولية ،وأيزيا زييادة فيي نريي

أن يػاك

زييادة قيػة

الفيخد ميغ ىيحا

الش يياتج الق ييػمي ،ويفي ييج الحج ييع الكبي ييخ لمد ييكان ف ييي الق ييػة البذي يخية الكافي يية الس ييتغالل مػاردى ييا ،وأيز ييا بش يياي قػتي ييا
()Melake,Demena,2005

السدمحة ،وتبيغ الجراسات أن قمة الدكان يذييخ إليى نيعل الجولية اقترياديا وسياسييا،

وفيي

الدعػدية تصػر عجد الدكان برػرة ىائمة بفزيل األىسيية الجيشيية واالقتريادية لمجولية ،خاصية ميع
السسمكة العخ ّبية
ّ
ضي ييػر ال ييشفط والغ يياز الصبيع ييي ،وكثي يخة ف ييخص االس ييتثسار الت ييي تػفخى ييا الجول يية ف ييي مختم ييل األنذ ييصة االقتر ييادية

والخجميية ،وكييان أول تعييجاد عييام لمدييكان أجييخي عييام 1962م ،حيييث قييجر عييجد الدييكان بي ي (  ) 3.3مميييػن ندييسة.

وفي عام 2001م تجاوز عجد سكان السسمكة (  ) 21مميػن ندسة ،ووفيق التعيجاد العيام لمديكان عيام 2004م بميغ
عجد الدكان في السسمكة (  ) 22.673.538ندسة(االمع الستحجة2007 ،م) ،بيشسا بمغ مجسػع عجد الدكان في السسمكة (

 ) 24.6مميػن نديسة حدي

التعيجاد العيام لمديكان عيام 2005م ،وشيكل سيكان الحزيخ ميا نديبتو  %88.5بيشسيا

شكل سكان الخيف ما ندبتو  %11.5مغ مجسػع الدكان ،وأشارت التقجيخات أن  %76ىيع مػاششيػن سيعػديػن،
()FAO,2010

وبم ييغ مع ييجل الشس ييػ الد ييكاني خ ييالل الفتي يخة 2005 – 2000م حي يػالي .%2.7

وحدي ي

التع ييجاد الع ييام

لمدكان والسداكغ الحي أجختو مرمحة اإلحرايات العامة والسعمػمات في و ازرة االقتراد والتخصيط عام 2010م
بمغ عجد الدكان

(  ) 27.136.977ندسة ،يذيكل السػاششيػن الديعػديػن  %68.9ميغ مجسيػع الديكان ،

وتعج مشصقة مكة السكخمة أكثخ السشاشق الحزخية سكانا ،حيث يقصشيا  %25.5ميغ مجسيل سيكان السسمكية ،تميييا
مجيشة الخياض ،حيث يقصشيا  %25مغ سكان الجولة .ووفق إحريائيات عيام 2010م بميغ معيجل الكثافية الديكانية

 13.9شييخز  /كييع . 2وتزييع الجوليية أربييع مييجن مميػنييية أي يديييج عييجد سييكانيا عييغ مميييػن ندييسة ،وىييي الخييياض
ومكيية السكخميية والسجيشيية السشييػرة وجييجة(ىيئيية السديياحة الجيػلػجييية2012 ،م) .ويييدداد عييجد الدييكان فييي السسمكيية برييػرة ىائميية،
الججول رقع ( )3ويخجع السخترػن ىحا الشسػ الدخيع لمدكان إلى عامميغ:
 عامل الديادة الصبيعية (الفخق بيغ السػاليج والػفيات) -عامل الديادة يخ الصبيعية (اليجخة الخارجية)
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أمييا تػزيييع الدييكان عمييى مشيياشق السسمكيية ،فشجييج مشصقيية مكيية السكخميية اإلدارييية تحتييل السختبيية األولييى بيييغ
مشيياشق السسمكيية مييغ حيييث عييجد الدييكان فييييا ،ثييع تييأتي مشصقيية الخييياض اإلدارييية فييي السختبيية الثانييية ثييع السشصقيية
الذخقية في السختبة الثالثة.

الجدول رقم () 3
الدعهدية (مليهن ندسة)
العربية
تطهر الدكان في السسلكة
ّ
ّ

اإلجسالي

الدشة

الدعهديين

األجانب

1630

-

-

3.3

1641

-

-

7

1660

-

-

16.9

0221

-

-

21

0221

16.44

6.12

22.56

0222

16.85

6.48

23.33

0223

17.27

6.85

24.12

2007

17.69

7.25

24.94

2008

18.11

7.67

25.79

2009

18.54

8.12

26.66

2010

18.97

8.59

27.56

2011

19.40

8.97

28.38

2012

19.84

9.36

29.20

2013

20.27

9.72

29.99

0211

20.70

10.07

30.77

السرجر :مرمحة اإلحرايات العامة والسعمػمات ،و ازرة التخصيط .)2015 (،
ثامشاً :السقهمات االقترادية:

يعج االقتراد في الػقت الحانخ العشرخ األكثخ فاعمية في التأثيخ في العالقات الجولية ،فالقػة
ّ
االقترادية تعشي قجرة الجولة عمى إدامة االقتراد القػي في زمغ الحخر والدمع .ولمعػامل االقترادية دور في

التأثيخ عمى العالقات الجولية مثل السداعجات والسشح لمجول الفقيخة أو الرجيقة ،وأحيانا تعج نػعا مغ التأثيخ
(شذصػش)2010 ،

الدياسي ووسيمة نغط عمى الجول الفقيخة.

ووسيمة في اية األىسية في بشاي حجع الجولة التأثيخي،

وفزال عغ تأثيخ االقتراد في التفاعل بيغ الجول ورفاىية الذعػر والعالقات بيشيا ف نو يؤثّخ عمى أمغ الجول

يؤدي إلى الفقخ والتبعية ،وبالتالي فذل القػة العدكخية ،وبالتالي
واستغالل ق اخراتيا ،كسا أن فذل القػة االقترادية ّ
(الحزخمي2013 ،م)
وتقاس قػة
نياع الديادة وفقجان القجرة عمى صيانة السػارد وإدارتيا وفقجان األمغ االجتساعي.
الدعػدية بيغ نطيخاتيا مغ الجول في
الجول باإلنجازات السمسػسة عمى أرض الػاقع ،وتشفخد بحلظ السسمكة العخ ّبية
ّ
ىحا السجال ،فحققت الجولة بفزل األمغ واالستقخار نيزة متكاممة في الشػاحي االقترادية

واالجتساعية(االنتخنت2015، momraم).
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جميي يا مط يياىخ االنتع يياش االقتر ييادي ف ييي السسمك يية بارتف يياع الش يياتج السحم ييي اإلجس ييالي ودخ ييل السي يػاشغ
وتطي ييخ ّ
ّ
ّ
الديعػدي ومديتػى السعيذية الستسييد ،وتشيػع اإلنتياج االقتريادي وتعياضع التجيارة الخارجيية لمجولية ،وتيخاكع األصييػل

األجشبيية ،مسييا حقيق فائزيا فييي السيدانيية العاميية لمجوليية( .)ECONوفيي الدييشػات األخييخة حقيق االقتريياد الدييعػدي

معييجالت نسييػ قػييية ،مدييتفيجا مييغ ارتفيياع أسييعار الييشفط وبيعييو ،وفاعمييية القصيياع الخيياص ،وزيييادة اإلنفيياق الحكييػمي،

وبخامج اإلصالح االقترادي السحمي ،كل ذلظ أدى إلى فيػائس ماليية نيخسة ،وت اخجيع فيي اليجيغ العيام الخيارجي
لمسسمكة ،إال أنو بعج عيام 2014م تخاجعيت نديبة ىيحه اإلييخادات بديب

ىبيػط أسيعار اليشفط عالسييا ،مسيا أثيخ عميى
(آل دروير)2015،

السػازنة العامة لمجولة ،التي تعتسج عمى إيخادات الشفط بشدبة .%90 – 80

وتتشػع روافج االقترادي الدعػدي حاليا لتذسل السػارد الصبيعية وعمى رأسيا الشفط والغاز الصبيعي ،حيث

تستمظ السسمكة كسا أ شخنا أعاله احتياشيات كبيخة مغ ىحيغ السػرديغ ،أنل إلى ذلظ تػجج في الجولة ثخوات

معجنية أخخى عمى رأسيا الحى
(االنتخنت،

والفحع الحجخي

والفزة والشحاس والدنظ والخصاص والحجيج واأللسشيػم واليػرانيػم والفػسفات

2016م) .ويعج خام البتخول والغاز الصبيعي أىع السػارد الصبيعية في السسمكة العخ ّبية

الدعػدية عمى اإلشالق ،حيث بمغت االحتياشيات الشفصية لمسسمكة حػالي (  ) 264مميار بخميل بشياية 2007م،
ّ
أي ما يعادل ربع احتياشي العالع تقخيبا .أما الغاز الصبيعي فتدتحػذ السسمكة عمى  %5مغ احتياشي
العالع(.)ECON

الدعػدية مغ الشفط حػالي (  ) 8مالييغ بخميل يػميا ،ومغ الغياز الصبيعيي
وتبمغ صادرات السسمكة العخ ّبية
ّ
ح يػالي (  ) 180تخيميييػن قييجم مكع ي يػميييا حتييى عييام 1990م ،ويعييج حقييل ال ييجمام أول حقييل نفييط يكتذييل فييي
الدعػدية عام 1938م ،وبمغ عجد حقيػل اليشفط السكتذيفة حتيى عيام 2010م (  ) 114حقيال .أميا
السسمكة العخ ّبية
ّ
(ىيئية السدياحة الجيػلػجييية2012،م)
.
الغياز الصبيعيي فتحتيل السسمكية السخكييد ال اخبيع عالسييا ميغ حييث احتييياشي الغياز الصبيعيي

وحاليييا تتجييو السسمكيية إلنتيياج (  ) 4مميييار قييجم مكع ي

(شبكة الجديخة االلسانية)

 ) 10.5مميػن بخميل يػميا مغ الشفط

يػميييا مييغ الغيياز الصبيعييي بحمييػل عييام 2025م وح يػالي (
.

الدعػدية فقج تصػرت بذكل كبيخ نتيجية الدياسيات والبيخامج
وفيسا يتعمق بقصاع الرشاعة في السسمكة العخ ّبية
ّ
واالسي ييتخاتيجيات التي ييي عسمي ييت عمييي ييا مختمي ييل مؤسدي ييات الجولي يية السعشيي يية بالري ييشاعة وإسي يييامات القصي يياع الخي يياص
واالسييتثسار الرييشاعي ،وتيييج

ىييحه الخصييط والبيخامج إلييى تصييػيخ الرييشاعة بحيييث يتزيياعل إسييياميا فييي الييجخل

القػمي بحميػل عيام 2020م ،وتزيسشت الخصيط التػسيع فيي تصيػيخ التجسعيات الريشاعية والتػسيع فيي الريشاعات
السعجنية وصشاعة الديارات ومشتجات صشاعة الصاقة ،واألجيدة السشدلية(وزارة االقتراد والتخطيط0212،م) .وتتخكد األنذصة
(الزهرانيي0221 ،م)

الرشاعية في شخق السسمكة ومشصقة السجيشة السشيػرة،

ويقديع ىيكيل اإلنتياج الريشاعي فيي الجولية إليى

وح ييجتيغ :الر ييشاعات األساس ييية الثقيم يية ،الت ييي يعتس ييج معطسي ييا عم ييى ال ييشفط مث ييل مر ييافي التكخي ييخ ،والر ييشاعات
التحػيمييية الستػسييصة التييي تذييسل الرييشاعات الغحائييية وم يػاد البشيياي والرييشاعات الكيسيائييية والسعجنييية ،وبمييغ عييجد
السرييانع السشتجيية فييييا  2300مرييشعا ،ومييغ أجييل إعييادة تييػشيغ الرييشاعة جغخافيييا أنذييأت الجوليية حيػالي ( ) 14
( االنتخنت )wikipedia

مجيشة صشاعية مػزعة عمى مختمل مشاشق السسمكة.

الدعػدية مشح
وال بج مغ اإلشارة إلى حخكة اإلصالح االقترادي الحجيثة ،التي تقػم بيا السسمكة العخ ّبية
ّ
العام 2003م  ،والتي أدت إلى نسػ الشاتج السحمي االجسالي الحقيقي بشدبة  % 7.2عام 2003م يخ أن وتيخة

اإلصالح تدارعت مػاكبة لمشسػ االقترادي ،ويخجح أن تكػن ىحه اإلصالحات ناجسة عغ االنصخابات الدياسية
في السشصقة ،والزغط الجولي وشم

السسمكة االنزسام إلى مشطسة التجارة العالسية ،وبالخ ع مغ عجم انزسام
( تيع نيبمػك2013 ،م)

السسمكة لسشطسة التجارة العالسية إال أنيا ال تدال تذكل أنخع االقتراديات خارج السشطسة.
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وأخي اخ نقػل إن االقتراد الدعػدي اقتراد مخن وقػي ،وىػ األكبخ في مشصقة الخميج العخبي وبشاتج محمي

إجسالي بمغ (  ) 750مميار دوالر ،كسا تستاز السسمكة بسخكد مالي قػي وأصػل مالية أجشبية تقجر بي ( ) 717

مميار دوالر أمخيكي في عام 2013م .ويعج االقتراد الدعػدي مغ أفزل االقترايات في مجسػعة العذخيغ
لمدشػات العذخ السانية ،حيث نسا بسعجل  %5.5لعام 2013م ،و  %4.6لعام 2014م.

(مجمة الخبيخ السالية2014 ،م)

تاسعاً :السهارد السائية في السسلكة:

يعػدية بذييكل أساسييي عمييى السييياه الجػفييية كػنيييا تقييع فييي نصيياق
يطيييخ جميييا اعتسيياد السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
(آل
السشيياشق الرييحخاوية الجافيية ،التييي تخمييػ مييغ األنيييار أو السييياه الجارييية ،باإلنييافة إلييى قميية األمصييار وتحبييحبيا.

الذيييخ)2006 ،
يعػدية ح يػالي (  ) 4.950مميييار م 3عييام
ويبمييغ حجييع الس يػارد السائييية الستاحيية فييي السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
1990م ،تذييكل األح يػاض الجػفييية مشيييا ح يػالي (  ) 3مميييار م ،3وتديييع السييياه الدييصحية مثييل األمصييار بشدييبة

قميمة ،بيشسا تػفخ السرادر يخ التقميجيية الشاتجية عيغ تحميية ميياه البحيخ حيػالي ممييار م ،3وميع ذليظ تعياني الجولية

مييغ عجييد مييائي مقييجاره (  ) 1.5مميييار م ،3كسييا يتػقييع أن تتفيياقع السذييكمة فييي السدييتقبل بدييب

الديييادة فييي عييجد

الدعػدية عمى مػارد مائية تفيػق ( ) 22
الدكان والتقجم الرشاعي والدراعي(مخيسخ1996،م) .وتدتأثخ السسمكة العخ ّبية
ّ
ممييار م ، 3تذيكل السيياه الجػفيية ميا نديبتو أكثيخ ميغ  )Arab water Council,2009 (. % 90ولسػاجيية العجيد السيائي
لحرياد ميياه األمصيار وخدنييا فيي السسمكية مشييا :الخيدن خميل الديجود كسيا فيي السشياشق

تتبع الجولة عجة أسيالي

الػسيصى ميغ السسمكية ،والخيدن فيي مجياري الػدييان والغييجران الريشاعية ،ونذيخ السيياه بػنيع الحيػاجد فيي مشيياشق
(الشذيػان)2006 ،

الديييػل والجبييال وذلييظ لتغحييية السييياه الجػفييية.

ويبيييغ الذييكل ( ر ) حجييع السيػارد السائييية الستاحيية فييي

السسمكيية بيشسييا يبيييغ الذييكل ( ج ) حجييع اسييتيالك السسمكيية مييغ السيػارد السائييية ( الدييصحية والجػفييية ) مقارنيية مييع
بعس األقصار العخ ّبية.

الذكل ( ب ) حجم السهارد السائية الستاحة في السسلكة.
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السرجر :إعجاد الباحث مغ بيانات مشطسة األمع الستحجة لأل حية والدراعة ( 2010 ) FAOم.

الذكل ( ج ) استهالل السسلكة من السياه الدطحية والسياه الجهفية
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السرجر :اعجاد الباحث مغ بيانات FAO Aquastat Database. 2009. :
* Arab water Council, Arab Countries Regional Report, Final Draft as of February
24, 2009. pp 51-52..
ويسكغ ترشيل مػارد السياه في السسمكة إلى أربعة أقدام رئيدة ىي:
 -1السياه الدطحية:

وىي السياه التي تػجج عمى سصح األرض وتتجسع نتيجة ىصػل األمصار وجخييان األوديية الكبييخة والدييػل،

وحدي

بيانييات و ازرة الد ارعيية 2003م تقييجر مييياه الديييػل بحيػالي (  ) 2045مميييػن م 3فييي الدييشة ،مشيييا %60

في السشصقة الجشػبية الغخبية ،و  %10في مشصقة جبال شػيق بسشصقية الخيياض ،ونديبة السيياه السديتفاد مشييا تبميغ

 ، %40حيث قامت الجولة سابقا بانذاي أكثخ مغ (  ) 200سجا تخديشيا فيي مختميل مشياشق السسمكية تبميغ سيعتيا
(رياض2012 ،م)

التخديشية حػالي (  ) 904مميػن متخ مكع .

وقج بمغ عجد الدجود في السسمكة عام 2006م ( 206

) ويػجييج (  ) 16سييج تحييت التشفيييح كسييا أن ىشيياك د ارسيية إلقاميية (  ) 11سييج أخييخ لحساييية السشيياشق مييغ االنج ي اخ
(الصخيذ)2006 ،

وتغحية السياه الجػفية وتجسيع السياه أل خاض الذخر والخي .

 - 1السياه الجهفية:

الدعػدية لجأت الجولة إلى استغالل السياه الجػفية ،وتشتذخ
نط اخ لقمة السياه الدصحية في السسمكة العخ ّبية
ّ
عسميات حفخ ا بار الحجيثة في أجداي مختمفة مغ السسمكة لجعع الشذاط الدراعي ،وفي عام 1970م خررت

الدعػدية مبمغ (  ) 100مميػن ريال لمتػسع في حفخ ا بار وصيانتيا ،وإقامة مذاريع ري حجيثة
الحكػمة
ّ
( رياض2012 ،م)
و تذيخ بعس الجراسات أن السسمكة تستمظ مخدونا
ومتصػرة ،وإقامة مشذآت لتحمية مياه البحخ.
ىائال مغ السياه الجػفية يكفييا ألكثخ مغ  100عام قادمة ،وتعج السياه الجػفية أىع السػارد السائية في السسمكة
الدعػدية ،ومغ دعائع التشسية الدراعية والعسخانية والرشاعية ،وتقدع إلى قدسيغ ( متججدة و يخ متججدة )
العخ ّبية
ّ
وتستمظ السسمكة مخدونا ىائال يكفييا حد التقجيخات مائة عام قادمة ،وفي عام 1999م بمغ عجد ا بار في
الخيف العخبي الحي يدتشد

ىحه السياه الجػفية حػالي(  ) 100.490بئخا .إال أن السسمكة سشت العجيج مغ

التذخيعات التي تحج مغ استش اد

( الشذػان)2006 ،

السياه حفاضا عمى نػعيتيا وندبة السمػحة فييا.
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وتبعا لجيػلػجية

السسمكة ف ن السياه الجػفية تقدع إلى قدسيغ :السياه في مشصقة صخػر القاعجة السخكبة والسياه في مشصقة الرخػر
() UNCCD,2006

الخسػبية.

 - 0تحلية مياه البحر:

الدعػدية تع إنذاي العجيج مغ محصات تحمية مياه البحخ عمى البحخ األحسخ والخميج
في السسمكة العخ ّبية
ّ
ٍ
وجار العسل عمى إنذاي ( )3محصات تحمية ) UNCCD,2006(.وتعسل الجولة مشح عقػد عمى حل مذكمة
العخبي.
العجد السائي بالتػسع في إنذاي محصات تحمية مياه البحخ ،وأول محصة أنذئت عام

(السػسػعة العخ ّبية العالسية
1970م

 ،)1999وبمغ عجد محصات التحمية (  ) 29محصة ،كسا شخعت الجولة ببشاي (  ) 223سجا لحراد مياه األمصار
حتى عام 2004م وتخصط لبشاي (  )17سجا آخخ(.)FAO,2007
وحد

بيانات و ازرة السياه والكيخباي في الػقت الحانخ ازداد عجد محصات التحمية عمى سػاحل البحخ

األحسخ والخميج العخبي ،حيث وصمت إلى (  ) 29محصة ،تشتج حػالي (  ) 740.52مميػن جالػن يػميا،

ويجخي العسل عمى تشفيح(  ) 3محصات تحمية ججيجة ،شاقتيا (  ) 826ألل متخ مكع

يػميا.

()) UNCCD,2006

 – 1مياه الررف الرحي السعالجة:

تذيخ الجراسات إلى أن  % 60مغ السياه السدتيمكة في السشازل تعػد مخة أخخى عمى شكل مياه صخ

صحي ويتع معالجة جدي كبيخ مشيا بالجرجة الثالثية ،وما يعالج بالجرجة األولى والثانية تدتخجم لأل خاض

وتقجر كسيات السياه السعالجة في السسمكة بي (  ) 1.3مميػن متخ مكع
الدراعية والرشاعيةّ ،
(الصخيذ)2006 ،

معالجة ىحه السياه في تخفيل الزغط عمى السياه الجػفية.

يػميا .ويفيج

العاشر :السقهمات الدياسية والعدكرية:

تختبط الدياسة التي تشتيجيا الجولة ارتباشا وثيقا بالقػة؛ فقج عخ البعس الدياسة بأنيا القجرة عمى التأثيخ

لقخرات السيسة في السجتسع الجولي ،أو سيصخة الجولة
بالغيخ ،وعخفيا آخخون بأنيا السذاركة الفاعمة في صشع ا ا

الدعػدية مغ الجول العخ ّبية العخيقة بتاريخيا
عمى تػجيو القزايا الدياسية العامة(.الحزخمي )2013 ،والسسمكة العخ ّبية
ّ
الدعػدية يقػم عمى الحكع السمكي في أسخة السمظ السؤسذ
الدياسي والجيشي ،فالشطام الدياسي في السسمكة العخ ّبية
ّ

عبجالعديد بغ عبجالخحسغ آل سعػد ،والسؤسدة الجيشية التي تعج جديا مغ نطام الحكع في السسمكة ،وتذكل

األسخة الحاكسة

البية الحكػمة وذلظ لزبط األوناع ،وتعج ميدة إيجابية لمحكع الدعػدي ،ويدتشج الشطام

الدياسي إلى دستػر يقػم عمى مبادىي الذخيعة االسالمية ،وقج أخح الشطام الشطام الدياسي في الجولة مشحى

التصػر وتػسيع السذاركة الدياسية ،ففي عام 2006م تع إنذاي ( ىيئة البيعة ) وتكػن ميستيا انتخار السمظ،

وتحجيج التحجيات التي تػاجيو ،وقج ساعج نطام البيعة عمى االنتقال الدياسي والدمذ لمدمصة دون وجػد
صعػبات أو تعقيجات .وأخي اخ تع استحجاث مشر

ولي لػلي العيج ،مسا يعدز استقخار الدمصة وونػح خارشتيا.

وبالتالي يقػم الحكع عمى مشطػمة متكاممة تجيخ كامل الصاقات والسػارد لمتعامل مع قزايا اإلصالح الدياسي
(االنتخنت)2016 ،

واالقترادي والقزايا اإلقميسية والعالسية.

وتاريخيا ضيخ أول دستػر أ و ما يدسى بي ( التعميسات األساسية ) لمحكع في السسمكة بذكل يخ رسسي

عام 1927م  ،واشتسمت التعميسات عمى  79مادة ،تبيغ شكل الجولة ونطام الحكع فييا والعاصسة وإدارة السسمكة
(الحجيثي)2013 ،

والسجالذ الخقابية والسالية واإلدارية.

وقج صجر أول دستػر مجون لمسسمكة عام 1962م ،وأجخيت

عميو بعس التعجيالت إلى أن صجر الشطام الداسي لمحكع عام 1992م ،الحي اشتسل عمى الشطام العام لمحكع،
وتزسغ (  ) 9أبػار ،ووفق ىحا الجستػر تشاط بالسمظ ميام إدارة البالد وتػجيو الدياسة العامة واإلش اخ
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عمييا،

وتصبيق الذخيعة اإلسالمية وحساية البالد والجفاع عشيا ،ولو الحق في تعييغ أعزاي مجمذ الػزراي أو
(االنتخنت2016 ،م)

عدليع.

والشطام األساسي لمحكع في السسمكة يتكػن مغ (  ) 83مادة و يذتسل عمى األبػار التالية:

 – 1البار األول :السبادىي العامة .
 – 2البار الثاني :نطام الحكع.

 – 3البار الثالث :مقػمات السجتسع.
 - 3البار الخابع :السبادىي االقترادية.
 – 4البار الخامذ:الحقػق والػاجبات.
 – 5البار الدادس :سمصات الجولة.
 – 6البار الدابع :الذؤون السالية.

 – 7البار الثامغ :األجيدة الخقابية.
 - 8البار التاسع :أحكام عامة.

( عبجالعديد2010 ،م)

كبيخ في العالع اإلسالمي والعخبي والقائسة عمى
ا
دور
الدعػدية التي تحطى بيا السسمكة ا
وتمع القيادة
ّ
االعتجال بيغ اإلسالم والغخر في الكثيخ مغ القزايا ،كسا أن السسمكة عزػ بارز في العجيج مغ الييئات
والسشطسات الجولية اليامة ،حيث تداىع في رسع العجيج مغ الدياسات اإلقميسية والعالسية ،ومثال ذلظ الجور الحي
تمعبو السسمكة في جامعة الجول العخ ّبية ،ومشطسة السؤتسخ اإلسالمي ،ومشطسة الجول السشتجة لمشفط ( أوبظ )
الدعػدية مشحى إيجابيا عمى
ومجمذ التعاون الخميجي ، ) Cordesman,2006(.ووفق مبادىي الجستػر تأخح الدياسة
ّ
كافة األصعجة الجاخمية والخارجية ،ويسكغ تػنيح ذلظ مغ خالل السحاور التالية:

 -الدياسة الخارجية تجاه دول مجمذ التعاون الخميجي :حيث تداىع السسمكة بذكل رئيذ في رسع سياسة

السجمذ كػنيا عزػا مؤسدا لو ،وتقػم بجور بارز في التصػيخ والتشسية في كافة السجاالت الدياسية واالقترادية
واالجتساعية والعدكخية لجول السجمذ .وتعسل السسمكة عمى تػشيج عالقات األخػة بيغ دول السجمذ مغ خالل
السحاور التالية:

 – 1ترفية الخالفات بيغ دول السجمذ كقزايا الحجود.

 – 2التشديق االقترادي بيغ األعزاي وإقامة الدػق السذتخكة.

 – 3التشديق والتعاون في قزايا األمغ والجفاع والحساية لمسشصقة والترجي لألخصار الجاخمية والخارجية.
دور استخاتيجيا ىاما في جسيع القزايا العخ ّبية
الدعػدية في اإلشار العخبي :لعبت السسمكة ا
 الدياسة الخارجيةّ
والعسل عمى حميا ،وإقخار األمغ والدالم في السشصقة العخ ّبية ،فقج شاركت في تأسيذ جامعة الجول العخ ّبية ،كسا

وقفت السسمكة إلى جان الجول العخ ّبية في أزماتيا االقترادية ،ودعسيا ماديا ومعشػيا لمرسػد أمام التحجيات
التي تػاجييا ،خاصة القزية الفمدصيشية حيث الجعع الستػاصل سياسيا وماديا ،ووقفت إلى جان الجول العخ ّبية
في جسيع الحخور مع إسخائيل.

 -الدياسة الخارجية مع دول العالع :تحتفع السسمكة بعالقات جيجة مع كثيخ مغ دول العالع العطسى كالػاليات

الستحجة األمخيكية والريغ واليابان وبخيصانيا وفخندا وألسانيا و يخىا .وفيسا يتعمق بالدياسة التي تتبعيا السسمكة
مع دول العالع الثالث ،ومغ بيشيا دول العالع اإلسالمي ،ف نيا تقػم عمى التزامغ اإلسالمي والتعاشي مع قيع
ومبادىي اإلسالم الدسحة ،وبالتالي تأييج دول العالع الثالث في قزاياىا ودعسيا سياسيا واقتراديا ،كسا أن
لمسسمكة مكانة كبيخة لجى شعػر العالع اإلسالمي بدب

مكانتيا الخوحية لػجػد الحخميغ الذخيفيغ فييا.
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( اليحيى2009،م)

وفي السجال الجولي وبدب

تعخض كثيخ مغ الجول لزغػشات مغ القػى الكبخى وأحيانا

تيجيجات ألمشيا القػمي تدعى مثل ىحه الجول لمقيام بتحالفات إستخاتيجية مع القػى العطسى مغ خالل الدياسات
(

الخارجية واستغالل مػقعيا الجغخافي لخمق نػع مغ التػازن مع القػى العطسى مدتغمة مػقعيا الجغخافي.

الدعػدية عمى إقامة عالقات متكافئة مع القػى الكبخى ،وتمع
 )Elman.M.F,1995وتحخص السسمكة العخ ّبية
ّ
بارز في الدياسة الجولية ،فيي مغ الجول السؤسدة لييئة األمع الستحجة عام 1945م والسذاركة في وكاالتيا
ا

دور
ا

الستعجدة .وخررت السسمكة مبالغ مالية كبيخة لجعع ىحه السشطسات والػكاالت واألمغ والدمع العالسيغ .وتدتشج
الدعػدية عمى جسمة مبادىي مشيا الحخص عمى التفاعل مع السجتسع الجولي ،وعجم استخجام القػة
الدياسة الجولية
ّ
في العالقات الجولية ،وصبغ الدياسة الخارجية بربغة أخالقية ،واالندجام مع مبادىي الذخيعة اإلسالمية،

واحتخام مبجأ الديادة وعجم التجخل في شؤون الجول األخخى ،وااللتدام بقػاعج القانػن الجولي ،والحخص عمى
(و ازرة الخارجية2016 ،م)

استقخار أسػاق الشفط العالسية وإتباع سياسة متدنة في ىحا السجال.
أما السقػمات العدكخية لمسسمكة فتمع

بارز في قػة الجولة كالسػقع الجغخافي،
ا
دور
العجيج مغ العػامل ا

والتقجم االقترادي ،وشبيعة البيئة ،والتساسظ الدكاني ،وتػفخ اإلستخاتيجية الجفاعية ،وقج حجد كل مغ ( فػ ل
ليشجل ،وبيخسػن ) معاييخ دولية تحجد قػة الجولة تذسل السػقع في الشطام الجولي واليخمية وتػازن القػى وقػى

فاعمة أخخى تتسثل في الجغخافيا والسػارد وسسعة الجولة ،جسيعيا تعدز قػة الجولة عالسياIver. B,2004(.

)

يعػدية بسػقيع إسيتخاتيجي ىيام فييي أكبيخ دولية فيي مشصقية الخمييج العخ ّبيية ميغ حييث
وتتسع السسمكة العخ ّبيية الد ّ
السداحة ،وتديج مداحتيا عمى مداحة إي اخن وباقي دول الخميج العخبي ،كسا أن ليا حجودا مع جسيع الجول السصمة
عمييى الخميييج العخبييي باسييتثشاي اييخان .ولمسسمكيية سيػاحل شػيميية عمييى البحييخ األحسييخ والخميييج العخبييي ،مسييا يتيييح ليييا

يخ فييي
الػصييػل الييى السس يخات السائييية الياميية فييي الذييخق األوسييط ،وىييحه الد يػاحل الصػيميية تييػفخ لمسسكميية نفييػذا كبيي ا
الديييصخة عمييى حخكيية الذييحغ والتجييارة الجولييية ،خاصيية تجييارة الييشفط والغيياز الصبيعييي ،وكييحلظ الدييفغ الحخبييية ،التييي
تعبييخ السس يخات السائييية ( مزيييق بييار السشييجر ،ومزيييق ىخمييد ،وقشيياة الدييػيذ ) ،وتذيييخ الج ارسييات اإلسييتخاتيجية

األمخيكييية أن السسمكيية تييييسغ عمييى  %60مييغ أمييغ الخميييج العخبييي ،ويعييدز ذلييظ القييػة االقترييادية التييي تتستييع بيييا
يعػدية ودول الخميييج قيػة ال يديتيان بييا ،تقيل فييي وجيو االشسياع اإليخانيية فيي السشصقيية.
السسمكية ،وبيحلظ تذيكل الد ّ
الدعػدية تمع الجور السخكدي في حفع أمغ الخميج العخبيي حييث إن ليجييا أكبيخ
وال أحج يشكخ أن السسمكة العخ ّبية
ّ
وأحجث جير في مشصقة الذخق األوسط ،أنل إلى ذلظ األجيدة األمشية الجاخمية التيي تمعي

يخ فيي حفيع
دور كبي ا
ا

االمغ والخاعية والسحافطة عمى أميغ الخمييج ككيل ،كسيا كيان وال ييدال لمسسمكية اليجور الكبييخ فيي اسيتقخار األميغ فيي

دول مجمييذ التعيياون الخميجييي مثمسييا حرييل فييي مسمكيية البحيخيغ ،وتييأميغ السشذييآت الشفصييية مييغ أي تيجيييج خييارجي
دور محػريي ي يا أثش ي يياي ح ي ييخر الخم ي يييج ف ي ييي ت ي ييأميغ مسي ي يخات ال ي ييشفط والغ ي يياز الصبيع ي ييي.
وخاص ي يية إيي ي يخان .ولعب ي ييت ا

(

)Gordesman.A.H,2006

ووفق الجراسات اإلستخاتيجية وخاصة مخاكد األبحاث األمخيكية الستعمقة بالذخق األوسط تعج السسمكة العخ ّبية

الدعػدية مغ القػى العدكخية السؤثخة في السشصقة ،وقج أعج تمظ الجراسات ( أنتػني كػردسسان  ،وخالج الخوحان )،
ّ
الدعػدية بأنيا تذكل أكبيخ قيػة
وىسا باحثان بسخكد الجراسات اإلستخاتيجية األمخيكية ،وقج وصل الباحثان القػات
ّ
يعػدية بسعييدل عييغ ق يػات
فييي دول مجمييذ التعيياون الخميجييي ،كسييا أنييو يرييع الحييجيث عييغ الق يػات السدييمحة الدي ّ
الدعػدية وىيئات األميغ اليجاخمي بالسسمكية يتقاسيسػن العجييج ميغ السييام
األمغ الجاخمية ،حيث إن القػات السدمحة
ّ
السعشييية بتييأميغ السسمكيية ومكافحيية التشطيسييات اإلرىابييية ،ونط ي اخ لتعييجد الييئييات التييي تيييتع بييأمغ السسمكيية فقييج قييخرت
( أنتػني كػر دسسان)2008،

الحكػمة الدعػدّية إنذاي مخكد عسميات الجفاع القػمي.
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ومغ مشطػر السعاييخ العدكخية العالسية نجج أن الجير الدعػدي يسمظ أفزل األنطسة السجفعيية فيي الذيخق
األوسط ،ويزاىي بحلظ بعس دول حمل شسال األشمدي .وفق آخخ تقييع نذيختو ( )global Firepowerوىيي

مييغ السؤسدييات البحثييية األميخكييية الستخرريية فييي تقييجيع قػاعييج بيانييات تحميمييية عييغ القييػى العدييكخية بالعييالع ،يعي ّيج
الجير الدعػدي األقػى بسشصقة الخميج العخبي ،والثالث عخبيا بعج مرخ والجدائخ ،ويحتل السختبية (  ) 28نيسغ
قائسة تزع (  )126دولة

 (.األمع الستحجة)2015،

ويبمغ تعجاد الجيير الديعػدي (  ) 233أليل وخسديسائة جشيجي ،ميشيع (  ) 75أليل قيػات بخيية و ( ) 13
ألل وخسدسائة قػات بحخية ،و (  ) 20ألفا بدالح الجػ .ويقجر تعجاد قػات االحتياط العاممة بشحيػ (  ) 25أليل

شخز ،إنيافة إليى ( )100أليل عشريخ يذيكمػن الحيخس اليػششي ،وبالشديبة إليى أنطسية اليجفاع األرنيية ،تسميظ
يعػدية (  ) 1210دبابييات ،و (  ) 5472عخبيية مجرعيية مقاتميية ،و (  ) 524مييجفعا ذاتييي الحخكيية ،و( ) 432
الدي ّ
مجفعا مجخو ار ،و (  ) 322راجسة صػاريخ متعجدة القحائل ،ويز ّيع سيالح الجيػ  155مقاتمية اعت اخنيية ،و236

شييائخة ىجػمييية ثابتيية الجشيياح ،و 187شييائخة نقييل و 168شييائخة تييجري  ،و 200مخوحييية ،ويتزييسغ أسييصػل سييالح
الجييػ شييائخات مييغ نييػع (  ) F15وتػرنيييجو ويػروفييايتخ تييايفػن .وأمييا سييالح البحخييية ،فيتكييػن مييغ (  ) 55قصعيية
بحخييية ،مييغ بيشيييا سييبع فخقاشييات ،وتقييجر السػازنيية الجفاعييية بشحييػ  56.72مميييار دوالر ،وفييي العييام السانييي قييجر

الدعػدية أصيبحت اربيع أكبيخ دولية ميغ حييث اإلنفياق العديكخي ،حييث أنفقيت
مخكد ستػكيػلع ألبحاث الدالم بأن
ّ
( شييبكة الجدي يخة اإلخبارييية2015،م)
يعػدية حاليييا
يعػدية عييام  2013نحييػ(  ) 67مميييار دوالر.
وتفتخييخ السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
الدي ّ

بقػتيييا العدييكخية الحجيثيية ،خاصيية مييع وجييػد الػحييجة الججيييجة مييغ قييػة الر يػاريخ اإلسييتخاتيجية (  ) SRFحيييث
أنافت عامل قػة كبيخ لمتخسانة العدكخية التي تستمكيا الجولة ،حيث إن مشطػمة (  ) SRFومشطػمة ( ) SSM

يعػدية وفيق السحممييغ العديكخييغ ،والتيي تيػفخ رادعيا فيي مشصقية
تعج نقمة نػعية في القػة العدكخية اإلسيتخاتيجية الد ّ
(
مزصخبة ،وفق خصة شػيمة األجل تديخ عمييا الجولة لخمق تػازن في التدمح في السشصقة وتصػيخ القجرة القتالية.
)Cigar,2014

الحادي عذر :السقهم اإلعالمي:

أىسية بارزة في مشصقة الذخق األوسط خاصة وفي العالع بذكل عام ،ونط اخ لسا
لمسسمكة العخ ّبية
الدعػدية ّ
ّ
نفصية ،ومكانة ديشية لػجػد الكعبة السذخفة والسدجج الحخام والسدجج
تسمكو مغ مداحة ومػقع إستخاتيجي وثخوة ّ
أساسيا
الشبػي الذخيفيغ ،كل ذلظ جعميا تذكل قػة اقترادية وثقافية وإعالمية ال يدتيان بيا ،وجعميا تكػن محػ ار
ّ
(الكدػاني)2016 ،

في صشع القخار الػششي واإلقميسي والعالسي.

وتقػم وسائل اإلعالم واالتراالت الحجيثة بجور ىام في العالقات الجولية ومعالجة القزايا الدياسية،
عػنا عغ أىسيتيا في الشػاحي االجتساعية واالقترادية والعدكخية ،وليا دور استخاتيجي في عسميات الحذج
والتعبئة

(المبان2003 ،م)

الدياسية التي تخجم حكػمات الجول.

والتثقيل والتعار

وتقػم وسائل اإلعالم بػضائل التػجيو والجعاية

االجتساعي والتخفيو وتكػيغ الخأي العام تجاه القزايا الجاخمية والخارجية ،ولإلعالم دور في

بشاي الجولة مغ خالل كذل الحقائق واإللسام باألمػر ،وال بج مغ تفعيمة لتخسيخ بشاي الجولة والثػابت الػششية،

ويدتخجم اإلعالم الحخبي اإلستخاتيجي لتحقيق األمغ القػمي لمجولة ،إذ يختبط اإلعالم برػرة مباشخة بقػى الجولة
الذاممة الدياسية واالقترادية واألمشية واالجتساعية والحخبية ،عمى سبيل السثال يبخز دور اإلعالم الحخبي وقت

الحخر لسػاجية الجعاية السزادة والحخر الشفدية .ويؤدي اإلعالم دوريغ بارزيغ بالشدبة لحكػمات الجول ىسا:
(كشعان)2014 ،

دور حارس لمجولة في مػاجية الجول األخخى ،ودور تػعػي وتػجيو لمسجتسع.
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بارز في قػة الجولة مشح نذأتيا ،وحتى قبل قيام الجولة
دور ا
اإلعالم ا

الدعػدية لع
وفي السسمكة العخ ّبية
ّ
الدعػدية الحجيثة ،وبطيػر الرحافة في السسمكة ازداد نذاط الحخكة الفكخية واألدبية ،حيث كانت الرحافة
ّ

ترػر

األنذصة

ىحه

مسا زاد مغ حخكة اإلنتاج والشذخ ،والتي بجأت برجور أول صحيفة في الحجاز عام 1908م باسع ( جخيجة

حجاز) ،وقج سبق ذلظ قيام الحكػمة العثسانية ب نذاي أول مصبعة في شبو الجديخة العخ ّبية في مكة عام
(الذامخ1982 ،م)
1883م.
وتصػر اإلعالم الدعػدي السدسػع والسخئي مع مخور الدمغ حيث تػجج العجيج مغ السؤسدات اإلعالمية

ضفت لرالح الجولة ونطاميا ،واألسذ التي تقػم عمييا في الحفاظ عمى اليػية اإلسالمية
السختمفة التي و ّ
وتع صيا ة وثيقة إعالمية تكػن األساس
السشصمقة مغ العقيجة اإلسالمية ،وتدخيخ ىحه الػسائل لشذخ اإلسالمّ ،
لجسيع مشصمقات اإلعالم الدعػدي سػاي الحكػمي أو الخاص ،وسػاي كان يرجر مغ داخل السسمكة أو مغ
خارجيا .واشتسمت الػثيقة عمى أىجا

سياسة اإلعالم الدعػدي السشبثقة مغ اإلسالم ومبادئو ورفس االتجاىات

والتيارات اليجامة وخجمة سياسة السسمكة وإبخاز شخريتيا داخميا وخارجيا ،وربط ىحه الخؤية اإلعالمية الػششية

باألمغ الفكخي لسػاششي الجولة ،وتستمظ السسمكة حاليا عذخات السؤسدات اإلعالمية الحكػمية والخاصة ،ففي عام
2011م كان ىشاك أكثخ مغ  10قشػات تمفديػنية تستمكيا الحكػمة وأكثخ مغ  50قشاة خاصة ،وتتجو الجولة في
الػقت الخاىغ إلى مشطػر ججيج وىػ التحػل إلى نطام الييئات بدب
(السريبيح2008 ،م)

زيادة وسائل اإلعالم السخئية

والسدسػعة.

نتائج الدراسة:

يعػدية مقػمييات شبيعييية وبذيخية ىائميية تؤىميييا كقييػة اقميسييية مخكدييية فييي مشصقيية
 تستمييظ السسمكيية العخ ّبييية الدي ّالذخق االوسط.

كبيخ لقيػة الجولية
 تذكل الخرائز الصبيعية مسثمة بالسداحة الػاسعة والسػقع اإلستخاتيجي والبحخي رافجا االدعػدية.
ّ

 يبييجو جميييا أن القييػة االقترييادية والعدييكخية التييي تتستييع بيييا السسمكيية تخجييع إلييى الغشييى بييالسػارد الصبيعيييةوعمى رأسيا الشفع والغاز الصبيعي.

 -لمسػروث الجيشي والتاريخ الدياسي دور في استقخار السسمكة وصشع القخار الػششي واإلقميسي والعالسي.

قائسة السرادر والسراجع:

يعػدية فييي مائيية عييام( ،معمػمييات مييػجدة )1999 ( ،م ) ،دارة السمييظ عبييج العديييد،
 السسمكيية العخ ّبييية الدي ّالدعػدية.ص .16-15
مكتبة العبيكل.
ّ
الدعػدية – حتى الخبع األول مغ القخن العذخيغ ،الصبعة األولى( ،
 دروير ،مجيحة أحسج ،تاريخ الجولةّ
1980م ) ،دار الذخوق لمشذخ والتػزيع.
يعػدية الثانييية مييغ خييالل روايييات ابييغ لعبييػن ،مجميية جامعيية
 السصييػع ،عبييج بييغ دمحم ،تيياريخ الجوليية الدي ّالدعػدية.
السمظ سعػد ،م  ،23ص 2011 ( ،191 – 171م ) ،الخياض –
ّ
 الذبكة الجولية لمسعمػمات ،اإلنتخنت2015 ( ،م ) السػقع.https://www.momra.gov.sa:667

 الييجكتػر صييالح العقيياد ،التيييارات الدياسييية فييي الخميييج العخبييي1965( ،م) مكتبيية األنجميػ السر يخية.ص.259 – 258
 سعػدي ،دمحم عبج الغشي ،الجغخافيا الدياسية السعاصخة (دراسة الجغخافييا والعالقيات الدياسيية الجوليية)( ،2010م ) ،مكتبة األنجمػ السرخية.

يعػدية2010 ( ،م
 مر ي ي ي ي ي ي ييمحة اإلحر ي ي ي ي ي ي ييايات العام ي ي ي ي ي ي يية والسعمػم ي ي ي ي ي ي ييات ،السسمك ي ي ي ي ي ي يية العخ ّبي ي ي ي ي ي ي يية الد ي ي ي ي ي ي ي ّ).Htt://www.cdsi.gov.sa/2010.
 -السخجع الدابق ،سعػدي ،دمحم عبج الغشي ،الجغخافيا الدياسية السعاصخة.

 الذبكة الجولية لمسعمػمات ،اإلنتخنتhtt://ar.wikipedia.org/wiki/ ،الدعػدية ( حقائق وأرقام )2012 ( ،م ) ،الصبعية
الدعػدية ،السسمكة العخ ّبية
 ىيئة السداحة الجيػلػجيةّ
ّ
الدعػدية .ص 14
األولى ،ججة –
ّ
-

الذبكة الجولية لمسعمػمات ،اإلنتخنت2015 ،م ) السػقع.https://www.momra.gov.sa:

 بييييخ ريشػفييان وجييان باتيييت1989( ،م ) ط ،3مييجخل إلييى تيياريخ العالقييات الجولييية ،تخجسيية فييايد نقيير،مشذػرات عػيجات ،بيخوت – باريذ .ص .16 - 15
 Iver. B, Neumann. Working Paper. ( 2004 ), Lilliputians in Gulliver’s World,small states in International Relations . Center for Small State Studies. Oslo.
Norwegian. pp 8-9
 الجباوي ،عمي عبج  ،الجغخافيا الدياسية ( الجيػ خاسيا ) ،دمذق ،مجيخية الكت الجامعية1990 ( ،) ،ص .178 – 170

 Geoffrey, and Robert.H, Strategic Geography and the Changing Middle East,Strategic Access to Middle East resources, 1997, Brooking Press.pp 41-45.
 ال ييػىيبي ،حس ييػد ب ييغ عب ييج  ،أث ييخ السػقيييع الجغ اخف ييي عم ييى الدياس يية الخارجي يية لد ييمصشة عس ييان ،رسي ييالةماجدتيخ ،) 2011 (،ص .10 -8

 شذ ييصػش ،ىاي ييل عب ييج الس ييػلى ،مقجم يية ف ييي العالق ييات الجولي يية ،الصبع يية األول ييى ( 2010م )،عس ييان –األردن ،ص .23
 الذبكة الجولية لمسعمػمات اإلنتخنت ،السػقعwww.mawdoo3.com :-

سعػدي ،دمحم عبج الغشي ،الجغخافيا الدياسية السعاصخة ( دراسة الجغخافيا والعالقات الدياسية الجولية )،

-

شذصػش ،ىايل عبج السػلى ،مقجمة في العالقات الجولية2010 ( ،م ) ،عسان – األردن ،ص .23

( 2010م ) ،مكتبة األنجمػ السرخية .ص .18 – 16

يعػدية ( حقييائق وأرقييام )2012( ،م) ،الصبعيية
يعػدية ،السسمكيية العخ ّبييية الدي ّ
 ىيئيية السديياحة الجيػلػجييية الدي ّالدعػدية .ص .14
األولى ،ججة –
ّ
 -الذبكة الجولية لمسعمػمات ،السػقعwww.kfuforums.kfu.edu.sa :

الدعػدية ،صحيفة عكاظ ،) 2012( ،العجد .4019
 الحارثي ،عبج  ،األىسية الحيػية لمسسمكة العخ ّبيةّ
.2012/6/18
 بخجيياس ،حييافع ،تقييجيع دمحم مجييحور ،الر يخاع الييجولي عمييى الييشفط العخبييي ،الصبعيية األولييى،) 2000 ( ،-

بيدان لمشذخ والتػزيع واإلعالم ،بيخوت – لبشان ،ص .74 – 73
الذبكة الجولية لمسعمػمات ،السػقعwww.mawdoo3.com :
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-

العيدػي ،فايد دمحم ،الجغخافيا الدياسيية السعاصيخة2000 ( ،م ) ،دار السعخفية الجامعيية ،اإلسيكشجرية –
مرخ .ص .65 – 64

 شذصػش ،ىايل عبج السػلى ،مقجمة في العالقات الجولية2010 ( ،م ) ،عسيان – األردن ،ص - 24.25

 -الدمصان ،عبج

عبجالسحدغ ،البحخ األحسخ والرخاع العخبيي اإلسيخائيمي ،الصبعية األوليى1988 ( ،م )

مخكد دراسات الػحجة العخ ّبية ،بيخوت – لبشان ،ص .159 – 158
 الق ي ي ي ي ي ييػة الذ ي ي ي ي ي يياممة وحد ي ي ي ي ي يياباتيا ،السػس ي ي ي ي ي ييػعة الجغخافي ي ي ي ي ي يية السر ي ي ي ي ي ييغخة  ،مقات ي ي ي ي ي ييل م ي ي ي ي ي ييغ الر ي ي ي ي ي ييحخاي.السػقعwww.moqatel.com.:

 الحزخمي ،عسخ ،الجول الرغيخة ( القيجرة واليجور ،مقاربية نطخيية ) ،مجمية السشيارة ،السجميج ،19 ،العيجد،2013 ( ،4م ) ،ص .53
يعػدية2010 ( ،م ) .السػق ي ي ييع:
 مر ي ي ييمحة اإلحر ي ي ييايات العام ي ي يية والسعمػم ي ي ييات ،السسمك ي ي يية العخ ّبي ي ي يية الد ي ي ي ّHtt://www.cdsi.gov.sa/2010
الدعػدية في مئية عيام( ،معمػميات ميػجدة )1999 ( ،م ) ،دارة السميظ عبيجالعديد .ص
 السسمكة العخ ّبيةّ
.9-8
يعػدية2009 ( ،م ) ،جامعية السميظ
 بيػمي ،شارق حدغ دمحم ،تقخيخ ،جيػلػجيا مياه السسمكية العخ ّبيية الد ّعبجالعديد  ،ض جع .413 ،ص .6 – 5
يعػدية.
 السػسيػعة العخ ّبييية العالسييية1999 ( ،م ) ،السجمييج  ،15الصبعيية الثانييية ص  .60الخييياض – الدي ّص .60
يعػدية ( حق ييائق وأرق ييام ) ،الصبع يية األول ييى (
يعػدية ،السسمك يية العخ ّبييية الد ي ّ
 ىيئيية السد يياحة الجيػلػجييية الد ي ّالدعػدية – ججة.ص .74-41
2012م) فيخسة مكتبة السمظ فيج الػششية أثشاي الشذخ،
ّ
 السػسي ي ييػعة الجغخافيي ي يية السري ي ييغخة ،مقاتي ي ييل مي ي ييغ الري ي ييحخاي ،القي ي ييػة الذي ي يياممة وحدي ي يياباتيا ،السػقي ي ييعwww.moqatel.com
 سعػدي ،دمحم عبج الغشيي ،الجغخافييا الدياسيية السعاصيخة (د ارسية الجغخافييا والعالقيات الدياسيية الجوليية)(، )2010مكتبة األنجمػ السرخية .ص .42-40
يعػدية2010 ( ،م ) .السػق ي ي ييع:
 مر ي ي ييمحة اإلحر ي ي ييايات العام ي ي يية والسعمػم ي ي ييات ،السسمك ي ي يية العخ ّبي ي ي يية الد ي ي ي ّHtt://www.cdsi.gov.sa/2010
الدعػدية في مئية عيام( ،معمػميات ميػجدة )1999 ( ،م ) ،دارة السميظ عبيجالعديد .ص
 السسمكة العخ ّبيةّ
.9-8
 رياض ،دمحم ،األصػل العامة في الجغخافيا الدياسية والجيػبػليتيكا ،دراسة تصبيقية عمى الذيخق األوسيط،الصبعة األولى2012 ( ،م ) ،مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة ،القاىخة – مرخ ،ص.92 – 91

 السػس ي ي ي ي ي ييػعة الجغخافي ي ي ي ي ي يية السر ي ي ي ي ي ييغخة ،مقات ي ي ي ي ي ييل م ي ي ي ي ي ييغ الر ي ي ي ي ي ييحخاي الق ي ي ي ي ي ييػة الذ ي ي ي ي ي يياممة وحد ي ي ي ي ي يياباتيا،السػقعwww.moqatel.com.:
الدعػدية ( حقائق وأرقام )2012( ،م ) ،الصبعية
الدعػدية ،السسمكة العخ ّبية
 ىيئة السداحة الجيػلػجيةّ
ّ
الدعػدية .ص .14
األولى ،ججة –
ّ
669

 Alwelaie,A.N.,Chaudary.S.A,and Alwetaid.Y, "Vegetation of some Red SeaIslands of the Kingdom of Saudi Arabia", Journal of arid environments, 1993,
vol. 24, no. 3,pp. 138–141
 العيدػي ،فايد دمحم ،الجغخافيا الدياسية السعاصخة2000 ( ،م ) ،مخجع سابق ،ص .48-

السػس ي ييػعة الجغخافي ي يية السر ي ييغخة ،مجم ي يية مقات ي ييل م ي ييغ الر ي ييحخاي ،الق ي ييػة الذ ي يياممة وحد ي يياباتيا ،السػق ي ييع:

www.moqatel.com

 رياض ،دمحم ،األصػل العامة في الجغخافيا الدياسية والجيػبػليتيكا ،دراسة تصبيقية عمى الذيخق األوسيط،الصبعة األولى،

( 2012م ) ،مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة ،القاىخة – مرخ ،ص.92

 -الذبكة الجولية لمسعمػمات ،السػقعwww.kfuforums.kfu.edu.sa :

 الذبكة الجولية لمسعمػمات ( https://www. almrsal.com )2015 السػسػعة الجغخافية السرغخة ،مقاتل مغ الرحخاي ،القػة الذاممة وحداباتيا ،السػقع:www.moqatel.com
 األمييع الستحييجة2007 ( ،م )،التقخيييخ الجييامع ( األول والث ياني ) السقجميية مييغ ال ييجول األش ي اخ  ،السسمكييةالدعػدية .اتفاقية القزاي عمى جسيع أشكال التسييد نج السخأة (.)CEDAW
العخ ّبية
ّ
الدعػدية.
 مشطسة األ حية والدراعة الجولية ( 2015 (،) FAOم ) ،التقخيخ الخاص بالسسمكة العخ ّبيةّ
الدعػدية ،مجمة
ذسػلية لسشاخ السسمكة العخ ّبية
ّ
 األسجي ،كاضع عبج الػىار حدغ وآخخون ،الخرائز ال ّالبرخة ،العجد 2010 ( ، 52م ) .ص .184-179

الجوليية 2010 (،) FAO ( Aquastatم ) ،التقخييخ الخياص بالسسمكية العخ ّبيية
 مشطسة األ حية والد ارعيةّ
يعػدية .تقخيييخ السييياه ،الييخي فييي إقميييع الذييخق األوسييط ،أعييجه لمشذييخ . Karen Frenken :رومييا
الدي ّ
إيصاليا ،ص .383-381
يعػدية ،مجم يية
 األس ييجي ،عب ييجالػىار حد ييغ وآخ ييخون ،الخر ييائز الذ ييسػلية لسش يياخ السسمك يية العخ ّبي يية الد ي ّالبرخة  ،العجد 2010 ( ، 52م ) .ص .185
يعػدية2009 ( ،م ) ،جامعية السميظ
 بيػمي ،شارق حدغ دمحم ،تقخيخ ،جيػلػجيا مياه السسمكية العخ ّبيية الد ّعبجالعديد  ،ض جع .413 ،ص .5 – 4
 Rainfall: Features and Variations over Saudi Arabia, hosny Hasanean andMansour Almazroui. 2015
يعػدية2009 ( ،م ) ،جامعية السميظ
 بيػمي ،شارق حدغ دمحم ،تقخيخ ،جيػلػجيا مياه السسمكية العخ ّبيية الد ّعبجالعديد  ،ض جع .413 ،ص 6 – 5

 Hasanean. H, and Almazroui. M. Rainfall: Features and Variations overSaudi Arabia . Center of Excellence For Climate Change Research. Deptment
of Meteorology, King Abdulaziz University. Climate 2015, 3, pp 593
 مشطسة األ حية والد ارعية الجوليية 2010 (،) FAO ( Aquastatم ) ،التقخييخ الخياص بالسسمكية العخ ّبييةيعػدية .تقخيييخ السييياه ،الييخي فييي اقميييع الذييخق االوسييط ،اعييجه لمشذييخFrenken :
الدي ّ
ايصاليا ،ص .383-381

 . Karenرومييا

الدعػدية ،مجمة
 االسجي ،كاضع عبج الػىار حدغ وآخخون ،الخرائز الذسػلية لسشاخ السسمكة العخ ّبيةّ
البرخة ،العجد 2010 ( ، 52م ) .ص .184-179
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 Rainfall: Features and Variations over Saudi Arabia, hosny Hasanean andMansour Almazroui.2015
يعػدية2009 ( ،م ) ،جامعية السميظ
 بيػمي ،شارق حدغ دمحم ،تقخيخ ،جيػلػجيا مياه السسمكية العخ ّبيية الد ّعبجالعديد  ،ض جع .413 ،ص .6 – 5

يعػدية ،السػق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع:
 مػس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػعة السسمك ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية العخ ّبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية الد ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ّhttp://saudiency.net/Loader.aspx?pageid=16&BookID=24&PID
الدعػدية ،مجمة
 االسجي ،كاضع عبج الػىار حدغ وآخخون ،الخرائز الذسػلية لسشاخ السسمكة العخ ّبيةّ
البرخة ،العجد 2010 ( ، 52م ) .ص .185
 الذي ييبكة الجولي ي يية لمسعمػم ي ييات ،السػق ي ييعhttp://firstrain1.blogspot.com/2012/01/blog-:post_05.html

يعػدية2009 ( ،م ) ،جامعية السميظ
 بيػمي ،شارق حدغ دمحم ،تقخيخ ،جيػلػجيا مياه السسمكية العخ ّبيية الد ّعبجالعديد  ،ض جع .413 ،ص .3
 -مجون ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية أول السص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييخ لمصق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييذ والسش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياخ ،السػق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع :

.http://firstrain1.blogspot.com/2012/01/blog-post_05.html
 السػسي ييػعة الجغخافيي يية السري ييغخة ،مجمي يية مقاتي ييل مي ييغ الري ييحخاي ،القي ييػة الذي يياممة وحدي يياباتيا ،السػقي ييعwww.moqatel.com
Melake, Demena. Population and development Ethiopia Public health Training
Initiative, The Carter Center. ( 2005 ) pp 68 – 69.
يعػدية،
 األمع الستحجة2007 ( ،م )،التقخيخ األول والثاني السقجم مغ الجول األش اخ  ،السسمكة العخ ّبية الد ّاتفاقية القزاي عمى جسيع أشكال التسييد نج السخأة .ص .3-2

 األميع الستحييجة ،مشطسيية األ حيية والد ارعيية الجولييية (  ،) 2010 (،) FAOالييخي فيي إقميييع الذييخق األوسييطباألرقام ،تقخيخ السياه ،34 ،روما  -إيصاليا ،ص .384 - 383

يعػدية ( حقيائق وأرقيام )2012 ( ،م ) ،الصبعية
 ىيئة السداحة الجيػلػجيةالدعػدية ،السسمكية العخ ّبيية الد ّ
ّ
الدعػدية .ص .28
األولى ،ججة –
ّ
 -مرمحة اإلحرايات العامة والسعمػمات ،و ازرة التخصيط .)2015 (،

-

شذصػش ،ىايل عبجالسػلى ،مقجمة في العالقات الجولية2010 ( ،م ) ،الصبعة األولى ،ص.21 -18

-

الحزخمي ،عسخ ،الجول الرغيخة ،القجرة والجور مقاربة نطخية ،مجمة السشارة ،السجمج  ،19العجد ،4
(2013م ) .ص .56 – 55

 -الذبكة الجولية لمسعمػمات ،اإلنتخنت2015 (،م ) السػقع.https://www.momra.gov.sa:

 تصبيقي ييات اقتر ي ييادية معاصي ي يخة ،ECON(490) ،الجي ييدي األول :االقتر ي يياد الد ي ييعػدي.ص  .6السػق ي ييع:ww.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/Intr.doc

 أحس ي ييج آل دروي ي يير ،ون ي ييايف الغي ي ييث وآخ ي ييخون ،ص ي ييشجوق الشق ي ييج ال ي ييجولي ،إدارة الذ ي ييخق األوس ي ييط وآس ي يييايعػدية ،معالج يية التح ييجيات االقتر ييادية الشاش ييئة لمحف يياظ عم ييى
الػس ييصى2015(،م) ،السسمك يية العخ ّبي يية الد ي ّ
الشسػ .ص .3 -1

 الذبكة الجولية لمسعمػمات ،االنتخنتhtt://ar.wikipedia.org/wiki/ ،672

 تصبيق ي ي ييات اقتر ي ي ييادية معاصي ي ي يخة ،ECON(490) ،الج ي ي ييدي األول :االقتر ي ي يياد الد ي ي ييعػدي .ص .4 – 3ww.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/Intr.doc
يعػدية ( حقيائق وأرقيام )2012 ( ،م ) ،الصبعية
 ىيئة السداحة الجيػلػجيةالدعػدية ،السسمكية العخ ّبيية الد ّ
ّ
الدعػدية .ص .102 – 101
األولى ،ججة –
ّ
 -السػقع الخسسي لذبكة الجديخة .الجديخة األلسانية ،فايششذال تايسدhttp://www.aljazeera.net .

 و ازرة االقتري ي يياد والتخصي ي يييط ،السيداني ي ي يية واالقتري ي يياد الدي ي ييعػدي لع ي ي ييام 2015م – ،تقي ي ييجيخات االس ي ي ييتثسار(2014م).

 الدىخاني ،بشجر بغ سالع ،االستثسارات األجشبية السباشخة ودورىا في الشسػ االقترادي في السسمكة العخ ّبييةالدعػدية – دراسة قياسية لمفتخة 2000 -1970م ،رسالة ماجدتيخ2004( ،م ) .ص.39
ّ
 -الذبكة الجولية لمسعمػمات ،االنتخنتhtt://ar.wikipedia.org/wiki/ ،

يعػدية فيي السييدان ،االقترياد الدياسيي والسجتسيع
 تيع نيبمػك ،ومػنيكا مالظ وآخخون ،السسمكة العخ ّبية الد ّالدعػدية ،تحيجيات اإلصيالح،
والذؤون الخارجية ،الصبعة الثانية2013 ( ،م ) ،اقتراد السسمكة العخ ّبية
ّ
مخكد دراسات الػحجة العخ ّبية ،بيخوت – لبشان .ص .112-111
الدعػدية – مشاخ واعج لالستثسار في أسييع الذيخكات الخاصية( ،
 مجمة الخبيخ السالية ،السسمكة العخ ّبيةّ
الدعػدية ،ص .3
2014م ) ،ججة –
ّ
 آل الذيخ ،عبجالسمظ بغ عبجالخحسغ ،حرياد ميياه األمصيار والدييػل وأىسيتيو لمسيػارد السائيية فيي السسمكيةيعػدية،
يعػدية ،السيؤتسخ اليجولي الثياني لمسيػارد السائيية والبيئية الجافية2006 ،م ،الخيياض -الدي ّ
العخ ّبيية الد ّ
ص.6-2

 مخيس ييخ ،س ييامخ وآخ ييخون ،أزم يية السي يياه ف ييي السشصق يية العخ ّبي يية1996 ( ،م ) ،السجم ييذ ال ييػششي لمثقاف يية،الكػيت .ص .50-49
Arab water Council, Arab Countries Regional Report, final draft as of February
24, 2009. pp 22
 -الشذي يػان ،عب ييج ال ييخحسغ ب ييغ عب ييج العدي ييد ،أث ييخ التشسي يية ف ييي مي يػارد السي يياه الجػفي يية ف ييي السسمك يية العخ ّبي يية

يعػدية ،ص-2
الدعػدية ،السؤتسخ اليجولي الثياني لمسيػارد السائيية والبيئية الجافية2006 ،م ،الخيياض -الد ّ
ّ
.6

 رياض ،دمحم ،األصػل العامة في الجغخافيا الدياسية والجيػبػليتيكا ،دراسة تصبيقية عمى الذيخق األوسيط،الصبعة األولى2012 ( ،م ) ،مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة ،القاىخة – مرخ ،ص.279

الدعػدية،
 الصخيذ ،عمي بغ سعج ،مدتقبل السػارد السائية في ضل متصمبات التشسية في السسمكة العخ ّبيةّ
السؤتسخ الجولي الثاني لمسػارد السائية والبيئة الجافة .) 2006 ( ،ص .3
 رياض ،دمحم ،األصػل العامة في الجغخافيا الدياسية والجيػبػليتيكا ،دراسة تصبيقية عمى الذيخق األوسيط،الصبعة األولى2012 ( ،م ) ،مؤسدة ىشجاوي لمتعميع والثقافة ،القاىخة – مرخ ،ص.279

 -الشذي يػان ،عب ييج ال ييخحسغ ب ييغ عب ييج العدي ييد ،أث ييخ التشسي يية ف ييي مي يػارد السي يياه الجػفي يية ف ييي السسمك يية العخ ّبي يية

الدعػدية ،السؤتسخ الجولي الثاني لمسػارد السائية والبيئة الجافة2006 ( ،م )،ص .3 – 2
ّ
الدعػدية عغ تشفييح اتفاقيية األميع الستحيجة لسكافحية
 األمع الستحجة ،التقخيخ الػششي الثالث لمسسمكة العخ ّبيةّ
الدعػدية ،ص .4-3
الترحخ2006 ،)UNCCD (،م ،الخياض
ّ
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الدعػدية .ص .60
 السػسػعة العخ ّبية العالسية1999 ( ،م ) ،السجمج  ،15الصبعة الثانية ،الخياض –ّ
 -مشطسة األ حية والدراعة الجولية ( 2007 (،) FAOم ) ،الخي فيي إقمييع الذيخق األوسيط باألرقيام ،تقخييخ

الدعػدية .ص .5
الشيػض ب دارة مياه الخي في السسمكة العخ ّبية
ّ
الدعػدية عغ تشفييح اتفاقيية األميع الستحيجة لسكافحية
 األمع الستحجة ،التقخيخ الػششي الثالث لمسسمكة العخ ّبيةّ
الدعػدية ،ص .4-3
الترحخ2006 ،) UNCCD (،م ،الخياض
ّ
الدعػدية،
 الصخيذ ،عمي بغ سعج ،مدتقبل السػارد السائية في ضل متصمبات التشسية في السسمكة العخ ّبيةّ
السؤتسخ الجولي الثاني لمسػارد السائية والبيئة الجافة .) 2006 ( ،ص .5

 الحزخمي ،عسخ ،الجول الرغيخة ( القيجرة واليجور ،مقاربية نطخيية ) ،مجمية السشيارة ،السجميج ،19 ،العيجد،2013 ( ،4م ) ،ص .51
-

الذ ي ي ي ي ييبكة الجول ي ي ي ي يية لمسعمػم ي ي ي ي ييات ( اإلنتخن ي ي ي ي ييت )2016 ،م  ،انط ي ي ي ي ييخ الس ي ي ي ي ييػقعيغ:

www

https://ar.wikipedia.org/wiki.

www https:/riyadh.usembassy.gov

الدعػدية ،مجمة الذخيعة
 الحجيثي ،إبخاىيع دمحم ،تعجيل الشطام األساسي لمحكع في السسمكة العخ ّبيةّ
والقانػن ،جامعة القريع ،الدشة الدابعة والعذخون ،العجد 2013 ( ،55م ) ص .28-27
 -الذبكة الجولة لمسعمػمات ( اإلنتخنت )2016 ،م ،السػقعwww https://ar.wikipedia.org/wiki :

 عبييجالعديد ،األميييخ فيرييل بييغ مذييعل بييغ سييعػد بييغ عبييجالعديد  ،محانيخة  ،قيخاية فييي الشطييام األساسيييالدعػدية لمجراسات الفكخية السعاصخة ، ،جامعة القريع ( 2010م).
لمحكع ،الجسعية العمسية
ّ
Cordesman .A.H, AL-Rodhan.K.R, the Strategic Military Forces in an Era of
Asymmetric War, Saudi Arabia, center F\for Strategic International Studies
Arleigh A. Burke Chair in strategy Washington .2006. pp 1 اليحييييى ،عبي ييجالخحسغ عبي ييج عب ييجالخحسغ ،العػامي ييل السي ييؤثخة في ييي الدياس يية الخارجيي يية الدي ييعػدّية ،رسي ييالة-

ماجدتيخ2009 ( ،م ) ،ص .146 – 134

Elman.M.F, The Foreign Policies Of Small States, Challenging Neorealism in
It’s Own Backyard.. British of Political Science .Vol.25,No 2 (1995). Pp 177.
الدعػدية،
الدعػدية ،الدياسة الخارجية لمسسمكة العخ ّبية
و ازرة الخارجية ،) 2016 ( ،السسمكة العخ ّبية
ّ
ّ
السػقع الخسسي لمػ ازرة:
www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy
Iver. B, Neumann. Working Paper. ( 2004 ), Lilliputians in Gulliver’s World,
small states in
International Relations . Center for Small State Studies.
Oslo. Norwegian. pp 8-9.
Gordesman.A.H, Al-Rodhan.K.R, The Gulf Military Forces In an Era Of
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