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جزر سليمان  ...واحة

• جنة وسط البحر

جزر سليمان مجموعة من اجلزر
التي تقع ف��ي اجلهة اجلنوبية
من احمليط الهادئ ،ضمن القسم
ال��ش��م��ال��ي ال��ش��رق��ي م���ن ق���ارة
أستراليا وتقسم هذه اجلزر إلى
قسمني جنوبي وشمالي ،تعتبر
اجلزر اجلنوبية قسما من دولة
سولومون آي�لان��دز ،أم��ا اجل��زر
الشمالية فهي ج��زء م��ن دول��ة
بابوا غينيا اجلديدة .تضم اجلزر
اجلنوبية مجموعة م��ن اجل��زر
منها:
شويزول ،وسانتا إيزابيل ،ونيو
جورجيا ،وكوادالكنال،وسان
كريستوبال ،ومالياتا والعديد
من اجلزر الصغيرة.
وتشكل جميعها مساحة جغرافية
تبلغ  29,785كم ،²أم��ا اجل��زر
ال��ش��م��ال��ي��ة ف��ه��ي حت��ت��وي على
جزيرة بوكا ،وبعض من اجلزر
الصغيرة تشكل جميعها مساحة
جغرافية تبلغ  10,878كم.²
يحد ج��زر سليمان م��ن اجلهة
اجلنوبية الشرقية ج��زر سانتا
ك�����روز ،وي��ش��ارك��ه��ا ح��دوده��ا
اجلنوبية كل من بحر سولومون
وب��ح��ر ك����ورال ،أم���ا م��ن اجلهة
ال��ش��م��ال��ي��ة ي��ح��ده��ا أرخ��ب��ي��ل
بوجنفيل ،ومن احلدود الشمالية
الغربية يحدها أرخبيل بسمارك،

وم��ن جهة الغرب حتدها بابوا
غينيا اجلديدة.
اجلغرافيا

تعتبر التضاريس اجلغرافية
ف��ي ج��زر سليمان متنوعة بني
قمم اجلبال التي ظهرت نتيجة
ل��ل��ب��راك�ين ،وأراض�����ي األودي����ة
واجلزر املرجانية ،كما تنتشر على
أراضيها مجموعة من السالسل
اجلبلية املغطاة بالغابات الكثيفة،
ويعتبر جبل ماكاراكامبرو أعلى
قمة جبلية موجودة فيها؛ إذ يصل
ارتفاعه إلى 2447م ،كما حتتوي
على مجموعة من السهول ذات
األعشاب اخلضراء التي تنتشر
ف��ي أغ��ل��ب اجل����زر ،أم���ا األن��ه��ار
فهي ضيقة لكنها تسمح مبرور
ال�����زوارق ال��ص��غ��ي��رة ،وحتيط
ال��ب��ح��ي��رات ب��ال��س��واح��ل املائية
التابعة ل��ل��ج��زر .تعد املنطقة
اجلغرافية التي توجد فيها جزر
سليمان من املناطق ذات النشاط
الزلزالي؛ إذ تضربها العديد من
الزالزل بدرجات قوية ،األمر الذي
أدى إل��ى ح��دوث أض���رار شملت
وفيات وإصابات بني السكان.
املناخ

ي��ع��د امل��ن��اخ ال��س��ائ��د ف��ي ج��زر

سليمان استوائيا ،وتهب رياح
شمالية غربية اس��ت��وائ��ي��ة في
الفترة الزمنية بني شهر كانون
األول ديسمبر وص��وال إلى شهر
آذار مارس ،ويرافق هذه الرياح
ه��ط��ول أم��ط��ار غ��زي��رة ،أم���ا في
الفترة الزمنية بني شهر أبريل
وصوال إلى شهر نوفمبر يصبح
املناخ باردا ،ويرافقه هبوب رياح
جت��اري��ة م��ن اجل��ه��ة اجلنوبية
الشرقية ،لكنها ت��ك��ون جافة،
وأث��ن��اء ح��ل��ول م��وس��م األم��ط��ار
تضرب العديد من األعاصير جزر
سليمان ،أم��ا املتوسط السنوي
لدرجات احلرارة فإنه يصل إلى
 27درجة مئوية ،ويقدر متوسط
تساقط األمطار بحوالي 305سم،
وتصل نسبة ال��رط��وب��ة إل��ى ما
يقارب .%80
االقتصاد

منذ أواخر العام 1990م وصوال
إل��ى العام 2007م واج��ه قطاع
االق��ت��ص��اد ف���ي ج���زر سليمان
العديد من األزمات ،والتي ظهرت
نتيجة لعوامل سياسية شملت
اض��ط��راب��ات م��دن��ي��ة ،وح���دوث
انقالب في عام 2000م ،مما أدى
إلى تدمير البنية التحتية لقطاع
االقتصاد ،ونتج عن ذلك تأثيرات

