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 I. لموقع الجيواستراتيجي لحوض البحر األبيض المتوسطا  

ٌمع حوض البحر األبٌض المتوسط بٌن ثالث لارات كبرى وهً غرب آسٌا وجنوب المارة 

األوروبٌة وشمال المارة اإلفرٌمٌة، وهو ال ٌعتبر مجال بحري مغلك مثل بحر لزوٌن، بل 

والبحر األحمر عبر لناة السوٌس ومع هو متصل بالمحٌط األطلنتً عبر مضٌك جبل طارق 

 .البحر األسود كذلن عن طرٌك مضٌك البوسفور والداردنٌل

ٌطل البحر األبٌض المتوسط على المحٌط األطلنتً عبر مضٌك جبل طارق والذي ٌفصل 

كلم فمط. وٌنمسم هذا اإلللٌم الجغرافً الكبٌر إلى حوضٌن كبٌرٌن 44أوروبا عن إفرٌمٌا ب 

ملٌون  5885ملٌة وتونس، وهما الحوض الغربً بمساحة إجمالٌة تمدر ب مفصولٌن بٌن ص

  .ملٌون كلم مربع 4865كلم مربع والحوض الشرلً الذي تبلغ مساحته 

كما تنمسم دول حوض البحر األبٌض المتوسط إلى خمس مجموعات حسب مولعها 

نا والهرسن، الجبل الجغرافً، ففً الشمال نجد فرنسا، إٌطالٌا، سلوفٌنٌا، كرواتٌا، البوس

أما فً الشرق فنجد لبنان، سورٌا، فلسطٌن وإسرائٌل. وفً   األسود، ألبانٌا والٌونان وتركٌا.

، تونس، الجزائر والمملكة الجنوب أي دول جنوب البحر األبٌض المتوسط فنجد مصر، لٌبٌا

مالطا  . وفً الغرب نجد مملكة إسبانٌا، بٌنما ٌوجد فً الوسط كل من جزٌرتًبيةالمغر

 .ولبرص

جدٌدة فً نظر الموى -وٌعتبر الٌوم حوض البحر األبٌض المتوسط منطمة استعمارٌة لدٌمة

الطالة. سٌا الوسطى الغنٌة بآعلى المنطمة خاصة الشرق األوسط والغربٌة الكبرى للسٌطرة 

المتوسط كحاجز الحتواء تدفك المهاجرٌن من إفرٌمٌا جنوب  كما تستخدم أوروبا البحر

الحلف األطلسً والوالٌات  ذنفو تحتإفرٌمٌا، لذلن فهو ٌوجد  راء وبلدان شمالالصح

المتحدة األمرٌكٌة، كما ٌعد من أكثر المناطك العالمٌة اضطرابا خاصة منطمة الشرق 

  .األوسط

وفً ما ٌلً بعض العناصر التً توضح األهمٌة الجٌواستراتٌجٌة الممٌزة لحوض البحر 

 :األبٌض المتوسط

  بٌن لارات العالم المدٌم ٌمع  -

  .المتمٌزلامت علٌه حضارات العالم المدٌم نتٌجة لهذا المولع  - 

بٌن المحٌط األطلنتً وبٌن البحر األحمر عبر مضٌك جبل طارق ولناة السوٌس  يربط  -

 .للمالحة الدولٌة لمياعا امما جعله ممر



2 
 

ما أدى إلى رواج تجاري بٌن هذه سٌا وأوروبا مآبكثرة الموانئ فً شمال إفرٌمٌا وٌتمٌز  -

   .الموانئ وخلك دٌنامٌة التصادٌة مهمة على المستوى العالمً

  .ٌتمٌز حوض البحر األبٌض المتوسط بشواطئ عالمٌة فً مجال السٌاحة -

إسهام البحر األبٌض المتوسط فً تفاعل حضاري كبٌر جدا نظرا لتعدد روافده الثمافٌة  -

 .والدٌنٌة

 

 البحر األبيض المتوسط بالنسبة للعالمموقع حوض 

II -  مقاييس تحديد اإلطار الجغرافي للبحر األبيض المتوسط تختلف باختالف زاوية

 وأهداف الدراسة:

 ـ الممٌاس البحري: 4 

برشلونة  ةالمانونٌة باتفالٌ الناحيةإذا اعتمدنا الحدود اإلللٌمٌة البحرٌة سنجد أنها  تحد من 

 التً تمتد من جبل طارق إلى مضٌك الداردنٌل.  4975
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د ملتمى اعتمدناه فنحن بصدد مجموعة بنٌوٌة مجزأة، توجد عن الممٌاس الجٌولوجً: إذا -2

 إلى حركات باطنٌة التوائٌة وبركانٌة )كندوانة وأوراسٌا(عدة صفائح تكتونٌة، أدت 

األنهار التً تصب فً رف، وٌضم كل الممٌاس الهٌدرولوجً: ٌتمثل فً  حوض الص -3

 سة المتعلمة بالموارد والتلوث والسمً وأنظمة التعرٌة إلخ..ارللدٌصبح إطارا  البحر، إذ

الممٌاس اإلداري: توفر الحدود السٌاسٌة للبلدان المطلة على البحر األبٌض المتوسط  -4

 ..إحصاءات وطنٌة دلٌمة حول السكان والمدن والفالحة والصناعة إلخ.

الممٌاس العمرانً وااللتصادي: نمصد به الشرٌط الساحلً الذي تتركز فٌه جل األنشطة  -5

االلتصادٌة والعمرانٌة والمبادالت والعاللات مع الخارج وهذه المظاهر هً التً تحدد 

 مستمبل البحر األبٌض المتوسط

خ المتوسطً إال الممٌاس المناخً:  ممٌاس ممكن فً حدود معٌنة أي حدود تأثٌر المنا -6

 أنه ٌطرح  مشاكل من بٌنها :

المتوسطً ال ٌشكل  التنالضات  بٌن الشمال والجنوب وبٌن الغرب والشرق لكون المناخ -

نا فً أسترالٌا وكالٌفورنٌا علٌه فً العراق والبرتغال وأحٌاوحدة متجانسة. ٌمكن أن نعثر

 ال تنتمً للمنطمة .  ن هذه البلدانأرغم 

نه من الصعب ضبط حدود جغرافٌة واضحة لمنطمة البحر األبٌض أاالستنتاج األساسً هو 

اللا من ممٌاس وحٌد ٌؤدي المتوسط . ثم أن اختزال أو مماربة البحر األبٌض المتوسط  انط

االعتبارات  إذن كٌف نحسم الموضوع دون إهمال ,إهمال المماٌٌس األخرى إلىحتما 

 إضافٌة تبٌن أنها ضرورٌة . تماد مماٌٌسلفة الذكر فمد تم اعالسا

III- معايير إضافية لتحديد منطقة البحر األبيض المتوسط 

األبٌض المتوسط لم تعرف  العام ٌبٌن أن بلدان شمال البحر ًالسٌاق التارٌخ -4

 8االستعمار عكس بلدان الجنوب وهذه مفارلة أساسٌة بٌن ضفتً الحوض

التصادها النظام االلتصادي ٌوضح الفرق بٌن البلدان األكثر تصنٌعا )رأسمالٌة( ،  -2

 على ذاته وغٌر مشوه وغٌر تابع عكس بلدان جنوب الحوض . مركز 

ال نظير له في جنوب وشرق قليمي نموذج لالندماج في الشمال العولمة والتعاون اإل " 

 البحر األبيض المتوسط" 
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وتربة  خٌن لنفس الخصائص الطبٌعٌة من مناتشارن الضفت الممٌاس الجغرافً: رغم -3

ن هنان محاباة الطبٌعة لبلدان الشمال على حساب بلدان الجنوب أي أومٌاه، ٌظهر 

 مالءمة الظروف الطبٌعٌة فً الشمال وهشاشتها وشحها فً الجنوب والشرق.

ة عالٌة. الممٌاس البٌئً: ٌمثل البحر األبٌض المتوسط منطمة إٌكولوجٌة ذات لٌم -4

تتمٌز بتنوع إحٌائً فرٌد فً العالم ولكنها توجد فً وضعٌة عدم استمرار ودرجة 

 ىحدإتدهور. ما ٌزٌد الوضع تعمٌدا هو كونها تشكل عالٌة من الهشاشة ومن ال

 مناطك االتصال والصراع والتبعٌة بٌن دول الشمال ودول الجنوب.

IV-  بعض مميزات البحر األبيض المتوسط في أرقام 

 بلدا تطل كلها على البحر وتشكل: 22ٌتشكل البحر األبٌض المتوسط عموما ، من 

 % من المساحات الظاهرة تتكون غالبٌتها من الصحاري والجبال.587 -

  (4116سنة  ملٌون نسمة 715) % من سكان العالم 7 -

 ملٌون سائحا سنوٌا 268% من السٌاحة العالمٌة .تستمبل المنطمة 31 -

بفعل ظهور أقطاب  تج الوطنً العالمً  لكنه ٌعرف  تراجعا% فمط من النا43 -

 اقتصادية قوية مثل الصين ومجموعة من التكثالث االقتصادية الدولية واالقليمية

% من المالحة البحرٌة فً العالم .تشكل المنطمة ممرا استراتٌجٌا من الناحٌة 35 -

 االلتصادٌة والتجارٌة،

 CO2  من انبعاث  8% -

 تعاني من الفقر والهشاشة  دولوجود   -

من جهة أخرى، فحوض البحر األبٌض المتوسط ٌتمٌز بعدد كبٌر من الجزر وأشباه الجزر 

باإلضافة إلى الشواطئ الشاسعة وكثرة الخلجان خاصة الجهة الشرلٌة لحوض البحر 

 :بٌض المتوسطاأل

 بالنسبة للجزر نمٌز فٌها بٌن الجزر التابعة والجزر المستملة: -

 ٌت، رودوس تابعة لدولة الٌونانالجزر التابعة وهً كر 

 ٌطالٌالٌة، سردٌنٌا تابعة لدولة إصم              

 ٌالدولة اسباننوركا، اٌبٌزا تابعة جزر البلٌار، مٌ            

 كورسٌكا تابعة لدولة فرنسا              
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  الجزر المستملة فهً عبارة عن دول لها حدود سٌاسٌة معترف

 مالطابها من لدن المجتمع الدولً وهما دولة لبرص ودولة 

 

 : بالخصوص أما البحار الفرعٌة فنذكر منها -

    بحر إٌجة والذي ٌوجد غرب تركٌا وشرق الٌونان وأشهر

 جزره كرٌت

  البحر األدرٌاتٌكً والذي ٌمع بٌن شرق إٌطالٌا وغرب

 سلوفانٌا، كرواتٌا، البوسنة والهرسٌن، ألبانٌا.الجبل األسود

  سٌكا ٌطالٌا وشرق جزٌرتً كورإالبحر التٌرانً ٌمع غرب

 وسردٌنٌا

  ٌطالٌاإالبحر األٌونً ٌوجد غرب الٌونان وجنوب شرق 

                                    

 


