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المقدمة
ان مايميز لجغرافية السياسية ىو انيا عمم متحرك سريع التغير سرعان ماتظير فيو احداث
جديدة تحتاج الى الدراسة والتمحيص والمتابعة,وقد ازدادت ىذه الميزة وضوحا في العقد االخير
من القرن العشرين وم اتاله حيث اصبحت االحداث تتسارع بايقاع

عجيب ,والوطن

العربي ليس استثناءا من ىذه القاعدة بل ىو يشغل اليوم منطقة حساسة من مناطق الصراع
الدولي ويخضع لمعديد من المتغيرات السريعة التي عصفت بالعالم  ,ولعل انضمام (جميورية
جزر القُمر ) الى الجامعة العربية عام 1993من االمور المستجدة التي تحتاج الى الدراسة لقمة
ماكتب عن ىذا الموضوع وعن ىذه الجزيرة الصغيرة القابعة في المحيط اليندي  ,فجاء البحث
دراسة في الجغرافية السياسية ) وقد تمخصت ( تحت عنوان (جميورية القُمراالتحادية االسالمية
مشكمة البحث في السؤال التالي ما ىي اىمية جزر القُمر الستراتيجية ؟ وماذا اضاف وجودىا

ي الجامعة العربية ؟ وىل ىي عنصر فعال في النظام الدولي ؟ وقد افترض الباحث ان جزر
ف
القُمر دولة صغيرة تقوم عمى مقومات بسيطة لكنيا تتمتع بموقع ستراتيجي ممتاز وقد تضمن
البحث ثالثة مباحث تطرق المبحث االول الى موقع ومساحة جزر القمر فيما جاء المبحث
الثاني تحت عنوان مقومات الدولة في جزر القُمر فيما تضمن المبحث الثالث صناعة القرار
السياسي في جزر القُمر  ,وقد اعتمد ت الدراسة عمى منيج البحث التاريخي ومنيج البحث

التحميمي .
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المبحث االول
موقع ومساحة جزر القُمر

تقع جميورية جزر القُمر(بضم القاف) في المحيط اليندي بين الساحل االفريقي
()1

ومدغشقر

ينظر خارطة (  )1وبالتحديد في مدخل قناة موزمبيق التي تعتبر احد المحاور

الرئيسية لسير بواخر النقل والسفر في المحيط اليندي ويعتبر السير في قناة موزمبيق جزء من
السير عبرراس الرجاء الصالح الذي يعتبر احد المداخل الرئيسية لممحيط اليندي

()2

وبيذا فان

ْ 20ْ-10جنوب خط

جزر القُمر تتمتع بموقع ستراتيجي ىائل وتنحصر بين دائرتي عرض
االستواء ( )3وتحديداً بين دائرتي عرض َ 12ْ-10جنوبا و َ 14ْ-15جنوبا ( )4وليس لجزر القُمرأي
حدود برية حيث انيا واقعة كمياً في مياه المحيط وتختمف االراء في سبب تسميتيا بيذا االسم
فالبعض يرى ان سبب ىذه التسمية يعود الى شكل الجزيرة التي تشبو القمر بينما يعتقد البعض

فاسموىا

االخر ان سبب التسمية يعود الى ان العرب نزلوا الى ساحل الجزيرة وكان القُمر بد اًر
القُمر ىي جمع اقمر وىو
جزر القُمر وقد ورد في معجم البمدان لياقوت الحموي ان (كممة

الشديد البياض وان جزر القُمر ىي جزيرة في وسط بحر الزنج (المحيط اليندي ) ليس في ذلك
البحر اكبر منيا فييا عدة مدن ومموك كل واحد منيم يخالف االخر) ( ,)5واالسم الرسمي ليذه
1975م

الجزيرة ىو (جميورية القُمر االتحادية االسالمية ) حصمت عمى استقالليا عام
وانضمت الى الجامعة العربية عام 1993م  ,وقد وصل العرب الى ىذه الجزيرة في القرنين
الخامس عشر والسادس عشر جالبين معيم الدين االسالمي وانشاوأ العديد من السمطنات
وخاصة في انجوان  ,واحتل البرتغاليون الجزيرة عام

 1505اعقبتيا فرنسا عام 1823م وفي

عام 1947م اعتبرت فرنسا جزر القُمراقميما فرنسيا ومنحتيا تمثيال في البرلمان الفرنسي ثم
1978بعد اجراء
منحتيا حكما ذاتيا عام 1961م ثم حصمت الجزيرة عمى استقالليا عام
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االستفتاء باستثناء جزيرة مايوت التي فضل  %65من سكانيا البقاء جزءا من فرنسا وقد توالت
االنقالبات في الجزيرة منذ ذلك الحين حتى عام
لمجميورية

()6

2006م حيث انتخب احمد عبد اهلل رئيسا

.

تبمغ مساحة الجزيرة 2236كم ()7وىي بذلك تعد من الدول القزمية

()8

وتتالف من اربعة جزر

اساسية ىي (القُمر الكبرى  ,انجوان ,مايوت  ,موىيمي )ينظر خريطة (  )2وتتباين ىذه الجزر
في مساحاتيا وتوزيع السكان فييا ينظر جدول ( . )1

جدول(  )1يبين الجزر الرئيسية في جزر القُمر

اسم الجزيرة

المساحة

النسبة

الكثافة السكانية

ىنزوان

424كم2

1809

2.2

القُمر الكبرى
مايوت

1146كم2

51.2

5

375كم2

16.7

9.3

موىيمي

290كم2

12.9

13.1

المجموع

*2234

99.9

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى
www.almoqatel.net.
ان جزر القُمرتعد من الدول ذات الشكل المج از وىذا النوع من الدول يتعرض الى العديد من
المشاكل اذانو يخمق صعوبات جمة امام الحكم المركزي وسمطة العاصمة عمى االطراف
والجزر البعيدة كما انو يضع العراقيل امام التنمية االقتصاديةوالتماسك الداخمي لمدولة وليذا
تنزع االجزاء المتطرفة دائما الى االنفصال النيا التشعر برابطة االنتماء الى الدولة شعو ار
حقيقيا ابرزىا سوء التوزيع الجغرافي لمسكان اذربما تحول احدى الجماعات االنفصال او التمسك

برغبة معينة ( )9ومن االمثمة عمى ذلك ىي محاولة جزيرة انجوان االنفصال اكثر من مرة وعدم
انصياعيا لمنظام المركزي في موروني وذلك الحساس سكانيا والقائمين عمى حكميا ببعض
المزايا النسبية التي تتمتع بيا الجزيرة مقارنة بالجزر االخرى اذىي االغنى بموادىا االقتصادية
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والسياحية وىي الميناء الرئيسي لجزر القُمر في المياه العميقة وتطل مباشرة عمى قناة
موزمبيق( )10ومن مالحظة الجدول (  )1يتضح ان جزيرة القُمر الكبرى ىي اكبر الجزر حيث

تبمغ مساحتيا حوالي 1146كم 2وتشكل نسبة  %51من حجم الجزيرة الكمي وتقع فيو مدينة
مورني عاصمة البالد .
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خريطة ( )1تبين الجزر الرئيسية في جزر القُمر

40000000:1

الخريطة من اعداد الباحث باالعتماد عمى شبكة االمعمومات الدولية

االنترنيت عمى الموقعGoogle Maps.htm :
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المبحث الثاني

اوال /السكان

مقومات الدولة في جمهورية القُمراالتحادية االسالمية

يعود اصل سكان الجزيرة الى االصل الماليزي وىاجر الييا الزنوج قادمين من زنجبار في القرن
الخامس الميالدي حاممين معيم االسالم وكان اغمبيم من الصيادين الذين وفدوا من اليمن
وحضرموت وعمان ويبمغ تعداد سكان الجزيرة حاليا حوالي 700الف نسمة يشكل العرب %35
منيم بينما يشكل االفارقة نسبة
المسيحية %14

()11

 %86بينما تشكل

 %55ويسود الدين االسالمي بنسبة

ومن المتوقع ان يصل نسبة السكان الى 857عام 2010فيما من المتوقع

ان يبمغ1046مميون نسمة عام 2025م

()12

ويتوزع السكان عمى الجزر االربعة كما موضح في

جدول (:)2
جدول ( )2يبين توزيع السكان في الجزر
عدد السكان(الف نسمة)
225

النسبة
47.6

الجزيرة

185

39.1

مايوت

40

8.4

موىيمي

22

4.6

القُمر الكبرى
ىنزوان

الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى
www.almoqatel.net.
ويشكل سكان الريف  %67بينما تبمغ سكان المدينة  %33وبذلك تعد جزر القمر من االقطار
)13 ( 1

العربية التي ينخفض فييا نسبة السكان الحضر الى اقل من %50

ويبمغ معدل الوفيات

االجمالي  %9.35ومعدل الوالدات  %39.52لكل الف شخص ومعدل وفيات االطفال 84حالة
وفاة لكل الف شخص ونسبة نمو السكان

 %3.02وتبمغ نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة

 %57.3ومن دراسة المعطيات السابقة يتضح ان جزر القُمرتعاني من العديد من المشاكل في
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التركيبة السكانية منيا تعدد القوميات وىذا الموضوع يعد من المواضيع التي ليا انعكاسات
سمبية عمى مستقبل الدولة في الجغرافية السياسية وكذلك تعاني من مسالة تبعثر سكانيا وعدم
توزيعيم بانتظام عمى الجزر ومازال سكان الريف يشكمون الغالبية العظمى من السكان أي ان
حرفة الزراعة ىي السائدة في الجميورية كما انيا تعاني من العدد القميل لمسكان .

ثانياًا -المناخ والتضاريس

يتميز مناخ جزر القُمربانو حارو رطب وتنقسم السنة الى فصمين فصل ممطر ورطب
يمتد من تشرين االول حتى نيسان وفصل اقل مط اًر لما تبقى من السنة وتتعرض الجزيرة الى
اعاصير مدمرة خالل الفصل المطير تمحق اضرار بالمنازل وتقل كمية االمطار في الشتاء

بسبب الرياح الموسمية التي تمر عبر السواحل الشرقية لممحيط اليندي وعمى العموم فان جزر
( ) 14

بين 35-22م

اما بالنسبة لمسطح

القُمرتتميز باعتدال مناخيا حيث تترواح درجة الح اررة
والتضاريس فان سطح جزر القُمرجبمي من اصل بركاني تغطية الغابات التي ينمو فييا عمى
االغمب حشائش السفانا المدارية اما الجبال فيوجد منيا عمى سطح الجزيرة جبل بيرتاال الذي

يبمغ ارتفاعو  340م وجبل كارتاال الذي يصل ارتفاعو الى

 2360م

()15

 ,ان وقوع جزر

القُمربين دائرتي عرض  20-10ج يجعميا تقع ضمن الجيات الموسمية الحارة من االقميم
المداري ومن مميزات ىذا االقميم ان الح اررة ترتبط بالمطر او بمعنى اخر ان سقوط المطر
الغزير ساىم في تمطيف درجات الح اررة و

() 16

,اما بالنسبة لمتركيب الجيولوجي فان جزر

القُمرتتالف من المقذوفات البركانية (الالفا ) التي تتالف من السميكات وااللمنيوم

والصودا

والبوتاس والجير والمنغنيز واوكسيد الحديد ( )17ممايعني ان امكانية استخراج المعادن في جزر
القُمرمتوفرة في المستقبل .

ثالثاًا /الزراعة والغطاء النباتي
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 %4من

تغطي الزراعة مساحات واسعة من سطح جزر القُمرحيث تغطي االحراش
مساحة البالد فضال عن  %13تغطييا االشجار و تنتشر في جزر القُمر غابات كثيفة االان

الغابات تعرضت لاللزالة الفساح المجال امام الزراعة وتعد جزيرة موىيمي االقل تعرضا لمبراكين

مع وجود بقايا الغابات االستوائية عمى المنحدرات والغابات المرتفعة عمى ارتفاع

600متر

وكذلك ادى بركان كارتاال الى االضرار بالغطاء النباتي(  , )18تعد جزر القُمرمن الدول المنتجة
لممواد االولية لصناعة العطور فيي المصدر االول لاليمنغ المستعمل في صناعة العطور في

العالم وتاتي جميورية القُمر في المرتبة الثانية في تصدير الونيمية وتعد كذلك من المنتجين
الرئيسين لمقرنفل باالضافة الى ذلك فيي تنتج جوز اليند والموز والمنيوت ويجري االن تطوير
الصيد البحري

()14

وتشغل الزراعة حوالي  %42من اراضييا وتزرع بالموز والمانجو وجوز

الكاكاو واالرز والبطاطا الحموة وتنتج جزر القُمرنحو ربع مميون طن سنويا من السمك وخاصة
سمك التونة وكذلك سمك السميكانت التي ييمغ وزن السمكة الواحدة منيا حوالي 30الى 40كغم
وتتميز بمونيا االزرق وىو نوع نادر انقرض منذ االالف السنين يصل سعر السمكة الواحدة منيا
الى مميون فرنك قمري

()19

.

رابعاًا /المؤشرات االقتصادية في جزر القُمر

معدل البطالة في جزر القُمريصل تقريبا الى  %20ويصل معدل التضخم الى ,35معدل دخل
الفرد السنوي في جزر القُمر 350دوالر  ,يبمغ الناتج المحمي االجمالي 419مميون دوالر تعد
تشكل الصادرات  %26.1من الناتج المحمي االجمالي بينما تشكل الواردات

40.6من الناتج

 %80من سكانيا فالحون وصيادون وتعتمد

المحمي  ,تعد جزر القُمرمن افقر دول العالم و
اقتصاديات جزر القُمرعمى الزراعة وعمى تحويالت العمالة الوطنية في الخارج وعمى السياسة
الجمركية والضريبية لمتجارة الخارجية وتفتقر اقتصاديات جزر القُمرلمخدمات المالية وشركات
()20

التمويل والمؤسسات المالية

.
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خامسا  /السياحة
عمى الرغم من ان القطاع السياحي في جزر القُمرمازال في بداية نموه اال ان جزر القُمرتمتمك
من االمكانيات السياحية التي تؤىميا لمنيوض بيذا القطاع مستقبال حيث تمتاز جزر

القُمرباعتدال طقسيا طوال العام حيث تتراوح درجات الح اررة بين 22الى ْ 35م كما انيا تتميز
بغاباتيا االستوائية الجميمة الخالية من الوحوش المفترسة التي ينمو فييا النباتات النادرة والزىور
العطرية وتمتمك جزر القُمرشواطئ بحرية طويمة يصل طوليا الى

3400كم وىذه الشواطئ

تمتاز برماليا البيضاء التي تزداد جماال في ليالي الصيف  ,وتبذل االن مجيودات كبيرة
لتطوير السياحة والنشاطات المرافقة ليا  ,فالبالد تتمتع بجمال طبيعي فريد وبتنوع االحياء التي

تعيش عمييا ويعد (بارك موىيمي البحري ) اكبر المشاريع التي يجري تنفيذىا في المجال
()21

السياحي

.
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المبحث الثالث

صناعة القرار السياسي في جمهورية القُمراالتحادية

اوال /العوامل المؤثرة في صناعة القرار السياسي في جمهورية القُمراالتحادية
ترتبط عممية صنع القرار السياسي في اية دولة من الدول بمجموعة من المتغيرات

الداخمية والخارجية المرتبطة بالموقع الجغرافي و الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
التي تعيشيا ىذه الدولة وتؤمن عممية صنع القرار واالىداف العميا لمدولة وطبيعة نظاميا
السياسي وتوجياتيا العقائدية

()22

 .وينقسم القرار السياسي الى نوعين قرار سياسي داخمي

يتعمق بتنظيم الحياة السياسية الداخمية لمدولة وقرار سياسي خارجي يتعمق باالطر العممية التي
تصفيا الدولة عمى مستوى عالقاتيا مع الدول االخرى بما يعكس مصالحيا القومية بالدرجة
االساس مع مراعاة حجوم المعطيات الداخمية واالقميمة والدولية الراىنة والمتوقعة والقرارعمل
اختياري ييدف الى تحقيق ىدف ما او وسيمة تحقيق ما من مجموعة بدائل مرئية .وتحيط
مختمف القيود البدائل المرئية من البيئة ومن داخل ىيكل اتخاذ الق اررات نفسيا وقد تكون القواعد
واالجراءات التي تحكم عممية اتخاذ الق اررات نفسيا وقد تكون القواعد واالجراءات التي تحكم
عممية اتخاذ الق اررات ايضا عوامل ميمة مؤثرة في اختيار قرار ما

()23

.

وقد اتضح من المبحثين السابقين ان جزر القُمر دولة فقيرة في امكانياتيا البشرية
والطبيعة والتمتمك القدرة عمى بناء القوة العسكرية ولكنيا في نفس الوقت تمتمك موقعا ستراتيجياً
ىائال مما جعميا عرضة لالطماع الخارجية وخاصة من قبل فرنسا التي مافتات تتدخل في

الشؤون الداخمية لمجزيرة حفاظا عمى مصالحيا ووصل االمر الى حد خمع الرؤوساء القُمريين

وبالمقابل فان جزر القُمر التوجد لدييا القدرة عمى ردع التدخالت الفرنسية وليس لجزر القُمر
البدائل التي تمكنيا من المناورة في صناعة القرار السياسي الخارجي  ,اما فيما يتعمق
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بالمتغيرات الداخمية فان جزر القُمر تعاني ايضا من بعض العقبات واوليا شكل الجزيرة
المج از الذي فرض عمى الجزيرة النظام الفدرالي الذي سنتحدث عنو الحقا(. )24

ثانيا /الية القرار السياسي في جزر القُمر

/20اكتوبر

ان الدستور المعمول بو حاليا في جزر القُمرىو الدستور الذي تم اق ارره في
(1996/بالستفتاء الشعبي ) وبموجبو فان لكل جزيرة مجمس حكم خاص بيا ورئيس لممجمس
وىذا المجمس مسؤول عن امور الجزيرة الداخمية مثل الميزانية والضرائب والصحة والثقافة

والتعميم والبيئة  ,اما رئيس الجميورية فيتم انتخابو من خالل االقتراع العام المباشر لمدة ست
سنوات قابمة لمتجديد لعدد غير محدود من المرات ورئيس الجميورية ىو الذي يعين رئيس كل
جزيرة من ثالثة مرشحين يقترحيم كل مجمس ويقوم بتعين رئيس الوزراء الذي يراس مجمس
الوزراء باالضافة الى ان يشغل منصب قائد القوات المسمحة ولدية سمطة حل المجمس
التشريعي ويتحكم في سياسة الدولة الخارجية  .أي ان نظام الحكم في جزر القُمرنظام

فدرالي(.)25

السمطة التشريعية
تتكون السمطة التشريعية من مجمس واحد يسمى (الجمعية االتحادية التي تتالف من  43عضو
يتم انتخابيم مباشرة من خالل االقتراع العام لمدة خمس سنوات وتتم االنتخابات التشريعية خالل
 93يوماًمن انتياء فترة المجمس الفدرالي السابق ويحدد قانون االنتخابات عدد اعضاء المجمس
الفدرالي ولكن ىناك حداً ادنى لعدد النواب عن كل جزيرة وىو خمسة نواب عمى االقل لكل

جزيرة ويختار النواب بعد ذلك رئيس المجمس االتحادي ويجتمع المجمس لمرتين في السنة في
الحاالت االعتيادية في حالة استحداث تعديل دستوري (صالحيات رئيس الجميورية فقط ) فيتم
دعوة المجمس لالجتماع واجراء استفتاء برلماني وشعبي .
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السمطة القضائية

توجد محكمة عميا ويشترك رئيس الجميورية والمجمس الفدرالي في تعيين القضاة ويمثل كل
جزيرة واحد من القضاة اضافة الى رؤساء الجميورية السابقين ويراس رئيس الجميورية المجمس
االعمى لمقضاة اما وزير العدل فيو يشغل منصب نائب الرئيس

()27

.

المؤسسات الميمة
أ -المجمس االعمى الجميوري
ب-ينظر ىذا المجمس في المسائل الدستورية والمسائل التمويمية وىو

يمارس سمطاتو

كمحكمة العدل العميا ويشرف عمى نتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك االستفتاءات
العامة ويتكون المجمس من اربعة اعضاء يتم تعينيم من قبل رئيس الجميورية وثالثة اخرين
يتم انتخابيم من قبل المجمس الفدرالي واخي اًر عضو واحد يتم انتخابو من قبل المجمس التابع
لكل جزيرة (.)28

مجمس العمماء
يعرض اراءه الخاص مشاريع القوانين والمجمس بامكانو ان يعطي التوصيات الى المجمس
الفيدرالي او رئيس مجالس الجزر اذا راى ان السمطة التشريعية تناقض مبادى االسالم

()29

.

جماعات الضغط
 )1االحزاب السياسية
يقوم نظام الحكم في جميورية القُمراالتحادية عمى مبدا الحزب الواحد منذ عام  1979ولكن
ىذا اليعني عدم وجود االحزاب االتحاد الكوموري لمتقدم  ,الجبية الوطنية المتحدة  ,الجبية
الديمقراطية  ,الجبية الوطنية لالنقاذ العام .
ومن مالحظة ىيكمية اتخاذ الق اررالسياسي يتضح ان الرئيس يمعب دو اًر محورياً في عممية

صنع القرارفيو الذي يقوم باختيار روؤساء الجزر ورئيس الؤزراء ويتولى منصب القائد العام

لمقوات المسمحة ولدية سمطة حل المجمس التشريعي وكذلك ادارة شؤون البالد الخارجية وىو
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الوحيد الذي لديو سمطة استحداث تعديل دستوري وكذلك فان المجمس الفدرالي ( الذي يعينو
رئيس الجميورية ) ويراس المجمس االعمى لمقضاة( . )30

هيكمية القرار السياسي في جمهورية القُمراالتحادية

السلطة التشريعية

السلطة القضبئية

الجمعية االتحبدية

مجلس القضبء
االعلى

الهيئبت
االستشاريت

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهىرية

رئيس الؤزراء
ومجلس الؤزراء
المجلس االعلى
للجمهىرية
مجبلس الحكم في
الجسر ورؤوسبئهب

مجلس العلماء
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الخالصة

جميورية القُمراالتحادية دولة صغيرة تمتمك مقومات بسيطة مما جعل مسالة بناء القوة
فييا ام ار في غاية الصعوبة ولكنيا في نفس الوقت تتمتع بموقع ستراتيجي ممتاز مما جعميا
محط انظار فرنسا التي تعتبر صاحبة القدح المعمى في ىذه الجزيرة الى الحد الذي تتدخل
في خمع وتنصيب الرؤساء القُمريين والسيما ان االخير ىو الشخصية المحورية في صناعة
القرار السياسي في جزر القُمر ,وقد بدات جزر القُمر تنتيج سياسة جديدة بانضماميا الى
التحالفات االقميمية مثل منظمة المؤتمر االفريقي وجامعة الدول العربية عام

1993وفي

حقيقة االمر فان جزر القُمر لم تضف شيئا الى جامعة الدول العربية نظ ار لحالتيا التي
اشرنا الييا اعاله حبث ان معطياتيا الطبيعية والبشرية تضعيا في خانة الدول العربية
الصغيرة والضعيفة اما بالنسبة لمجامعة العربية فانيا تعيش في حالة صعبة منذ عام 1991
نتيجة لمخالفات السياسية بين اعضائيا وخضوع بعض اطرافيا لضغوطات دولية والحالة
الوحيدة التي تستطيع من خالليا الجامعة العربية مساعدة جزر القُمر ىو دعميا اقتصاديا
لتتمكن من بناء بعض قطاعاتيا مثل قطاع السياحة الذي تمتمك جزر القُمر امكانيات جيدة
فيو وىذا القطاع اذا مانيض فانو سيساعد عمى نيوض قطاعات اخرى مثل التعميم الذي

مازال متخمفا الى درجة كبيرة واخي ار فان جزر القمر تحتاج الى الكثير لبناء مقومات لدولة
وىي ان ارتضت لنفسيا اليوم مرتبة الدولة الضعيفة القانعة فان موقعيا الستراتيجي سيجعميا
نقطة صراع بين الدول الكبرى مستقبال ممايجعميا تحت مطرقة الصراعات الدولية .

الهوامش
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