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 :المقدمة

تعني الجغرافيا السياسية بدراسة الدولة وظواهرها الجغرافية سواء كانت هذه          
صادية أو انعكاساتها السياسية، فضالً عن عالقـة        الظواهر طبيعية أو بشرية أو اقت     

 .هذه الظواهر بقوة الدولة أو ضعفها
ولما كانت جزيرة سقطرة تشكل واحدة من أهمل الجزر اليمنية على اإلطالق            

نـسمة  ) ٤٤,٨٨٠( وبحجم سـكانها البـالغ      ٢كم٣٦٥٠(من خالل مساحتها البالغة     
قتصادية المتنوعة فإن هذا البحث     م وبمواردها اال  ١٩٩٤بموجب تعداد السكان لعام     

جاء ليستهدف تحليل المقومات الجيوبولتيكية للجزيرة، وليكشف عن عناصر القوة          
فيعززها أو عناصر الضعف والوهن فيعالجها من وجهة نظـر أكاديميـة بحتـة،              
وحتى يتسنى لصانع القرار السياسي من اتخاذ قراره في ضوء الدراسـات التـي              

ير الذي من الممكن أن تؤديه هذه الجزيرة في منح اليمن قوة            تؤكد على الدور الكب   
 : جيوبولتيكية مستقبلية وللوصول إلى ذلك فإن الورقة سيناقش الجوانب اآلتية

 .المقومات الطبيعية :أوًال
 . المقومات البشرية:ثانيًا 

 . المقومات االقتصادية: ثالثًا
 المقومات الطبيعية : أوًال

يعية لجزيرة سقطرة كل من موقعها ومساحتها وشكلها        تتضمن المقومات الطب  
وسنحاول تحليل هذه المقومات من وجهة      . ومناخها وتضاريسها وعالمها العضوي   

 .نظر الدراسة في الجغرافية السياسة
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 Locatien الموقع -١
يعد الموقع أحد وأبرز العوامل المهمة التي تؤثر في الجغرافيـة الـسياسية ألي              

ا فيها الجزر وذلك لتأثيره على اتجاهات سكانها وعلى الـسلوك           إقليم سياسي بم  
 السياسي لإلقليم وعالقاتها بما يجاوره 

وللموقع في الجغرافيا السياسية مضمون شمولي ألن هناك أنـواع كثيـرة مـن             
 المواقع يفسر كل واحد منهما حالة معينة ويخدم هدفاً معيناً أيضاً 

 :سقطرة من النواحي اآلتيةوسنناقش الموقع الجغرافي لجزيرة 
 Astronomical Location الموقع الفلكي -أ

يشير الموقع الفلكي ألي إقليم من حيث موقعه بالنسبة لخطـوط الطـول،             
ودوائر العرض، ولهذا فإن الموقع بالنسبة لدوائر العرض له أهمية خاصة           

 دور  في حياة اإلقليم لكونه يوضح مالمحها المناخية، فضالً عن أن للمناخ          
 رئيسي في نشاط السكان االقتصادي وفي توزيعهم الجغرافي 

يتبين لنا أن جزيرة سقطرة تقع بين خطـي طـول           ) ١(وبالنظر للخارطة   
 شرق خط جرينتش الدولي وبـين دوائـر العـرض           ٥٥٤٣٣ و   ٥٥٣١٩
  شماالً خط االستواء ٤٢/٥١٢ -٥١٢٨

تواء األمـر الـذي     وبذلك فإن الموقع الفلكي يشير إلى اقترابها من خط االس         
يجعل من مناخها يتسم بالمدارية عموماً، وقد أتاح هذا الموقع الكشف عن السمات             
االقتصادية والزراعية لسكان هذه الجزيرة وبرغم محدودية دوائر العرض إال أن           
هذه الجزيرة تتمتع بتنوع في الغطاء النباتي مما من شأنه أن يسهم في بنـاء قـوة                 

 من خالل توفر فرص عمل واعتماد فرص جيدة لهم للعمل           جزيرة سقطرة الداخلية  
 .في المحال السياحي الذي يوفره المناخ الشتوي للجزيرة

 Strategic Location:  الموقع االستراتيجي-ب
ونعني به الموقع الذي يحدد عالقـة اإلقلـيم بجيرانـه وبمراكـز الثقـل               

ينـصف علـى    الحضاري والسياسي في العالم، ومع أن الموقع الجغرافي         
الدوام بالثبات إال أن قيمته السياسية واالستراتيجية في تحول دائـم وذلـك             

 بسبب انتقال مراكز القوى الجيوبولكية من مكان آلخر 
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وهذا ما ينطبق على جزيرة سقطرة بمعنى آخر إذا كانت جزيرة سقطرة قـد              
إنهـا  عاشت حالة من الخمول والتهميش وعدم الفعالية في الفترات المنـصرمة ف           

الفاعلية والحضور العالمي بدأ يلوحان في األفق في مطلع القـرن الحـالي قـرن               
 .م٢٠٠١الحادي والعشرين، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

لذا فإن هذه الجزيرة باقترابها من جزيرة ديغوغارسـيا االسـتراتيجية فـي             
كية كقاعدة متقدمـة فـي      المحيط الهندي والتي تعتمد عليه الواليات المتحدة األمري       

 الرابـضة فـي     ٥٢العالم األسيوي والشرق األفريقي وكقاعدة دائمة للقاذفات بـ         
الجزيرة يؤهلها بأن تلقى نفس األهمية من قبل األطراف الدوليـة الفاعلـة وفـي               
مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، مما يجعل من دولة اليمن نتصدر قائمة الدول            

لدولية وخاصة من المستفيدة من تلك الجزيرة، ومما يزيد األمر          من حيث األهمية ا   
أهمية انفتاح هذه الجزيرة على شرق أفريقيا والجنوب األسيوي وعـالم المحـيط             

 .الهندي بكامله

 Area  المساحة -٢
تعتبر المساحة وجهة نظر الجغرافية السياسية من المعايير المهمة التي يحـسب            

ليم السياسي، حيث ينظر إليه من خالل قدرتها علـى          حسابها عند تحليل قوة اإلق    
استيعاب عدد كبير من السكان، وتوفر الموارد الطبيعية وإمكانية توفر مـوارد            
واستراتيجية واقتصادية، فضالً في إمكانية نشر المراكز الصناعية على المواقع          

 الحيوية فيها 
، وأن أقـصى    ٢كـم ٣٦٥٠وفيما يتعلق بجزيرة سقطرة نجد أن مساحتها تبلغ         

، وبهذا  ) ٧(٢كم٤٢كم، وأقصى امتداد شمالي جنوبي      ١٣٥امتداد شرقي غرباً لها     
 .االمتداد فإن هذا اإلقليم يوفر معظم المزايا السالفة الذكر
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أن شكل الجزيرة ينتمي للـشكل      ) ١(ويالحظ من خالل الخارطة السابقة رقم       
 للجزيرة األم سقطرة، ومن      تابعة *المستطيل والمجزأ معاً وفقاً لوجود بعض الجزر      

المحتمل أن يسهم هذا الشكل في عرقلة حركة المواصالت والنقل داخل الجزيـرة             
وقد يضعف القدرة على تنفيذ برامج التنمية بسهولة ويسر أو ربما قد يعرضها هذا              

 . الشكل للخطر في حالة حدوث عدوان

 :Climate:  المناخ-٤
في حياة السكان وعلى نشاطهم االقتـصادي       يعتبر المناخ من العوامل التي تؤثر       

وعلى تركزاتهم الجغرافية أيضاً، فمثالً المناخات الحارة تعمل على إعاقة نشاط           
السكان من خالل إصابتهم بالكسل والخمول، بينما ينتابهم المرح والنـشاط فـي             

 .المناخات المعتدلة والباردة
 المداري ذو الـصيف    المناخ(وفيما يخص مناخ جزيرة سقطرة فينطبق عليها        

 الطويل الحار بينما الشتاء دافئ وقصير وممطر في نفس الوقت 
لذا من الممكن استثمار هذا النوع من المناخات في خدمة بناء القوة الداخليـة              

،إذ أن هناك تركيزاً قوياً من الحكومة لالسـتفادة         )كما أشرنا سلفاً  (للدولة للجزيرة   
 .  هناك في المستقبل المنظور من اإلمكانات السياحية المتوفرة

 :Relief:  التضاريس-٥
تتداخل التضاريس بشكل كبير في تقدير قيمة اإلقليم، فاألراضي السهلية مالئمة           
للتطور االقتصادي واالجتماعي معاً، وعلى العكس نجد أن الجهات الجبلية أقـل            

رة في اإلنتـاج    مالئمة للتوطن واالستقرار البشري، لهذا نجد األقاليم الجبلية فقي        
الزراعي، بل وتفوق بتنفيذ القوانين وسـيادة األمـن واالسـتقرار والطمأنينـة                      

 في اإلقليم 

                                     
 ……… الجزر هي سمحة، درسة، عبد الكوري و*
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وبالنسبة لتضاريس جزيرة سقطرة نجد أنه هضبي شديد التضرس في الوسط           
ومكون من الصخور الجيرية ويحيط بها سالسل جبلية مكونـة مـن الجرانيـت              

فاع واالنحدار وتعد جبال حجيرة من أكثر الـسالسل      ومخروطية الشكل شديد االرت   
ارتفاعاً وامتداداً في الجزيرة فيما نجد الشمال والجنوب عبارة عن سهول سـاحلية             
تقطعها الحصى واألحجار الرملية مع وجود مناطق متفرقة للكثبان الرملية المنتمية           

 للنوع الهاللي 
على السواحل وتندر فـي     ومن المعروف أن التركزات السكانية في الجزيرة        

المناطق الجبلية األمر الذي يشير إلى سهولة اإلدارة المحلية هناك واحتمالية عـدم             
وجود عوائق أمام تطبيق القوانين على سكان السهول والذين هم أغلبيـة لـسكان،              
مما قد يساعد على استتباب األمن واالستقرار، ويقلل من فرص النزعات المحلية             

 . ية التي تصاب بها األقاليم الجبلية عالمياًوالتمردات الجبل

  Natural Vegetation  العالم العضوي -٦
والذي هو عبارة عـن تفاعـل أشـكال     ) النبات الطبيعي (نعني بالعالم العضوي    

سطح األرض مع الحرارة والتربة واألمطار ليكون في األخير العالم العضوي،           
: الحياة الشجرية والثـاني   : ماً األول هناك ثالثة أشكال من النبات الطبيعي عمو      

 . نباتات األقاليم الجافة: الحشائش أي الحياة العشبية، والثالث
وينظر له في هذا المقام من حيث توفر مصدر رئيسي للـصناعة بمختلـف              

أنواعها سواًء كانت صناعة دوائية وعالجية أو صناعة سفن أو أسـاطيل بحريـة                   
 أو أثاث 

العضوي في الجزيرة فهو الذي أسهم في منحها أهميـة حـضرية            أما العالم   
خاصة وأهمية إقليمية وعالمية عامة من خالل توفر األنواع العديد مـن النباتـات              

 والحشائش الطويلة والمختلفة والشجيرات الشبه صحرواية 
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إذ اعتبر نباتات المانجروف ونباتات العسل والعشر والسنبط واللبان وشجرة          
ــوي ــادم األخ ــرى أبرزه ــواع أخ   و Cissus و Socotvana Dendrosicyos : ن وأن

Trivhotesma   
وبذلك فإن هذا المقوم الجيوبولتيكي الطبيعي منح الجزيرة كما أسـلفنا ميـزة             
فريدة يميزها عن بقية الجزر اليمنية األخرى األمر الذي يلفت انتباه صناع القرن             

ومتعـدد  . هذا اإلقليم اسـتثماراً متنوعـاً     السياسي والمدني باالتجاه لالستثمار في      
وربما يجري ذلك لكون النباتان وخاصة الطبيعية منها تـشكل أهـم            .. األغراض

أنواع العالم العضوي في الجزيرة، وهكذا فإن النبات الطبيعي في جزيرة سـقطرة             
منح اليمن مورداً اقتصادياً ذو قيمة كبيرة قد يضاف إلى الموارد المعدنية األخرى             

النفط والغاز على سبيل المثال والتي تمد خزانة الدولة بالعمالت األجنبية للمزيـد    ك
 من التعرف على أنواع هذه النباتات 

 . المقومات البشرية: ثانيًا
تتميز المقومات البشرية عموماً بأهمية كبيرة من حيث التـأثير فـي تقـدير              

كون األرض ويستثمرون جميع ما     الوزن السياسي لإلقليم ألن لسكان هو الذين يس       
تحويه من موارد طبيعية لصالحهم، فضالً عن كونهم األيدي العاملة التي تحـرث             
األرض وتبذرها وتعمل في المصانع وفي المجال السياحي، فال يمكننا تصور إقليم            

، لذا ستقتصر دراستنا لكل من عدد السكان وكثافتهم وتـوزيعهم           )١٥(بدون سكان   
يبهم االنتوغرافي وعالقة ذلك بتقدير قيمة جزيرة سـقطرة وثقلهـا     الجغرافي وترك 
 .الجيويوليكي
 : عدد السكان

 سنة بينما وصـل عـام   ١٦٠٠٠ حوالي ١٩٦٦قدر عدد سكان الجزيرة عام  
 سـنوات، وذكـرت     ٧ نسمة خالل    ١٤٠٠٠ نسمة وذلك بفارق     ٣٠,٠٠٠م  ١٩٧٣

م أن  ١٩٩٤مهورية اليمنية عام    نتائج التعداد العام للمساكن والسكان الذي نفذته الج       
 سنة زاد عدد السكان بحـدود       ٢١ نسمة أي أنه خالل      ٤٤٨٨٠عددهم وصل إلى    
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 نسمة ويرى الباحث أن هذا الرقم غير حقيقي ويدل علـى عجـز فـي                ١٤٨٨٠
البيانات واألرقام التي جمعت عن سكان الجزيرة، وربما يعزى ذلك لعـدم قـدرة              

ركزات السكانية ومعرفة مـستوطناتهم الحقيقيـة،       المنفذين للتعداد الوصول إلى الت    
 .  فضالً عن اإلهمال الذي قد يصاحب المنفذين للتعداد في المناطق الصعبة االجتياز

وعموماً يمكن القول أن هذا العدد ال يمنح الجزيرة ثقالً سكانياً كبيراً ومقارنة             
ي يجعل من صانع    بما تحتويه هذه الجزيرة من مقومات جيويولتكية عامة األمر الذ         

القرار السياسي يعيد النظر في المسائلة السكانية في الجزيرة وذلك إما بفتح الهجرة     
أمام عموم السكان شريطة إقامة المنشأة الصناعية الضخمة وفتح باب االسـتثمار            
على مصراعيه بما يسهم في وجود حركة جماعية كبيرة للـسكان باتجـاه هـذه               

 .لخلل السكاني البارز هناكالجزيرة ومن ثم سيتم خلل ا
 ٢كـم / نـسمة  ١٢,٢٩٠ للسكان بلغت    * وتجدر اإلشارة إلى أن الكثافة العامة     

وهي عموماً كثافة منخفضة تكشف عن حالة من التخلخل السكاني الواضح والذي            
ذكرناه سلفاً، األمر الذي يخلق خالة من الوهن والضعف الجيويولوكي، كما يخلق            

لثقة والسفور بالخوم وعدم الطمأنينة بين سكان الجزيرة        حالة من عدم اإلحساس با    
وخاصة في كل تزايد االجتماع حول الجزيرة واحتمالية وجود صراع عـسكري            

 . بالقرب منها
ويشير التركيب األثنوغرافي إلى مدى رجوع السكان عرفياً إلى أصول واحدة  

ـ            د وبمـذهب   ومدى تجانسهم من حيث اللغة ومدى توافقهم وارتباطهم بـدين واح
واحد، فالعرق واللغة والدين هما العناصر األكثر حساسية في أية دولة وفـي أي              
إقليم سواء كان هذا اإلقليم صغيراً أو كبيراً، وربما يعزف ذلك لما يمكن أن تشكل               

                                     
 م  على  مساحة الجزيرة١٩٩٤إجمالي سكان الجزيرة عام =  الكثافة العامة لسكان الجزيرة *

 ٣٦٥٠ على ٤٤٨٨٠                                = 
  نسمة في الكم المربع ١٢,٢٩٥                                = 
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هذه العناصر الثالثة من ترابط وتماسك وتعاطف بين السكان أو العكس من ذلـك              
 تماماً 

في عمومهم بعدم التنافر اإلثني إذ تشير الدراسـات         وسكان سقطرة يتميزون    
إلى أنهم ينحدرون من سكان الحميريين واليمنيين النازحين من المهـرة وأفريقيـا             
وبالرغم أنه تعاقبت على هذه الجزيرة موجات من البرتغاليين والرومان من قبلهم            

م، إال أن   ١٩٥٤بهدف احتاللها فضالً عن اإلنجليز الذين جاءوا مؤخراً في عـام            
ذلك لم يشكل في حد ذاته تبلـور مجموعـات سـكانية مميـزة ولهـا طابعهـا                         

وهذا يشير إشارة واضحة إلى أن جزيرة سقطرة تشكل عموم سكانها           . الخاص بها 
أصول يمنية خالصة األمر الذي يمنح هذا اإلقليم عنصر قوة جيويولجكية يـضاف             

 . لبقية العناصر السالفة الذكر
اللغة فإن هناك ثالثة لغات محلية في اليمن منها اللغـة العربيـة             ومن حيث   

لها طابعها الخاص فـي     ) ٢(واللغة المهرية واللغة السقطرية الحظ الخارطة رقم          
الجزيرة إضافة إلى إجادة سكان الجزيرة اللغة العربية التي هي لغة سكان الـيمن              

 والعزلة الماضية قد أسهمت     عموماً، ويبدوا أن الخصوصية الثقافية لسكان الجزيرة      
 .في تبلور هذه اللغة مما جعل السكان  يحتفظون بها كلغة محلية

ويعتنق سكان الجزيرة الدين اإلسالمي الحنيف، وهو أمـر يـشير إلـى أن              
التركيب األنثوغرافي أصبح عامل من عوامل قوة اإلقليم إذا أنه أسهم في تماسـك              

ر له أهميته في عالم اليوم وخاصة في ظل         السكان وعدم تنافرهم وتباينهم وهو أم     
 للثقافات المحلية بهدف إثارة الصراعات والحروب Zation  Globelدعم العولمة

 . المحلية
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 : المقومات االقتصادية: ثالثًا
إن موارد الثروة االقتصادية بمختلف أنواعها تشكل أحد العوامـل األساسـية            

توى األقوال واألفعـال، وكثيـر مـن    المؤثرة في السلوك السياسي للدول على مس 
السلوك السياسي للدول نابع من خلفيتها االقتصادية، أما إذا لم يتوفر ذلك فال بد أن               

 القرار السياسي سيصاب بالضعف وعدم الجدية 
وتجدر اإلشارة إلى أن تعدد الموارد االقتصادية يسهم بصورة أربأ أخرى في            

قوتها السياسية، وفيمـا يخـص جزيـرة        تقدير قوة الدولة، بل هو مؤشر واضح ل       
سقطرة نجد أنها تمتاز بتنوع مواردها االقتصادية يمكن الكشف عن إمكانية تـوفر             

  -:الموارد اآلتية
 تعد الجزيرة من المناطق المهمة لصيد األسماك إذ بلغـت قيمـة الكميـة               -أ

 طن، وتعد في نفس الوقت من أهم المنـاطق   ١٢٤٣م  ١٩٩٥المصادة عام   
 لالحتياطي السمكي إذ بلغت قيمة االحتياطي العـام فـي الجزيـرة          اليمنية

 .  ألف طن٥٦٨٠٠والجزر التابعة له 

 إن توافر المواقع السياحية العديدة والخالبة في الجزيرة جعلها واحدة من            -ب
أهم األقاليم  الجغرافية اليمنية للسياحة الشتوية األمر الذي يحمـل صـانع             

عني به هنا القائمين على هذا المؤتمر بمضاعفة        القرار السياسي اليمني وأ   
جهودهم في هذا الجانب، لما له من تـأثير بـالغ فـي تحـسين الوضـع               
االقتصادي المتردي لسكان الجزيرة ولسكان اليمن عموماً سواء كانوا قوى          

 . عاملة أو مستثمرين محليين

 المـواد    لقد أسهم توفر العديد من أنواع الترب كالتربة الهيـستوسول ذا           -ج
العضوية والتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة األبريقية وغيرها مـن          

 نوعـاً مـن     ٢٥الترب في إمكانية زراعة النخيل والتي تتوفر ألكثر من          
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أنواع التمور وطالً من إنتاج العسل وخاصـة الـسقطري والحـضرمي            
 . وغيرها من األنواع في تنشيط القطاع الزراعي

ات التعليم من بين سكان الجزيرة جعلهـم يلجـأون إلـى             إن تدني مستوي   -د
ممارسة مهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيـرة            
في الجزيرة وإن وجود رعي تجاري للجزيرة ربما قد يحسن مـن حالـة              

 . السكان الرعاة ومن حالة مهنتهم الرعوية أيضاً

يرة من األقاليم الحيوية والمهمـة    يعتبر الكثير من الباحثين أن هذه الجز       -هـ
في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقيـة المـوارد األخـرى فـي              

 . المستقبل المنظور
 :الخالصة واالستنتاجات والتوصيات

جزيرة فـي مياههـا     ) ١٣٠(بالرغم من امتالك الجمهورية اليمنية ألكثر من        
لمحـيط الهنـدي إال أن جزيـرة        اإلقليمية على البحر األحمر والخليج العربي وا      
وبحجم سكانها البـالغ  ) ٢كم٣٦٥(سقطرى تحتل أكبر هذه الجزر بمساحتها البالغة       

ـ     نسمة، ومن خالل ما سبق ذكره      ) ٤٤٨٨(ـام  ١٩٩٤حسب الناتج تعدد السكان ع
 :فإن الباحث توصل إلى جملة من االستنتاجات أبرزها اآلتي

 سطقرى يهيئ الفرصـة     أن توفر أكثر من مورد اقتصادي في جزيرة        -١
لصانع القرار السياسي اليمني الستثمار هذه المورد في خدمة وتعزيز          

 .قوته الداخلية
أن التغيرات الكبيرة التي تمت في منطقة الـشرق األوسـط عمـوم              -٢

والوطن العربي خصوصاً قد ضاعف من أهمية هذه الجزيـرة لـدى            
 .صناع القرار العالمي
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 في الجـسد الـسوقطري سـبقت        أن وجود عناصر وهن جيوبولتكية     -٣
اإلشارة إليها في متن البحث يتطلب اتخاذ تـدابير مالئمـة وسـريعة             

 لإلسهام في التقليل منها بل والحد منها إن أمكن ذلك 
 :التوصيات
ضرورة إقامة بنية تحتية متطـورة لجزيـرة سـقطرة السـتيعاب             -١

 . االستثمار في المجال السياحي
لجزيرة عبر رفـع مـستواه الثقـافي        االهتمام بالعامل السكاني في ا     -٢

والتكنولوجي ورفع مستوى استعداده الحضاري للتعامل مـع القـادم          
 .إليه

البحث عن فرص ومجاالت أخرى لالستثمار في الجزيرة وخاصـة           -٣
 . فيما يتعلق بمجال الصناعات الدوائية

إعداد دراسات وبحوث عميقة وشـاملة عـن مجمـل التحركـات             -٤
ي لها انعكاسات إيجابية أو سلبية عن جزيرة        العسكرية والسياسية والت  

 .سقطرة باعتبارها من أهم وأكبر الجزر اليمنية على اإلطالق
 :قائمة الهوامش المصادر

محمد محمود الدين، الجغرافيا السياسية منظور معاصـر، مكتبـة           -١
 .١٤٠م، صـ١٩٩٧، ١األنجلو المصرية، القاهرة، ط

من البشرية وأثرها في وزنها     عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي قوة الي       -٢
م ٢٠٠٠السياسي واإلقليمي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،       

 .٢٣صـ
 .١٤المصدر السابق، صـ -٣
أحمد عبد اهللا حمادي، دور العمليات الجيومورفولوجية في تـشكيل           -٤
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