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0Bالخاصة السير ة الذاتية 
1Bاألستاذ الدكتور فايز حسن حسن غراب 

 فايز حسن حسن غراب  - االسم :
 .  جامعة المنوفية –أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية اآلداب  - الحاليةالوظيفة 

 جغرافيا اقتصادية -التخصص العام 
 جغرافية النقل . – األسواقتجارة التجزئة و  ةجغرافي -التخصص الدقيق 

  31/3/1953 -اريخ الميالد :ت
 15/1/1981تاريخ التعين بالجامعة : 

 ش بور سعيد . -قسم سرس الليان  -محافظة المنوفية  -جمهورية مصر العربية  -العنوان :
 048/ 2221027 - 2221987/048 -تليفون العمل :

  048/  354357 - 048/ 350081 -تليفون المنزل :
  010 / 6625588 -تليفون محمول : 

 dr_fayzghorabe@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

2B التدرج العلمى 
 . 1975 ةليسانس آداب   جامعة القاهرة بتقدير جيد سن

 .  1985جامعة القاهرة سنة  –كلية اآلداب –ماجستير في اآلداب 
 .  1989 جامعة عين شمس سنة  –كلية البنات –دكتوراه في اآلداب 

3Bالتدرج الوظيفي  
 . 1976س بالتربية والتعليم سنة مدر  -
 .15/1/1981جامعة المنوفية اعتبارا من  –كلية التربية  –معيد بقسم العلوم االجتماعية  -
 /1/4جامعة المنوفية اعتبارًا من  –كلية التربية  –مدرس مساعد بقسم العلوم االجتماعية  -

1985 . 
 . 30/6/1987المنوفية اعتبارًا من  جامعة –كلية اآلداب  –مدرس مساعد بقسم الجغرافيا  -
 . 19/11/1989مدرس بذات القسم بالكلية اعتبارًا من  -
 . 10/9/1995أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية اعتبارًا من  -
  .  28/1/2007بذات القسم بالكلية اعتبارًا من أستاذ  -
 م . 9/12/2008 مناعتبارًا  وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
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4Bالنشاط العلمي 
5Bأوالً : النشاط العلمي في المملكة العربية السعودية 

اإلشراف على رسالة ماجستير في موضوع " ميناء الظهران الجوي " دراسة في جغرافيا  .1
 م.  2000هـ و 1421النقل للطالبة / مسفرة صالح الغامدى ، كلية اآلداب للبنات بالدمام 

الدكتوراه عن "األسواق الدورية فى محافظة القطيف" دراسة فى  اإلشراف على رسالة .2
الجغرافية االقتصادية، للطالبة/ نعيمة سعد السبيعى ، كلية اآلداب للبنات بالدمام ، 

  م.2000هـ/1421
االشتراك فى مناقشة رسالة دكتوراه عن الغاز الطبيعي فى المنطقة الشرقية من المملكة  .3

 م.1999هـ/  1420ة/ شريفه القحطانى ،العربية السعودية للطالب
تحكيم بحث عن تأثير الحركة المرورية على مواقع متاجر تجزئة المواد الغذائية الصغيرة  .4

" للباحث / محمد مصلح الثمالى ، ونشر فى الندوة الجغرافية السادسة ألقسام الجغرافيا 
 . م1999بجامعات المملكة العربية السعودية ، مارس 

 جمهورية مصر العربية في العلمي: اإلنتاج  اً ثاني       
7Bالبحوث العلمية . -ا 

مدينة شبين الكوم : دراسة فى جغرافية المدن ، ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب  .1
 م . 1985جامعة المنوفية ، القاهرة 

األسواق الريفية فى محافظة المنوفية : دراسة جغرافية ، دكتوراة غير منشورة ، كلية  .2
 م . 1989نات ، جامعة عين شمس ، القاهرة الب

تطور الخريطة الصناعية فى منطقة المنوفية خالل الفترة العربية وحتى انتهاء القرن  .3
 م 1991التاسع عشرمجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ، العدد السابع ، ديسمبر 

. 
ة اآلداب جامعة جوانب من جغرافية تجارة التجزئة فى محافظة المنوفية، مجلة كلي .4

 . م 1992 المنوفية ، العدد الثامن ، يناير 
الجبلى فى محافظة حجة ، الجمهورية اليمنية ، تحليل جر األسواق الجبلية وسلوك التا .5

 جغرافي ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد الرابع عشر ، أغسطس 
 . م 1993

فى المدينة الجبلية : دراسة تطبيقية على  ضأنماط استخدام األر و أثر الموضع فى خطة  .6
جامعة المنيا ، قسم الجغرافيا ، المجلد الثامن ،  –، كلية اآلداب اليمن  –مدينة حجة 

 . م 1994 العدد العاشر ، 



 3 

استخدام األرض فى أراضى طرح النهر ، دراسة ميدانية في الجغرافية االقتصادية لجزيرة  .7
لتنمية ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، العدد األول ، أبي نشابة ، مجلة الجغرافية وا

 . م 199 5يناير
نتاج واستهالك القات ، وانعكاساته على التنمية االقتصادية فى إل التحليل الجغرافي  .8

اليمن ، دراسة تطبيقية على محافظة حجة ، الجمهورية اليمنية ، مجلة الجغرافية 
 . م 1998وفية ، العدد العاشر ، يناير والتنمية ، كلية اآلداب ، جامعة المن

وتأثره ببرنامج اإلصالح ، تطور هيكل الصناعات التحويلية في محافظة كفر الشيخ  .9
 1999 سلسلة اإلصدارات الخاصة  االقتصادي ، االنسانيات كلية اآلداب فرع دمنهور ،

 .    م
رين ومستهل القرن اختالل وتقزم وتفتت حيازة األراضى الزراعية في أواخر القرن العش .10

الحادي والعشرين ، دراسة جغرافية تطبيقية على مركز منوف ، محافظة المنوفية ، 
مجلة الجغرافية والتنمية ، كلية اآلداب جامعة المنوفية ، العدد الرابع والعشرون ، فبراير 

 م.2001
مجلة شرق أوسطية ، جامعة عين  موقع ميناء جدة الجوى ودوره فى النقل الجوى ، .11

 م.2001سبتمبر  282، العدد  سمش
الستخدامات المنزلية للطاقة الكهربائية فى محافظة المنوفية ، دراسة في الجغرافيا ا .12

، مجلة بحوث الشرق األوسط ، جامعة عين شمس ، العدد الحادي عشر ، االقتصادية 
 م. 2002سبتمبر 

لنقل ، مجلة كلية شبكة الطرق البرية في الجمهورية اليمنية ، دراسة في جغرافية ا .13
 م.  2002، يوليو  50اآلداب ، جامعة المنوفية العدد 

اإلتجاهات الحديثة فى جغرافية التسويق ، بحث مقدم إلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية  .14
 م . 2003األساتذة المساعدين واألساتذة عام 

تطبيقية على  أثر الموقع وأسعار األرض فى التركيب التجارى الحضرى : دراسة جغرافية .15
مدينة منوف ، مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، سلسلة اصدارات خاصة ( 

 م . 2004) ، أكتوبر  27
جوانب من فقر الدخل فى محافظة المنوفية دراسة فى الجغرافيا االقتصادية ،  مجلة  .16

 2005 ) ، يناير 30بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، سلسلة اصدارات خاصة ( 
 .م 
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مجلة مركز  األبعاد الجغرافية لتسويق االبل فى مصر : دراسة حالة لسوق برقاش ، .17
، منشور فى م  2005البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بمدينة السادات ، العدد الثالث 

 م 2009األدب والمنهج والتخطيط جغرافية التسويق بين كتاب 
بالقاهرة ، دراسة ميدانية في الجغرافية االقتصادية   المراكز التجارية الكبرى ( الموالت )   .18

 ،م  2007مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بمدينة السادات ، العدد التاسع 
 . م 2009األدب والمنهج والتخطيط منشور فى كتاب جغرافية التسويق بين 

العشرين فى كتاب  تطور شبكة الطرق البرية السعودية خالل النصف الثانى من القرن .19
 م . 2007جغرافية النقل بين األدب والمنهج والتطبيق ، سرس الليان 

8Bاإلشراف علي رسائل الماجستير -ب. 
األشكال األرضية الناتجة عن فعل الرياح بمنخفض الوحات البحرية ، دراسة  .1

 . 2000جيومورفولوجية ، للطالب / محمود إبراهيم دسوقي عام 
دراسة في الجغرافيا اإلقتصادية ، للطالب /  –محافظة المنوفية  الطاقة الكهربائية في .2

 م.2001يوسف السيد محمد يوسف عام 
األمراض المهنية في مركز قويسنا ، دراسة جغرافية ، للطالب/ صبحي متولي عبد  .3

 م. 2001المجيد سالم عام 
اني عام /فريد أحمد عاصم المالو  بةجغرافيا تجارة التجزئة في مدينة طنطا ، للطال .4

 م.2002
تغير الحيازة الزراعية األرضية في مركز الباجور ، منوفية خالل النصف الثاني من  .5

 م. 2002القرن العشرين للطالبة / نجالء أحمد علي عبد السيد عام 
الحضرية ، دراسة تطبيقية علي مدينة تال ، العشوائية األبعاد االقتصادية في البيئات  .6

 م. 2002صطفي عبد المقصود الشناوي عام منوفية ، للطالبة/ رباب م
مراكز تجارة التجزئة في مدينة المحلة الكبري ، دراسة جغرافية ، للطالبة/ عزة محمد أبو  .7

 م. 2002فوده عام 
خريطة األمراض بمركز الشهداء ، دراسة في الجغرافيا الطبية ، للطالبة / سلمي إبراهيم  .8

 م. 2002محمد عام 
مركز الشهداء ، دراسة جغرافية ، للطالبة/ هاجر عزت فروات ، الخدمات التعليمية في  .9

 م. 2003عام 
جغرافية الخدمات التعليمية في مركز كفر الشيخ للطالب/ عمرو أحمد أحمد إسماعيل  .10

  . م 2003عام 
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السياحة فى محافظة االسماعيلية : دراسة فى الجغرافية االقتصادية / الطالبة عال  .11
 م . 2007الشرقاوى 

ليم الجامعى فى محافظة المنوفية : دراسة تطبيقية على جامعة المنوفية ، للطالب التع .12
 م . 2007اسالم عمر الشوربجى 

الخدمة التليفونية األرضية فى محافظة كفر الشيخ : دراسة جغرافية / الطالبة نهى  .13
 م .2009أشرف 

9Bاإلشراف على الدكتوراه -جـ 
اسة جغرافية ، للطالب / ياسر إبراهيم محمد الطاقة الكهربائية في محافظة دمياط ، در  .14

 م.2002الجمال عام 
استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة كفر الشيخ ، دراسة جغرافية للطالب / أشرف  .15

 م.2003سالم شحاته عام 
استهالك الغذاء لسكان محافظة المنوفية ، دراسة فى الجغرافية االقتصادية ,للطالب -3 .16

 م . 2004اب /صبحى متولى عبد التو 
ز الطبيعى فى محافظة االسكندرية  : دراسة فى الجغرافية االستهالك المنزلى للغا .17

 م . 2009االقتصادية / الطالب يوسف أبو الفضل 
/ للطالب عمرو فقر الدخل فى محافظة كفرالشيخ دراسة فى الجغرافية االقتصادية   .18

 م . 2009اسماعيل 
10Bمية االشتراك في مناقشة الرسائل العل -د: 

 شحاتةالحركة المرورية على معابر فرع رشيد ( ماجستير ) ، للطالب / أشرف سالم  .19
 م.2001عام 

خريطة التعمير الزراعي غرب بحر يوسف ، دراسة كارتوجرافية ، ( ماجستير ) للطالب /  .20
 م.2001محمود فتحي محمد عام 

ى أحمد المنشاوى عام جغرافية الصناعة في محافظة البحيرة ( دكتوراه ) للطالبة / أمان .21
 م.2000

خدمات النقل الريفي بمحافظة الغربية ( ماجستير ) للطالب / عبد السالم عبد الستار  .22
 . م 2002 عبد اللطيف 

الحيازة الزراعية في مركز أشمون ، دراسة في الجغرافية الزراعية  ( ماجستير ) ،  .23
 . م 2002للطالب / موسي فتحي عتلم عام 

في مركز السنطة ، في محافظة الغربية ، دراسة في الجغرافية التركيب المحصولي  .24
 . م 2003الزراعية (ماجستير ) ، للطالب / جابر سمير عبد الحميد بهنسي عام 
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الوحدات العالجية الخاصة بالقاهرة الكبرى ، دراسة في جغرافية الخدمات للطالب /  .25
 . م 2005أشرف محروس ( دكتوراه )

وفية : دراسة فى الجغرافية االجتماعية /للطالبة سعاد سعيد الجريمة فى محافظة المن .26
 م . 2005السيد ابراهيم (ماجستير ) 

األسواق الريفية فى محافظة المنيا : دراسة تحليلية فى الجغرافية االقتصادية / للطالبة  .27
 م . 2005هدى عبد الرحيم عبد القادر 

 ى محافظة المنوفية : دراسة جغرافية /العمران وفقا لجودة الحياة بين الواقع والمستقبل ف .28
 م . 2006للطالب السيد محمد على محمود ( ماجستير ) 

األراضى المنزوعة من البحر بمنطقة الدمام الحضرية : دراسة جغرافية  / للطالب محمد  .29
 م .  2007سمير عبد العزيز شرف الدين 

11B. هـ : الكتب العلمية 
 م . 2002دراسات فى الجغرافية االقتصادية  .1
 2008الجغرافية اإلقتصادية بين منهجية البحث وآلية التفاعل المكانى ، سرس الليان ،  .2

 .م 
 م 2007جغرافية النقل بين األدب والمنهج والتطبيق ، سرس الليان ،  .3
 م . 2009جغرافية التسويق بين األدب والمنهج والتخطيط  .4

 دراسات فى جغرافية اليمن االقتصادية ( تحت الطبع ) . .5
 خصية مصر فى األلفية الثالثة ( الخريطة الزراعية ) تحت الطبع .ش .6

 م . 2009جغرافية مصر بين حتمية الموقع وتجارب التنمية االقتصادية  .7
 
 

12Bالمؤتمرات -ـو 
جامعة المنوفية  –المشاركة في مؤتمر العلوم اإلنسانية وتقنيات المعلومات المنعقد بكلية اآلداب 

تحت رعاية األستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والدولة  2002يل إبر  17إلى16في الفترة من 
 للبحث العلمي واألستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة .

13Bالنشاط البيئى  -ز 
 .اآلن م وحتى 2000المؤتمرات التى عقدت فى كلية اآلداب وٕادارة الجامعة بدءًا من عام 

14Bمع ديوان المحافظة البيئية البحثية المشاركات  -ح  
مخاطبة السيد / سكرتير عام محافظة المنوفية بشأن استعداد قطاع شئون البيئة لتوظيف أوال : 

طيب كل إمكانياته البحثية فى خدمة المحافظة بالتعاون مع قطاع البيئة بالمحافظة ، وقد تم لقاء 
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شكالت تقديم رؤية جغرافية لمدى إسهام قطاع البيئة فى حل الممع السيد المحافظ  أثمر ذلك 
 البيئية فى المحافظة ، وكان على رأس األولويات :

 تخطيط شبكة النقل فى المحافظة . .1

تخطيط شبكة األسواق فى المحافظة ، وقد بدىء بأسواق مركز شبين الكوم ، وقد أعطاها   .2
 قطاع البيئة أولوية كبيرة .

افظة بما تناول لقاء السيد المحافظ رؤية واضحة لتطوير العملية التسويقية بالمح .3
يتمشى مع تحديث المراكز التجارية ، وكان لسيادته توجه واضح إلنشاء مول تجارى بالمحافظة 

 . 

 اإلسهام فى إجراء البحوث البيئية عن مشكالت مثل الفقر والبطالة والتلوث البيئى . .4
عاون اإلسهام فى القيام ببحث عن مشكلة السكان فى المحافظة ، وكان ذلك فى إطار التثانيا :  

العلمى والبحثى بين الجامعة والمحافظة ، وبتكليف من السيد نائب رئيس الجامعة لخدمة 
المجتمع وتنمية البيئة وتم اللقاء مع السيد اللواء طه زغلول سكرتير عام المحافظة  ، 

 وتبلورت المحاور التالية فى البحث : 
 مشكالت النمو السكانى وانعكاساتها على الفقر . -
 نمو السكانى وتداعياتها على المساحة المزروعة والمساحة المحصولية .مشكالت ال -

 مشكلة البطالة . -
 مشكلة الخدمات التعليمية والصحية . -

 .  يمشكلة التلوث البيئ -
 وتكون فريق البحث العلمى من األساتذة : 

أستاذ دكتور / فايز حسن حسن غراب أستاذ الجغرافيا االقتصادية بكلية اآلداب جامعة  .1
 لمنوفية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .ا

 دكتور / موسى فتحى عتلم مدرس الجغرافية االقتصادية بقسم الجغرافية بالكلية . .2
 أ . صبحى رمضان المدرس المساعد بقسم الجغرافية ، وباحث فى الشئون البيئية . .3
 وفية .أ . صبحى متولى باحث دكتوراه عن استهالك الغذاء فى المن .4

أ . محمد قضب باحث دكتوراه عن سكان المنوفية بوحدة مركز المعلومات بديوان  .5
 المحافظة .

ندوة عن مشكلة السودان وأثرها على الوطن العربي وخاصة مصر ، أقيميت  فيالمشاركة ثالثا : 
 . م28/9/2002يوم  فيفي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية 

فى  الفنية والثقافية فى خدمة قضايا المجتمع ةتأثير األنشط ةمحاضر إلقاء رابعا :  .6
 م . 2009قصر الثقافة بمحافظة المنوفية 
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15B النشاط البيئىء -ط 
قام قطاع البيئة بتنفيذ بعض البرامج ضمن الخطة التى وضعها السيد األستاذ الدكتور /           

من المقرر تنفيذها خالل العام الحالى فى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى 
 0مجال المشاركة المجتمعية

16Bالندوات : 
17B : الندوة األولى 

 .وقد شارك فى هذه الندوة  5/3/2009بمناسبة المولد النبوى الشريف يوم          
 أ.د/ فايز حسن غراب                 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 شبايك                                      رئيس قسم اللغة العربية أ.د/ عيد 
 د/ إبراهيم عبد الفتاح                               مدرس بقسم اللغة العربية 

 أهداف الندوة :
الربط األخالقي بين السلوكيات الحالية التى يغلب عليها الطابع الردىء وبين فقدان القدوة ،  – 1

 لتأسى باألخالق المحمدية .وعدم ا
 تجسيد الدور الكبير إللتزام الطالب المسلم بثوابت الشخصية المحمدية . – 2
توضيح النموذج المحمدى كنموذج قياسى يحدد الطالب المسلم من خالله السلوك األمثل  – 3

 .الواجب سلوكه ووضع السلوك النبوى فى إطارقضايا السلوك االسالمى 
18Bالندوة الثانية  : 

 -وقد شارك فى هذه الندوة : 17/3/2009عن الصحة اإلنجابية يوم             
 أ.د/ فايز حسن غراب       وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 د/ ممدوح محمد وهبة    رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة األسرة0أ
 مدير التنفيذى للخط الساخن لصحة الشباب د/ محمد سامى رشدى    نائب رئيس الجمعية وال0أ

19B: أهداف الندوة 
وما يرتبط بها من تغييرات نفسية متالزمة مع فترة مرحلة العمرية التى تعيشها الطالبات ادراكا لل

وقد ، فقد كانت الندوة مفيدة جدا  ، ومع التخصص الكامل لفريق الندوة فى الموضوع ذاتهالمراهقة 
 ركز المتحدثون على :

 زالة المخاوف التى تصيب الطالبات من جراء ظهور الدورة الشهرية .إ .1
، وتوجيهن إلى األطعمة المحفوظة والمياة الغازية تحذير الطالبات من استخدام بعض  .2

 .النظيف الغذاء ( المنزلى ) المتكامل 
 .نوعيات معينة من المالبس ( األلياف الصناعية )  تحذير الطالبات من استخدام .3
 لطالبات من استخدام نوعيات معينة من األدوية .تحذير ا .4
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أكدت الندوة على أن الزواج المبكر له أضرار كبيرة ورأت ضرورة تأخير سن الزواج إلى  .5
 .مراحل عمرية معينة 

التأكيد على دور الطالبات فى القيام بالتوعية البيئية كل فى محيطه ونشر ثقافة الوعى  .6
 االنجابى .

20B: الندوة الثالثة 
 وقد شارك فى هذه الندوة  22/3/2009عن أمراض الكبد وكيفية الوقاية منها يوم             

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة       أ.د/ فايز حسن غراب        
 وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة    الجندى   مد/ محمد عبدا لسال0أ
 أستاذ أمراض الكبد بالمعهد .              فللطي د/ حسام عبدا0أ

21B: أهداف الندوة 
فى إطار جغرافى أقل ما يوصف به أنه اإلطار األوسع النتشار تتم الندوة المنوه عنها  .1

 الندوة أهميتها .، ومن هنا استمدت والتداعيات الناجمة عنها أمراض الكبد 

 :محورين رئسيين ركزت الندوة على  .2
 .لوظائف الكبد ودور كل وظيفة فى حماية الجسم البشرى رح المبسط الشأولهما : 

 .التركيز على دورالطعام والمياه فى التسبب فى أمراض الكبد ثانيهما :  
 صحية للوقاية من أمراض الكبد .وضع نظام غذائى مناسب لوجبة  .3

 الربط بين التدخين وبين أمراض الكبد . .4
22B: الندوة الرابعة 

  -وقد شارك فى هذه الندوة : 28/4/2009ن التدخين واإلدمان يوم ع               
 أ.د/ فايز حسن غراب     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 د/ ناصر عبدالبارى     أستاذ األورام بكلية الطب0أ
 . د/ نبيل راشد           أستاذ األمراض النفسية والعصبية بكلية الطب0أ

23Bوة :أهداف الند 
من النواحى الجسمانية والدينية أخطر ظاهرة يعايشها الطلبة تناولت الندوة المذكورة  •

 .واالقتصادية 
 .واالدمان أفاضت الندوة فى دور التوعية الدينية فى القضاء على ظاهرة التدخين  •
هى كثيرة جدا وقد ركزت ركزت الندوة على األمراض التى ترتبط ارتباطا حتميا بالتدخين و  •

 .أمراض الصدر والضغط وتصلب الشرايين والعين  ندوة علىال
24B الرحالت العلمية بقسم الجغرافية  ح 

اإلشراف العام على الرحلة العلمية إلى نهر النيل ومنطقة أسوان ومنطقة توشكا خالل  -
 . م 2000/2001العام الدراسي 
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عام الدراسي اإلشراف العام على الرحلة العلمية إلى منطقة البحر األحمر خالل ال -
 . م 2001/2002

المشاركة في اإلشراف على الرحلة العلمية إلى شبه جزيرة سيناء خالل العام الدراسي  -
 .م  2003 /2002

 2006/02007االشراف العام على الرحلة العلمية إلى منطقة القناة خالل العام الدراسى  -
 م .

مر  خالل العام الدراسى االشراف العام على الرحلة العلمية إلى منطقة البحر األح -
 م . 2007/02008

25B أنشطة الكلية  في: المشاركة ط. 
/  2007اإلشراف العام على حلقات النقاش الخاصة بقسم الجغرافيا خالل العام الجامعى  .1

 م . 2008
 م. 2000/2001االشتراك فى لجنة البيئة خالل العام الجامعى  .2
 م. 2002/2003 – 2001/2002االشتراك فى لجنة شئون التعليم فى العامين  .3

 م 2007/2008 – 2006/2007اإلشتراك فى لجنة الدرسات العليا خالل العامين  .4
 م . 2008/  2007أمين مجلس الكلية خالل العام الدراسى  .5
 م . 2008/  2000عضو مجلس قسم الجغرافيا خالل الفترة  .6
 .حتى اآلن م  2009وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .7
 م . 2009بجامعة المنوفية عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .8

 االشراف على الدورات التدريبية                                               
 دارسا . 33إقامة ثالث دورات تدريبية فى مجال التخاطب اشترك في هذه الدورات  -
 دارسا . 64لمحادثة ) اشترك فيها إقامة دورات تدريبية فى اللغة اإلنجليزية ( ا -
 دارسا . 11إقامة دورة تدريبية فى اللغة اإلنجليزية ( مهارات اللغة ) اشترك فيها  -
 دارسا . 12إقامة دورة تدريبية فى اللغة الفرنسية ( الصوتيات ) اشترك فيها  -
 0دارسا  63إقامة دورة تدريبية فى مجال األرصاد الجوية اشترك فيها  -
 م .  4/2009/ 3يوم اليتيم السبت الموافق االحتفال ب -
 0تم إصالح ماسورة المياه المغذية لحنفية الحريق الموجودة بالناحية الغربية  -
 0القيام بإعداد دراسة لحصر وٕاعادة توزيع الحجرات بالكلية -

26Bمشروعات يود الباحث المشاركة فيها .  -ل 
 تخطيط األسواق فى المحافظة . .1

 لمحافظة والمحافظات األخرى .تخطيط شبكة الطرق فى ا .2
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 تخطيط المراكز التجارية الكبرى ( الموالت ) . .3

 راكز العمرانية .المتخطيط مركب تجارة التجزئة فى  .4
 التخطيط الحضرى ودراسات التنمية الريفية . .5

 .تخطيط الخدمات التعليمية والصحية واألمنية  .6
 المشاركة فى أبحاث الجريمة . .7
 يئية .المشاركة فى الدراسات الب .8

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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27B لباحثلمؤلفات 
28B مدينة شبين الكوم 

 

29Bدراسة فى جغرافية المدن 
 
 

30B : عرض لرسالة الماجستير        
، وكان قد بين دهاليز الجغرافية الباحث يشق طريق البحث العلمى  كانالقصة ، لنبدأ ب          

كان ذلك فى السنة التمهيدية وبخاصة جغرافية العمران ، تربى لديه نزعة تجاه الجغرافية البشرية 
، وكان يقوم بتدريس مادة مناهج البحث الجغرافى األستاذ الدكتور محمد صفى الدين للماجستير 

، وكان من حظى أن اخترت موضوع ن بدأ االهتمام بجغرافية بالعمران الريفى وكان أول مأبو العز 
، كموضوع البحث التطبيقى فى السنة التمهيدية  –بحيرة  –العمران الريفى فى مركز كوم حمادة 

ولكن عندما عرضت الموضوع على األستاذ ، موضوع الماجستيرهذا وكان من المؤتمل أن يكون 
الخوض فى جغرافية كان له رأى آخر ، فقد وجد أن األنسب لى د الحكيم الدكتور محمد صبحى عب

، ونظرا النشغال األستاذ كبديل للعمران الريفى محط نظرى المدن ، وكانت مدينة شبين الكوم 
أستاذ جغرافية المدن اسماعيل  على الدكتور صبحى ، فقد تم التسجيل مع األستاذ الدكتور أحمد 

، ولكن ولسفر سيادته إلى الكويت ومرضه هناك فقد تم تحويل االشراف  ، وواصلت اعداد البحث
فى م  5/2/1985، وتمت مناقشتها فى الذى أتم معى الرسالة إلى الدكتور محمد المعتصم أحمد 

أحمد على : أ/ دكلية اآلداب جامعة القاهرة ، وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من السادة األساتذة 
 .حلمى جعفر ، والدكتور محمد المعتصم أحمد  اسماعيل ، والدكتور

تناول الفصل األول ، وتقع الرسالة فى خمسة فصول تسبقها مقدمة وتختمها خاتمة           
وانتقل الفصل الثانى إلى سكان المدينة بقدر ما أوردته األدلة التاريخية ، نشأة المدينة وتطورها 

واستعرض الفصل الثالث التركيب رن العشرين ، خالل القمن حيث النمو والتركيب والتوزيع 
فى مبحثين ، تناول األول التركيب العمرانى ، وانصرف الثانى إلى التركيب الحضرى للمدينة 

العالقات االقليمية للمدينة فيما للمدينة _ استخدام األرض _ ، وركز الفصل الرابع على الوظيفى 
من الدراسة كان المستهدف و ى الفصل الخامس ، يرا انتهى البحث فسمى إقليم المدينة ، وأخ

 وقد تم ذلك فى الفصل الخامس ، ،م  2000عام حتى لمدينة شبين الكوم تخطيطية وضع رؤية 
وقبل أن تدخل فى تفصيالت الخطة  ،ونظرا ألهمية ذلك المستهدف ، فقد رؤى عرضه بالتفصيل 

 -: يلى البد أن نأخذ فى االعتبار ما
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سكانها عدد حيث زاد  م ، 1976لى مستوى المدن الكبرى اال منذ تعداد لم ترق المدينة ا •
وذلك على الرغم من مركزية موقعها بين جنوب الدلتا وبين شمالها ، ، على المائة الف نسمة 

ويرجع ذلك الى أنها لم تشهد أية بوادر تخطيطية كان من شأنها أن توقف أو على األقل تخفف 
اقليمها االدارى الى  بقية مدن الدلتا خاصة مدينتى القاهرة وطنطا فلم  تيارات الهجرة الخارجة من

كما أنه لم تتوسع بها الجامعة اال منذ منتصف  0يكن بها صناعات هامة حتى الستينيات
 0السبعينيات فقط 

فى منطقتها  على الرغم من ارتفاع نسبة مساحات المناطق المتدهورة فى المدينة (  •
ميت خاقان وحصتها ، وكفر المصيلحة قد أضاف مزيدا من  شياختى ) اال أن ضم الوسطى

المناطق المتدهورة حيث ترتفع بهما نسبة المبانى الطينية المنخفضة والتى تفتقر الى المرافق 
والشروط الصحية ، كما يالحظ أن غالبية المناطق المبنية من الشياختين يختطها شوارع  ةالعام

 0ترعرضا وال شك أن ذلك يؤدى الى زيادة أعباء التخطيط التزيد على المتر ونصف الم
على الرغم من العشرين ببوادر تخطيطية طوال القرن  حظن مدينة شبين الكوم لم تإ •

 مستقبلية وجود ادارة هندسية بها اقتصر دورها فقط على تطبيق قوانين المبانى دون وضع خطة 
 0شاملة للمدينة 

31Bنة أوال : التخطيط العمرانى للمدي : 
32B1- خطة المدينـــة : 

وتأتى خطة المدينة والتى تتمثل فى الشكل العام الذى تأخذه المنطقة المبنية سواء فى      
اسا واضحا والحقيقة أن خطة المدينة تعد انعك ،اطارها الخارجى أو فى شبكة الشوارع الداخلية 

اتضح أنه يتقاسم المنطقة المبنية وبدراسة الخرائط التاريخية للمدينة لضوابط الموضع والموقع ، 
 -: أنواع من الخطط  ةثالث

 منطقة الخطة العشوائية (الملتوية) : -1
، واألزقة الملتوية  واضح لشبكة الشوارع وتتميز بضيق الشوارع ماليظهر فيها نظا    

ها على ) المرتفع وتهبط الى أطراف الكوم أن شوارع المنطقة تخرج من مركزها ( ويالحظالممدودة  
هذا انعكاس حتمي لظروف الموضع المرتفع وذلك ألن  عدوي، شكل سلسلة من الشوارع الدائرية 

وانما يتم على شكل شوارع ، الوصول من األطراف الى المركز اليمكن أن يتم فى خطوط مستقيمة 
ة الخطة وتمثل هذه الشوارع مظهرًا جماليا واقتصاديا لمنطق، قصيرة ملتوية تتصل بشوارع دائرية 

وتتمثل مناطق الخطة العشوائية بوضوح  ، العشوائية والتى يطلق عليها أحيانا الخطة الكنتورية
فى شياخة حسن عامر القماش ) باإلضافة الى المنطقة  فى المنطقة الوسطى من المدينة (

والحقيقة أن منطقة الخطة العشوائية أكثر مناطق ، ميت خاقان وحصتها  ةالوسطى فى شياخ
 0 مدينة طلبا إلعادة التخطيطال
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 منطقة الخطة الشريطية : -2
يقتصر دورها على منطقة صغيرة فى جنوب غرب المدينة وهى أكثر ارتباطا بالطرق     

) وتخرج  الماى –طريق شبين الكوم  الرئيسة حيث تمتد المبانى على جانبى الطريق الرئيسى (
ومن مميزات تلك الخطة أن السكان يكونوا ، رئيسى منها الشوارع القصيرة متعامدة على الطريق ال

واالستمتاع بجمال الطبيعة إال أنه من عيوبها عدم وون فى الخروج الى الريف المجاور متسا
 0وقلب المدينة  ة تساوى السكان فى القرب من مراكز الخدمات العام

 :مناطق الخطة الشبكية 
) أو  فى شياخة كفر المصيلحة انت مناطق قديمة (وتشغل بقية المنطقة المبنية سواء ك          

مناطق حديثة فى بقية أجزاء المدينة وفيها تتقاطع الشوارع مع بعضها بزوايا قائمة ومن مزايا 
من التعقيد وتساعد على  ةهذه الخطة أنها تقسم المنطقة المبنيه الى أجزاء متساوية بسيطة خالي

باإلضافة الى سهولة  ةالمنطقة المبنية بالمرافق العامسهولة النقل والمواصالت وسهولة تجهيز 
ولكن من عيوبها صعوبة المواصالت فى مناطق تقاطعات الشوارع ، ترقيم المبانى بشكل منتظم 

 .التى تتوسط تقاطعات الشوارع تعديال وعالجا لتلك الخطة  نوتعتبر الميادي ، وذلك النعدام الرؤية

 -: العمرانى التوصيات الخاصة بتخطيط التركيب .1

وتحدد امتدادها العمرانى مثل ترع :  ،تغطية شبكة الترع التى تخترق أرض المدينة  •
) وترع : المدور ، السبعة  فى شياخة على سليمة وصلة طنبدى العويجات ( –وصلة كفر طنبدى 

( فى شياخة حسن عامر   فى شياخة جودة موسى حبيب ) وترعة بط ، القسيس ( ، المسلك
فى شياخة ميت خاقان ( فى شياخة كفر المصيلحة ) وترعة أم موسى  وترعة المنحر ( ) القماش

 ) 0تها صوح
 0تخطيط المداخل الشرقية والغربية للمدينة  •

لى غرب المدينة خاصة وأن سوق الماشية إنقل السلخانة الى خارج المنطقة السكنية  •
 0يقع فى غرب المدينة 

ابر من موقعها الحالى حيث أصبحت وسط المناطق اتخاذ االجراءات الالزمة لنقل المق •
 0نية الى جنوب غرب المدينة واحاطتها بسور من الطوب والنباتات الخضراءكالس

 0نقل مستودعات البترول حيث أصبحت وسط المناطق السكنية •
تخطيط مقلب القمامة القديم وتحويله الى حديقة عامة تمثل متنفس خارجى لسكان  •

 0المدينة 
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33Bتخدام األرض :تخطيط اس 
وعلى المخطط أن يأخذ فى ، يتأثر تخطيط المدن بالتغيرات التى تحدث فى مجتمع المدينة  

 -اعتباره :
التغيرات فى تركيب الهرم السكانى ومدى تأثره بالزيادة الطبيعية والهجرة وما يتطلبه ذلك  •

 0من تأمين فرص العمل والتأمين الصحى والخدمات المختلفة 
 0ماعى الحضارى ودور مؤسسات المدينة فى مواجهة ذلك التغير التغير االجت •

 .ظهور حاجات جديدة للسكان من جراء التغيرات االجتماعية  •
34Bنة حتى يالوظيفية للمد تخطيط المناطق

 م . 2000عام 
35B: تخطيط  االسكان : -أوال 
36B1- ير االحتياجات السكنية :دتق 

وحدة ،  25724حجرة بإجمالى  7407شقة و 18517بلغ عدد الوحدات السكنية               
وحدة واجمالى وحدات  174حجرة باجمالى  115شقة و 59كما بلغ عدد وحدات السكن والعمل 

نسمة) فإن  102805وٕاذا ما أخذنا فى االعتبار عدد السكان ( ،وحدة  25898السكن والعمل 
درجة التزاحم حول هذا الرقم  وٕاذا ما فرضنا ثبات، نسمة لكل وحدة  3.9درجة التزاحم تصل الى 

فان عدد الوحدات الالزمة للسكان هى كما يوضحها الجدول التالى  م ، 2000) حتى عام 3.9(
:- 
  م  1980/2000خالل  عدد الوحدات الالزمة للسكان   

 حجم األسرة عدد الوحدات السكنية التقديرىعددالسكان  السنة
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

115806 
134493 
156325 
181849 
211712 

29694 
34485 
40083 
46628 
54285 

5.1 
5.1 
5.1 
5.1 
5.1 

 
37B2- ير حجم الوحدات السكنية :دتق 

 :من الدراسات السابقة اتضح أن هناك      
% من اجمالى األسر 44.4أفراد لألسرة الواحدة بنسب  5أسرة يقل حجمها عن  18878 •

 .أسرة)  30035(
 .% 41.6أفراد لألسرة الواحدة بنسبة  7، 5ها بين أسرة تتراوح حجم 8340 •
 .% 14أفراد لألسرة الواحدة بنسبة  7أسرة يزيد حجمها عن  4817 •

  :ولذلك يجب التدرج فى حجم السكن بما يتالءم مع أحجام األسر وعليه فإن  
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 : فى حالة االسكان االقتصادى
 .  2م40بسطح % من الوحدات السكنية يجب أن يتكون من حجرة وصالة 44.4 •

 . 2م58% منها يجب أن يتكون من حجرتين وصالة بسطح 41.6 •
 . 2م75% منها يجب أن يتكون من ثالث حجرات وصالة بسطح 14  •

 : حالة اإلسكان المتوسط
 . 2م83% من الوحدات السكنية مكون من حجرتين وصالة بمسطح 44.4 •
 . 2م105% منها مكون من ثالث حجرات وصالة بمسطح 41.6  •
  0 2م120% منها مكون من أربع حجرات وصالة بمسطح 14  •

 : اإلسكان فوق المتوسط حالة
، ويجب أن يتفق  2م150فتتكون الوحدات السكنية من أربع حجرات وصالة بمسطح            

 %2.5،  %11.5،  %86توزيع الوحدات السكنية تبعًا لمستوياتها االقتصادية مع النسب 
 وفوق المتوسطة وهى نسب التوزيع على مستوى الجمهورية (، متوسط للوحدات االقتصادية ، ال

مستوى فوق المتوسط)  401ى متوسط ومستو 2264متوسط اقتصادى ، و 16932عدد الوحدات 
 -همة :مويمكن أن نوضح بخصوص حجم المسكن ثالث نقاط ، 

يمكن تقليل حجم المسكن إلى حجرتى نوم وحمام ، وصالة معيشة ملحق بها مطبخ  .1
 0أفراد  5ويكفى هذا الحجم احتياجات األسرة المكونه من ،  ةوبلكون

يجب تعديل القانون الخاص بالبلكونات والذى يربط مساحة البلكونات بالواجهات على  .2
 0أن يربطها بمساحة الوحدة السكنية 

يجب أن تكون ارتفاعات المبنى مرتبطة باالحتياجات الضرورية فمثًال المطبخ ،  .3
م) 3دورات المياه الداعى ألن يتساوى ارتفاعها مع ارتفاع بقية السكن ( والحمامات ،

كما يمكن ضغط ارتفاعات المساكن بالعمارات ، م 2.25ويمكن أن ينخفض ارتفاعها إلى 
الشعبية ، ويترتب على ذلك انخـفاض تكاليـف أعمال المبانى والبياض والتوصيالت 

  . لصحىالكهربائية وتوصيالت مياه الشرب والصرف ا

38B3- : مواضع االســــكان 
تتميز المناطق السكنية مواقع ذات شروط خاصة منها القرب من المدارس وتوفر         

، وأماكن  ةمساحات فضاء ، والبعد عن أخطار وسائل النقل والمواصالت ، وخطوط النقل السريع
ع لإلسكان حيث تؤدى إلى الحوادث والحريق والضوضاء ، وتعتبر المجاورات السكنية أمثل المواق

وذلك عن طريق خلق بيئات سكنية جديدة صحية بمرافقها ، استقرار الحياة األسرية وحياة الفرد 
وتتفق حدود المجاورة مع بعض الحدود الطبيعية ، ومع طرق ، العامة وخدماتها الضرورية 
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لمناطق الصناعية كما تشكل ا 0المواصالت الرئيسية والسريعة سواء كانت موجودة أم مقترحة 
 )0F1والترفيهية والتجارية حدودًا للمجاورات السكنية (

  -ويمكن أن نميز فى مدينة شبين الكوم عدة مجاورات سكنية تخطيطية على النحو التالى : 

 . ( شياخة على سليمة ): المجاورات البحرية 
واليوجد بها مدارس  وتشمل المساكن الشعبية المجاورة للمستشفى التعليمى : المجاورة األولى

كما أنها تحتاج إلى مركز تجارى ، كم 1.5ويلزم الوصول إلى أقرب مدرسة منها مسافة ، ابتدائية 
  0على مستوى المجاورة 

وتتمثل فى مساكن موظفى شركة مصر/ شبين للغزل والنسيج وهى مجاورة  المجاورة الثانية :
 0سكنية مخططة ومتكاملة 

) وتحتاج إلى مركز تجارى على  خلف النجدة ثل فى مساكن األوقاف (وتتم المجاورة الثالثة :
 0مستوى المجاورة ومدرسة إبتدائية 

وتشمل المنطقة السكنية الممتدة بين شارعى مستشفى الرمد وطلعت حرب  : المجاورة الرابعة
 0وبين شارعى الجالء البحرى وجمال عبد الناصر

شارع الجالء البحرى وحتى الخط الحديدى كما تمتد  وتمتد إلى الغرب من : المجاورة الخامسة
وتضم تلك المجاورة مساحة من األراضى الفضاء ، بين شارع طلعت حرب وبين مصنع النسيج 

 .واألراضى الزراعية التى يمكن تخطيطها كمناطق ترفيهية وتجارية على مستوى المجاورة 

ين شارعى طلعت حرب ، وسعد زغلول وتشمل المنطقة السكنية الممتدة ب : المجاورة السادسة
وبين الخط الحديدى وشارع أحمد عرابى وترتفع بها نسبة المناطق الرديئة المتدهورة ويمكن أن 

 0يحدث بها تجديدًا حضريًا وتقترب من المنطقة التجارية الوسطى 

وتمتد إلى الشرق من السابقة وحتى شارع الكورنيش وتشمل المنطقة  : المجاورة السابعة

 0التجارية الحديثة 

 : ) شياخة حسن عامرالقماش ( المجاورات القبلية :
) وتمتد جنوبًا حتى  بخطتها العشوائية وتشمل مدينة العصور الوسطى ( المجاورة األولى :

 0جراج شركة أتوبيس وسط الدلتا وشارع ابن الرشيد وقد تناولتها الدراسة فيما سبق 

لشياخة وتمتد جنوبًا حتى المدرسة الثانوية الصناعية وهى وتشمل بقية ا المجاورة الثانية :
 . أكثر تأثرًا بالتجديد الحضرى الذى تناول أجزاؤها الجنوبية

                                                           
 0 229أحمد خالد عالم ، تخطيط المدن ص ) 2(
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 . ) شياخة جودة موسى حبيب (: المجاورات الغربية 
وتضم ، شبرا باص  –ن طريق شبين الكوم العراقية موتمتد إلى الشمال   المجاورة األولى :

وعبد المنعم رياض وتفتقر إلى الكثير من مقومات المجاورة السكنية مثل منشأتى السادات 
المدرسة االبتدائية ، والمركز التجارى على مستوى المجاورة والمناطق الترفيهية باإلضافة إلى أن 

 0شوارعها رديئة إلى درجة كبيرة 

شواى وتقترب من وتمتد إلى الجنوب من المجاورة السابقة وحتى شارع دن المجاورة الثانية :
باإلضافة  ةوتضم مساكن السوق الشعبي، ) والشارع التجارى  الشهيد الجندى المدرسة االبتدائية (

 0إلى المساكن األهلية التى تجمع بين القدم والحداثه وبين الرداءة والجود 

ة وتمثل أقدم مناطق الشياخ، وتأتى إلى الجنوب من المجاورة السابقة  : المجاورة الثالثة
 وترتفع بها نسب المبانى الطينية التى تحتاج إلى إعادة تخطيط وتخللها المقابر فى وسطها (

) وتتميز بوجود مركز تجارى على  مقابر المسلمين ) وتمتد فى جنوبها ( مقابر المسيحيين
 0ولكنها تفتقر إلى الخدمات الترفيهية والمرافق (الصرف الصحى)، مستوى المجاورة 

 . ( شياخة سيد أحمد القط )شرقية : المجاورات ال
وتضم األجزاء الشمالية من شياخة سيد أحمد القط الى الشمال من شارع  المجاورة األولى :

سعد زغلول الشرقى وتحتاج الى مركز تجارى على مستوى المجاورة فى وسطها وٕان كانت هناك 
 0 بادرة لذلك وهى سوق السعادة

اء الجنوبية من شياخة سيد أحمد القط وتمتد الى الجنوب من وتشمل األجز  المجاورة الثانية :
خاصة فى وسطها وتتميز بوترتفع بها نسب المناطق المتدهورة ، شارع سعد زغلول الشرقى 

 0بوجود مركز تجارى ومدارس ابتدائية على مستوى المجاورة 

 0وتتمثل فى شياخة كفر المصيلحة  المجاورة الثالثة :

 0وتتمثل فى شياخة ميت خاقان وحصتها  المجاورة الرابعة :
لحاحا العادة تخطيطهما تخطيطاً إالمجاورتان الثالثة والرابعة أكثر مجاورات المدينة  دوتع 

 0شامال حيث ترتفع بهما نسب المبانى الطينية والمناطق المتدهورة 

39B2-  المناطق التجارية :تخطيط 
ة أن هناك تركيزًا واضحًا للمحالت التجارية اتضح من الدراسة السابقة لإلستخدامات التجاري 

فى المنطقة الوسطى مما أدى إلى ازدحام تلك المنطقة إزدحامًاَ◌ شديدًا شارك فى إيجاده سكان 
 -ولعالج ذلك نسوق المقترحات التالية : ،المدينة طلبًا الحتياجاتهم اليومية 
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حديدها لتوفير تخطيط مراكز تجارية على مستوى المجاورات السكنية السابق ت .1
 مراكز هى : ثةوقد تم بالفعل تخطيط ثال  ،االحتياجات اليومية لسكانها 

 . ةسوق السالم فى شياخة على سليم  •
وسوق األمل فى شياخة سيد أحمد القط ويمتد المركزان أسفل الكوبرى العلوى على   •

 .جانبى بحر شبين الغربى والشرقى 
    0 ) حبيبفى شياخة جوده موسى  سوق طريق طنبدى (  •
للخضار فى شياخة حسن عامر القماش حيث يزدحم بورش  تخطيط سوق النصر .2

 0كما أصبحت محالته من المناطق المتدهورة ، النجارة والخراطة وٕاصالح السيارات 

 0)  ميدان المحطة تخيط وتجميل المدخل الغربى للمنطقة التجارية الوسطى ( .3
ة على طول شارع الجالء القبلى وسعد زغلول تخطيط المنطقة التجارية الشرقية الممتد .4

ومسجد سيدى خميس حيث امتدت إليها ، فى جزئه القبلى الممتد بين الشارع السابق 
 0يد التدهور 

شياخة جوده  نقل سوق الخضار المجاور للغرفة التجارية للمحافظة إلى غرب المدينة ( .5
 0) فى طريق طنبدى  موسى حبيب

) وتخطيط  فى جزئه الجنوبى ن شارع صبرى أبو علم (نقل ورش إصالح السيارات م .6
   0 )ة البحري جزئه الشمالى كمركز تجارى على مستوى المجاورة السادسة (

وجعلها مركزًا تجاريًا على مستوى  ، تخطيط المنطقه التجارية فى شارع دنشواى .7
 0 ) شياخة جوده موسى حبيب المجاورات الغربية (

ى شارع مصطفى كامل القبلى وٕاغالقه أمام حركة مرور تخطيط المنطقه التجارية ف .8
لشياخة سيد أحمد القط  ةوجعلها مركزًا تجاريا على مستوى المجاورة الجنوبي، السيارات 

كما يمكن تخطيط المنطقة التجارية فى شارع سعد زغلول الشرقى وٕاغالقه أمام حركة  ،
ريًا على مستوى المجاورات ويمكن أن تشكل المنطقتان مركزًا تجا، مرور السيارات 

 0الشرقية 

40B3-  المناطق الصناعيةتخطيط : 
اتضح من الدراسات التى تناولت تحليل التوطن الصناعى خالل الخطة الخمسية األولى      
وخالل الفترة  ،) أن إقليم المدينة من المناطق ذات التوطن الصناعى المتوسط م  1965 -60(
وخالل تلك الفترة لم يكن بإقليم ، طق ذات التوطن المنخفض ) أصبح من المنام  1967-1970(

 .المدينة صناعات ذات أهمية 
وذلك ألنها ، والحقيقة أن إقليم المدينة شديد االحتياج إقتصاديًا إلى توطن صناعى           

وغنية بالمحاصيل الزراعية  مةهمباإلضافة إلى أنها منطقة زراعية ،  منطقة طرد بشرى رئيس
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ولذلك فإن من أولويات الصناعات التى يجب توطنها فى ، صناعية مثل القطن والكتان والحبوب وال
، الهندسية والكهربائية حيث تستخدم طاقه كهربائية  ةالمدينة الصناعات : الغذائية ، الخشبي

 1F1(0بكميات عادية (

 : مواقع الصناعات المقترحة
المدن تركيز المنشآت الصناعية فى أطراف  تقتضى المبادئ األساسية فى تخطيط           

وذلك لإلستفادة من إنخفاض أسعار األرض وتوفير  ، المدينه وٕابعادها عن وسط األرض الحضرية
مساحات من األرض الفضاء التى تمكن من تخطيط المنطقة الصناعية إلى : منطقة المصانع ، 

كما ترتب  ،، والمساحات الخضراء  مناطق اإلدارة ، مناطق التخزين ، مناطق خدمات العاملين
على وجود مساحات الفضاء جذب صناعات جديدة مما يؤدى إلى انتشار المعرفة الصناعية 

 0المشاكل الصناعية فى مكان واحد وتجميع 
كما أن تركيز الصناعات فى أطراف المدينة يمكنها من االستفادة من تسهيالت النقل               

 باإلضافة إلى أن بعض الصناعات غالبًا ماتكون مصدر ،ت السكك الحديدية الثقيل ومواقع محطا
وعلى سبيل المثال تمثل صناعات النسيج مصدرأ لغاز األمونيا الضار ، قلق وٕازعاج السكان 

وقد دلت الدراسات على ، كما أن بعض الصناعات تؤدى إلى مشكلة الضوضاء  ، )2F2بالصحة (
مترًا للصناعات  50ناعية بنطاقات حماية خضراء يتراوح عمقها أنه يجب عزل جميع المناطق الص

، م للصناعات الواقعة عند أطراف المدينة  500، 300الواقعة ضمن المناطق الصناعية وبين 
هدف ذلك إلى حماية المناطق السكنية من ضوضاء الصناعات بحيث اليزيد قياس الضوضاء وي

 . طق السكنية ديسبل وهى النسبة المقبولة للمنا 70على 
 وترتيبًا على ماسبق يمكن أن نسوق المقترحات التالية :

يمكن تركيز الصناعات فى جنوب وجنوب غرب المدينة حيث المساحات الفضاء  •
) عن  شبين الكوم -القاهرة واألراضى الزراعية الواسعة ، وسهولة اتصالها بالطريق الزراعى (

ن محطة شبين الكوم الجديدة ومنتهيًا عن الطريق طريق مقترح يحيط بغرب المدينة مبتدءًا م
كما أن هذه المنطقة تقع بالقرب من محطة الكهرباء الجديدة ، باإلضافة إلى  ،الزراعى السابق 

 0ماسبق فإنها تقع فى منصرف الرياح الشمالية الغربية 
نقل مصنع نسيج أبو شنب خارج المنطقة السكنية فى شياخة حسن عامر القماش  •

 0وأنه أصبح ضمن المناطق المتدهورة ويمكن تركيزه فى جنوب المدينة  خاصةب

                                                           
 0 241،  205، ص  1973محمد عبد اهللا ، التخطيط الصناعى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  )1(
  0 142 -140أحمد خالد عالم ، التخطيط اإلقليمى ، ص ص  )2(
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تضم مدارس  نقل محلج الشركة العربية لحلج األقطان حيث يجاورمنطقة كثيفة السكان ( •
) ويعتبر هذا المحلج أيضاً  : المساعى الثانوية العسكرية وحسين الغراب والنصر األحمدية واألقباط

 .اورًا لمصنع أبو شنب جيمكن تركيزه جنوب المدينة مضمن المناطق المتداعية و 
الذى  ة) خارج المنطقة السكنية خاصة مصنع الوردة النخلة والورد نقل مصانع التبغ ( •

 0يتوسط أكثف مناطق المدينة 
نقل مصانع البالط والتى يتركز غالبيتها وسط المنطقة التجارية بشياخة سيد أحمد القط  •

 . بارات وذرات الجيرحيث تثير الكثير من الغ
وذلك الرتفاع معدل النمو العمرانى ، الحد من توقيع الصناعات فى شمال وشرق المدينة  •

فى االتجاهين الشمالى والشرقى مع ضرورة الحفاظ على جزام أخضر حول مصنع شركة مصر/ 
 0شبين للغزل والنسيج 

، الشهداء ، سعد تجميع الورش الموجودة فى شوارع : صبرى أبو علم ، أحمد عرابى  •
 طريق الماى فى مناطق معينة يمكن أن تكون فى غرب المدينة  –زغلول الشرقى 

 -: تخطيط المناطق التعليمية
، سنوات  5وتضم األطفال الذين تقل أعمارهم عن   : دور الحضانة ورياض األطفال  -1

بة سيصل عددهم ، وعلى أساس تلك النسم  1976% من سكان المدينة فى عام 11.4وقد شكلوا 
) سيلتحقون بدور  طفالً  20515% منهم (85، وٕاذا ما فرض أن 2000طفًال عام 24135إلى 

يجب أن و ، لكل دار  الطف 120دارًا بكثافة  171فإنه يجب توفر ، الحضانة ورياض األطفال 
 لىدارًاع 39،24،7،19، 43تتوزع هذه الدور على المجاورات السكنية بشياخات المدينة بأعداد 

التوالى لشياخات : على سليمة ، وحسن عامر القماش ، وجودة موسى حبيب ، وسد أحمد القط ، 
وكفر المصيلحة ، وميت خاقان وحصتها ، بنسب توزيع أطفال هذا السن على الشياخات السابقة 

 0على التوالى لكــل شــياخة  %11.4،%14 ،% 23% ،25وهى 
دور الحضانة ورياض األطفال : أن تكون صحية ،  اةجب مراعيفى تخطيط مواقع و           

هادئة وبعيدة عن ضوضاء الطرق والمصانع والسكك الحديدية ، وأن يتوفر بها مساحة كافية 
، ويستحسن ربط روضة األطفال بالمدرسة االبتدائية لالستفادة من بعض  للمالعب والحدائق

 0خدماتها 

% 13.3تلميذا شكلوا  13966المرحلة االبتدائية  تالميذبلغ عدد  المدارس االبتدائية : -2
تلميذا  28158، وعلى أساس تلك النسبة سيصل عددعم الى م  1976من سكان المدينة فى عام 

ذا مافرض أن متزسط حجم المدرسة إ و ، % 4بمعدل زيادة سنوية و تلميذا  14192بزيادة قدرها 
فصل دراسى لكل مدرسة  20ابتدائية بمتوسط مدرسة  24فإنه يلزم إنشاء ، تلميذ  600االبتدائية 
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وتتوزع تلك المدارس على مستوى المجاورات السكنية بشباخات :  ،تلميذا لكل فصل  30وبكثافة 
مدارس ، وجودة  3مدارس ، سيد أحمد القط  5مدارس ، وحسن عامر القماش  7على سليمة 
مدارس بنسب  3قان وحصتها مدارس ، وكفر المصيلحة مدرسة واحدة ، وميت خا 4موسى حبيب 

% على التوالى لكل شياخة وهى نسب توزيع  11.4، % 4.4، % 17.7، % 14.8، 28.7%
وتتفق شروط مواقع المدارس االبتدائية مع  م1976سكان المدينة على تلك الشياخات فى عام 

 0مثيالتها لدور الحضانة ورياض األطفال 

% 6.6تلميذا مايعادل  6787المرحلة االعدادية بلغ عدد تالميذ   المدارس االعدادية : -3
وعلى أساس تلك النسبة سيصل علد تالميذ المرحلة االعدادية  1976من سكان المدينة فى عام 

% على أساس متوسط 8.6تلميذا بمعدل زيادة سنوية  7186تلميذا بزيادة قدرها  13973الى 
لكل منها  37مدارس اعدادية بمتوسط  7 تلميذ) فإنه يلزم انشاء 1000حجم المدرسة االعدادية (

تلميذ لكل فصل وتتوزع تلك المدارس على مستوى مجموعة من المجاورات السكنية  27وبكثافة 
) مدرسة واحدة ، والقسم األوسط (  شياخة جودة موسى حبيب بأقسام المدينة : القسم الغربى: (

ويشمل  ، والقسم الشرقى (مدارس  4ويشمل شياختى على سليمة ، وحسن عامر القماش ) 
، 17.7) مدرستان ، بنسب  شياخات سيد أحمد القط ، وميت خاقان وحصتها ، وكفر المصيلحة

 0% على التوالى وهى نسب توزيع سكان المدينة على أقسامها الثالثة 30.6، 51.7

كلوا طالبًا ش 5888بلغ عدد طالب المدارس الثانوية وما فى مستواها المدارس الثانوية : -4
 12068وعلى أساس تلك النسبة سيصل عددهم إلى م ،  1976% من سكان المدينة فى 5.7

فرض أن حجم المدرسة وٕاذا ، % 4.3طالبًا بمتوسط زيادة سنوية  6180طالبًا بزيادة قدرها 
فعلى أساس المتوسط فإنه يلزم ، طالبًا 1600بمتوسط   طالب2000، 1200الثانوية يتراوح بين 

 0طالبًا للفصل 25لكل مدرسة ، وبكثافة  الفص 64 ارس ثانوية بمتوسط مد 4إنشاء 

41B5- : كليات جامعة المنوفية  
وقد وضع تخطيط الستكمال كليات الجامعة  لم تكتمل كليات جامعة المنوفية ،                

  -: )3F1(سيتم إنشاء الكلية التالية م  1985عام  تىوح،  م  1990ومتطلباتها حتى عام 

 :لية الطب ووحدة أبحاث الكبد ك
وتقع إلى الشرق من المستشفى التعليمى وكلية الهندسة  وتبلغ مساحة كلية الطب           

% من 68.5) ما يعادل  فدان 6.4 (2م 5760) وتشغل المنطقة المبنية  فدانان (2م8400

                                                           
 0 2/3/1983حصل عليها الباحث بتاريخ  اناتجامعة المنوفية ، قسم المبانى واالنشاءات بي - 1
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ررة على النحو وتتكون المساحة المبنية من دور أرضى وخمسة أدوار متك ،إجمالى المساحة 
  -التالى:
طالبًا ومدرج رئيسى 250االدارة ، والمشرحة ،ومدرج سعته، الدور االرضى ويضم : •

 0طالبًا 450سعته 
 0الدور األول : ويضم قسمى الفسيولوجيا والتشريح  •
 0الدور الثانى : ويضم إدارة الكلية ، وقسم الكيمياء ، وقسم الباثولوجيا  •
 0الفسيولوجيا  والطفليات الدور الثالث : ويضم قسم   •
 0الدور الرابع : ويضم قسمى البكترويولوجيا والصحة العامة  •
 0الدور الخامس:  ويضم قسمى الفقارماكولوجى والطب الشرعى •

فدان) وتضم عيادات خارجة إدارة الوحدة ،  0.2( 2م1000وتبلغ مساحة وحدة أبحاثث الكبد  
 0وحدة أشعة ، وحدة تمريض 

 كلية العلوم :
  1.7( 2م7200تقع فى شمال المدينة الى الغرب من ترعة البتانونية وتبلغ مساحتها              

) لحجرات االدارة وماتب أعضاء هيئة التدريس ،  فدان 0.3 ( 2م1200فدان ) موزعة الى 
مدرجات سعة  8فدان ) للمدرجات (وعددها  0.5( 2م 2000فدان ) للمعامل ، و 0.9(  2م4000و

 0% من اجمالى المساحة على التوالى 27.5،  55.5، 17طالبًا )بنسب  250ا كل منه

 كلية التجارة : 
مدرجًا سعة كل منها 16فدان) وتضم  1.3( 2م5400وتجاور الكلية السابقة وتشغل             

 0طالب  1500طالبًا ، ومدرجان سعة كل منها  120
 -وقد شمل تخطيط استكمال الكليات التالية :

 ية الزراعة : كل
 وهى أقدم كليات جامعة المنوفة وشمل التخطيط خمس مراحل هى :    

 0دارة الكلية إوتمت إنشاءاتها وسلمت إلى  المرحلة األولى :
  0وهى عبارة عن دور أرضى واربعة ادوار متكررة 2م970وتبلغ مساحة مبانيها  المرحلة الثانية :

وتشمل دورًاأرضيًا وأربعة أدوار 2م1702ساحة مبانيها المرحلة الثالثة : وهى تحت اإلنشاء وم
طالب باإلضافة إلى غرفة 150،100متكررة ويحتوى الدور األرضى علىمدرجى سعة كل منها 

العضاء هيئة التدريس وكافيتريا ، وأما األدوار األربعة فتشغلها معامل ، وغرفة ألعضاء هيئة 
  0وٕارتفاع المدرج دور ونصف دور طالباً  500التدريس ، ومدرحان سعة كل منهما 
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وحدة أبحاث الدواجن تابعة لكلية الزراعة وسيتم إنشاء دور أرضى وثالثة ادوار متكررة لتربية 
 0طالباً 65الدواجن ومزارع لألبحاث باإلضافة إلى مدرج سعتة 

ور كلية الهندسة :  وقد وضع تخطيط إلنشاء قسمى هما : قسم الهندسة الكهربائية ويتكون من د
طالبًا، وقسم الهندسة المدنى 500أرضى وثالثة أدوار متكررة ويشمل مدرجين سعة كل منهما 

طالبًا وباإلضافة إلى الكليات السابقة فقد شمل التخطيط إنشاء 1000ويتكون من مدرج سعتة 
 0مطبعة الجامعة وقد بدء فى إنشائها 

42B5- الخدمات الترفيهية : 
سابقة لالستخدامات الترفيهية لوحظ أن بحر شبين على الرغم من من الدراسة ال                 

أنه يخترق المدينة ألكثر من خمسة كيلو مترات إال أنه لم يقم بدور يذكر فى االستخدامات 
 ال و 0الترفيهية وتحولت الصورة العامة لبحر شبين الى سلسلة من غزوات االستخدامات السكنية 

 -حد فقط ، وقد تناول تخطيط المناطق الترفيهية :المدينة سوى منتزه عام واتضم 
محاولة االستفادة من بحر شبين فى االستخدامات الترفيهية مع ايقاف محاوالت غزو  •

 0االستخدامات األخرى لبحر شبين 
انشاء حدائق عامة فى شياخات جودة موسى حبيب ، وسيد أحمد القط، وكفر  •

 القماشالمصيلحة ، وميت خاقان وحصتها وحسن عامر 

التضم المدينة سوى دارا واحدة للسينما فى حالة جيدة، وأما الداران الباقيتان ففى حالة  •
وقد  0رديئة واحداهما مغلقة منذ أكثر من خمس سنوات واألخرى مغلقة منذ سنة واحدة 

نسمة () وعلى هذا فقد كان  10000دلت الدراسات على أن يخصص دار سينما لكل 
كما يجب  م ، 1976للسينما باإلضافة الى الدار الحالية فى عام  دور 9البد من توفير 

 م ، 2000دارا للسينما فى عام  21أن يرتفع هذا العدد الى 
وعليه كان البد ، نسمة  5000كما دلت الدراسات على أن يخصص مسرح لكل                 

مسرحا فى عام  42لى ويجب أن يرتفع هذا العدد ا م ، 1976فى عام  مسرحا  20من توفير 
 0 م 2000

43B : الخدمات الدينية 
من المسجد فى  المربعافراد مسلمين للمتر  8اتضح من دراسة المناطق الدينية أن هناك  

) وعلى هذا فالبد من زيادة 4F1( حين دلت الدراسات على أن يخصص مترا مربعًا لكل فرد مسلم
% من سكان المدينة 95سكان المسلمين فدان فقد شكل ال 23أفدنة الى  4مساحة المساجد من 

وعلى ذلك ، نسمة  201.761.5وعلى أساس هذه النسبة سيصل عددهم الى ،  م 1976فى عام 
وتتوزع هذه المساحات على شياخات المدينة  ،فدانا  48فالبد أن ترتفع مساحة المساجد الى 
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ت على سليمة ، % على التوالى لشياخا11.2 % ،4.6، %15 ، % 24 % ،18.2، %27بنسب 
، وكفر المصيلحة ، وميت خاقان  وحسن عامر القماش ، وسيد أحمد القط، وجودة موسى حبيب 

 0م 1976على تلك الشياخات فى عام  مينوهى نسب توزيع السكان المسل، وحصتها 
44B الشوارع فى الطرق و تخطيط شبكة

 : المدينة
تخترق المدينة أنها تحتاج الى  اتضح من الدراسة السابقة لشبكة الشوارع والطرق التى 

وتشتمل الخطة  2000اعادة تخطيط ، ويمكن أن تقدم رؤية تخطيطية لشوارع وطرق المدينة لعام 
 -على مرحلتين :

 المرحلة األولى : 
 :تتضمن رصف وٕاعادة رصف           
ين ، شوارع : أحمد عرابى ، الشهداء ، التنظيم الشرقى ، صبرى أبو علم ، الملجأ ، األم •

 .) ة فى شياخة على سليم النقراشى ، (
فى شياخة جوده  وشوارع : دنشواى ، اسكاروس ، طريق طنبدى ، طريق الماى ( •

 .)  موسى حبيب
وشوارع : التراسين ، سيدى فايد ، الجالء القبلى ، الشون ، السوق الكبير ، سوق  •

 .النصر ، وابور النور(فى شياخة حسن عامر القماش) 
ديرية الزراعة ، كلية الزراعة ، مصطفى كامل ، جامع السبكى (فى شياخة وشوارع : م •

 .سيد أحمد القط) 
 .) المصيلحةوشارع حسنى مبارك (فى شياخة كفر  •
أما شوارع ميت خاقان وحصتها فإنها تحتاج إلى تخطيط شامل يتناول تخطيط المنطقة  •

 0المبنية 
 -ع والطرق الرئيسية على النحو التالى :المرحلة الثانية : وتتضمن تخطيط شبكة من الشوار 

إنشاء طريق دائرى يبدأ من محطة شبين الكوم الجديدة يمر غرب المدينة وينتهى جنوباً  •
عند طريق جمال عبد الناصرعلى امتداد ترعة بطا ويتصل بهذا الطريق شوارع المرور 

 0ق الماى الرئيسية والثانوية : شارع دنشواى ، شارع طريق العراقية ، شارع طري
 المصيلحةإنشاء جسر عبر بحر شبين فى جنوب المدينة ليربط الطريق السابق بكفر  •

 0على امتداد شارع حسنى مبارك 
 0شبين الكوم جنوبًا حتى يتصل بالطريق السابق  – ةمد الطريق الجديد المصيلح •



 26 

ريق من نقطة اتصاله بط شبين الكوم شماًال ( – ةمد الطريق الجديد السابق المصيلح •
شبين الكوم ثم يواصل امتداده  –) حيث يتقاطع على طريق ميت خاقان  الكوبرى العلوى

 0شماًال حتى منطقة المستشفى التعليمى 

) بطريق بركة  حر تقالم إنشاء جسر أمام المستشفى التعليمى ليربط الطريق السابق ( •
 . السبع ، جمال عبد الناصر ، عاطف السادات ، المصنع

 -:التسهيالت التالية وسيترتب على هذا التخطيط                       
، ن هذا الطريق سيسهل ربط المراكز الشرقية إلقليم المدينة اإلدارى بالمراكز الغربية إ .1

 0وكذلك ربط محافظة البحيرة بمحافظة الغربية 
العمرانى التوسع  سيسهل هذا الطريق تحديد المجاورات السكنية التى ستنشأ لمواجهة .2

 0والنمو السكانى 
 .السيارات من المنطقة الوسطى إلى خارجها  مواقفسيعمل هذا الطريق على نقل  .3
سيمثل هذا الطريق مظهرًا جماليًا للمدينة وذلك بتشجيره وتجميل مناطق تقاطعه مع  .4

 ائلويرتبط بتخطيط شبكة الشوارع والطرق تخطيط وس، ميادين)  الطرق األخرى (
 -مكن أن نسوق المقترحات التالية :النقل والمواصالت ، وي

 عند النهاية الجنوبية لشارع محمد فريد نقل موقف سيارات قويسنا من موقعه الحالى ( •
مع  ة) إلى النهاية الشرقية لشارع مديرية الزراعة أو إلى الجنوب من تقاطع طريق كفر المصيلح

 0طريق قويسنا 
سبع ، تال ، قويسنا إلى شارع كلية نقل موقف السيارات المتجهة إلى طنطا ، بركة ال •

وذلك بمده شرقًا ورصفه حيث  ،ويمكن أن يمثل هذا الشارع محورًا هامًا لحركة المرور، الزراعة 
والشك أن هذا من  ،شبين بالقرب من اتصاله بالجسر العلوى  –ةينتهى بالطريق الجديد المصيلح

 0شأنه أن يخفف ضغط حركة المرور على الجسر القديم 

فى منطقة التقاء شارع بورسعيد بشارع  ل موقف سيارات الباجور من موقعه الحالى (نق •
 0جمال عبد الناصر) إلى جنوب المدينة بالقرب من موقف سيارات أتوبيس وسط الدلتا 

الشرقية بشارع  ةعند البواب نقل موقف سيارات العراقية وشبرا باص من موقعه الحالى ( •
 0العراقية)  -شبين الكوم  جديد (دنشواى) إلى جنوب الطريق ال

) فى شمال المدينة عند محطة شبين الكوم  األول إنشاء جسرين فوق السكة الحديد ( •
وذلك لعبور الطريق الدائرى غرب ، ) فى جنوبها عند مزلقان العبد  الثانى الجديدة ، والجسر (
 0المدينة إلى وسطها 

مزلقانات السك الحديدية وذلك للقضاء االستعانة باألساليب الحديثة فى تنظيم عبور  •
 0على حوادث القطارات 



 27 

تطوير محطة شبين الكوم القديمة حيث أصبحت عاجزة تمامًا أمام حركة الركاب  •
 0والبضائع 

 كةتطهير وتنظيف المناطق الممتدة على جانبى الخط الحديدى والتابعة لهيئة الس •
 ك الحديدية عن المناطق المجاورة سوتجديد الحاجز األسمنتى الذى يفصل ال، الحديدية 

ة يمكن االستفادة من بحر شبين استفادة كاملة فى ربط أجزائه الجنوبية الشمالي •
خاصة وأنه يقع فى شمال المدينة كلية ، عن طريق تيسير عدد من األتوبيسات النهرية  ةوالجنوبي

العام ومصنع شركة مصر/  والمستشفى، ومعهدا إعداد الفنيين التجاريين والصناعيين ، الهندسة 
 0والمناطق السكنية الكثيفة ، كما يقع فى جنوبها المدن الجامعية ، شبين للغزل والنسيج 

45B8- : تخطيط المرافق 
 مرفق المياه : –أ 

 -من الدراسة السابقة لمرفق المياه اتضح :
 1976أسرة) فى عام  8830% من أسر المدينة غير مستفيده بمرفق المياه (44ن إ .1

أسرة حتى عام  42342أخذنا فى االعتبار أن عدد أسر المدينة سيصل إلى  ذا مافإ
أفراد) وعلى ذلك يجب توفير خدمات  5(على أساس أن متوسط حجم األسرة  2000

 0 2000أسرة فى عام  51172المرفق لـ 

وحدة) محروم من خدمات  7087% (54ن أكثر من نصف وحدات مبانى المدينة إ .2
وحدة (عام  22435خذنا فى االعتبار أن عدد وحدات المبنى سيصل إلى فإذا أ، المرفق 
%) 1.7وهو  1976 – 47) (على أساس متوسط الزيادة السنوية خالل الفترة 2000

 م . 2000وحدة مبنى حتى عام  29522يجب توفير خدمات المرفق لـ ف

 -ويتناول تخطيط مرفق مياه المدينة مايلى  :
متر تبدأ من  10975بوصه بطول  12، 20، 24وط أقطار تدعيم شبكة المدينة بخط •

 0محطة المرشحات القبلية وذلك لمعادلة الضغط على مستوى شبكة المدينة 
إنشاء محطتان إرتوازيتان إحداهما فى شياخة جوده موسى حبيب والثانية فى شياخة  •

 ميت خاقان وحصتها ، وٕانشاء خزان علوى بكل منها
الى بمحطة المرشحات بجوار الخزان األرضى سعة إنشاء عنبر مجموعة ضغط ع •

بوصه  24لالستفادة بالتوسعات التى تمت بالمحطة وربط هذا العنبربالخط المقترح قطر  3م1000
لتوزيع المياه المرشحة على المدينة حيث تعتمد المنطقة البحرية على المياه االرتوازية فقط 

من المدينة لمواجهة التوسع العمرانى خاصة مع  إنشاء عملية مياه مرشحة فى المنطقة البحرية0
استكمال جامعة المنوفية لكلياتها ، ووجود المستشفى التعليمى ومصنع شركة مصر/ شبين للغزل 

 0والنسيج 
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 .الخطوط والمحطات القديمة  تجديد •

 مرفق الكهرباء : -ب
 -من الدراسة السابقة لمرفق الكهرباء إتضح أن : 

أسر المدينة غير مستفيدة بالكهرباء فإذا ماأخذنا فى  أسرة) من %3684 (18.4 .1
(على أساس  2000أسرة حتى عام  42342االعتبار أن عدد أسر المدينة سيصل إلى 

 0م  2000أسرة فى عام  46026أفراد) فإنه يجب توفير الكهرباء لـ  5حجم األسرة 

هرباء فإذا أخذنا ) محرومة من الك وحدة 4497) وحدات المبانى بالمدينة (33.3ثلث ( .2
،  2000وحدة فى عام  22435فى االعتبار أن عدد وحدات المبانى سوف يصل إلى 

 0 م 2000وحدة مبنى عام  26932فإنه يجب توفير الكهرباء لـ 

 -وقد تضمن تخطيط مرفق الكهرباء :
 0توسيع محطات المحوالت القائمة  •

مر القماش) من المدينة إنشاء محطة كهرباء فى المنطقة القبلية (شياخة حسن عا •
 0 1م ف 20× 2سعة 

 0 1م ف  10إنشاء محطة كهرباء فى فنلندية سعة  •

 0ك كابالت  33كشك و  42إنشاء  •
 5F1(0عمود ( 2700تزويد شبكة المدينة بـ  •

 مرفق المجارى : -جـ 
همًا فى خدمة سكانها حيث يقتصرعلى شياخات على ماليشكل مرفق المجارى بالمدينة دورًا  

تخطيط وقد شمل  ،وحسن عامر القماش ، وسيد أحمد القط  دون بقية شياخات المدينة  ،ةسليم
 -مايلى : 2000مرفق المجارى حتى عام 

إنشاء شبكة إنحدار لمحطة الرفع البحرية المستجدة شمال المدينة لتخفيف الضغط على  .1
والنسيج المحطة البحرية الموجودة بجوار المحافظة وتوصيل محطة مجارى شركة الغزل 

 0ومحطة المستشفى العام على تلك المحطة 
إنشاء محطات رفع فى شياخات : جوده موسى حبيب وميت خاقان وحصتها وكفر  .2

 0 المصيلحة

 0إزدواج الخطوط الصاعدة لمحطات الرفع الثالثة الموجودة  .3
 0إحالل مجموعات التوليد بالمحطة البحرية والمحطة القبلية  .4
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حوض تجفيف ، وحوض نهائى ،  50ن إبتدائيان ، ويإنشاء حوض استقبال وحوض .5
وحوض خط للكلور وتزويده باألجهزة الالزمة واالسطوانات وذلك بمزرعة المجارى بقرية 

 0الماى 

 0توصيل المحطة البحرية المستجدة بمزرعة الماى  .6
 6F1(0توصيل المناطق المحرومة على المجارى العمومية ( .7

سوف لجغرافى للمدينة ر آخر فى تخطيط اإلقليم او وهناك مح
 .يتم استعراضه بالتفصيل فى الرسالة 

@@@@@@@@@@@@@ 
 

46B : عرض لرسالة الدكتوراة 
47B األسواق الريفية 

48B فى محافظة المنوفية : دراسة
 جغرافية

األدبيات الجغرافية الجديدة من  المنوفية هذه الدراسة األسواق الريفية في محافظة تعد          
بقها سوى دراستان عن األسواق الريفية فى محافظة الشرقية واألسواق فى المدارس ، فلم يس

ولكل تناول جغرافى معين يتفق مع الريفية فى محافظة الغربية ( وردتا فى قائمة المراجع ) 
لهذه الرسالة عندما نشرت كتابى عن جغرافية التسويق عام ، ولقد عرضت شخصية الباحث 

 .ل فى المدرسة الجغرافية العربية الذى يحمل االسم المذكور م ، وأحسبه أنه الكتاب األو 2009
ولنعود إلى الرسالة وقصتها : فبعد أن أنهيت رسالتى للماجستير من كلية اآلداب جامعة        
فى األستاذ وقتها وجدتنى أشتاق إلى جامعة عين شمس ، وجدت ضالتى ، م  1985عام  القاهرة

أستاذ الجغرافية ورئيس قسم الجغرافية بكلية البنات ، وكان  الدكتور محمود عبد اللطيف عصفور
 :على سبيل االختيار ، وأذكر أنه كان معى عدة موضوعات م  1986ذلك عام 

وكان تحت عنوان اإلقليم الجغرافى لرحلة العمل اليومية لمدينة القاهرة : : الموضوع األول  .1
 دراسة جغرافية .

 .الصناعات البتروكيماوية فى مصر : دراسة جغرافية : كان تحت عنوان الموضوع الثانى  .2
 الموضوع الثالث : كان عن التنمية الحضرية فى مدن محافظة المنوفية : دراسة جغرافية . .3
 الموضوع الرابع : كان تحت عنوان التنمية الصناعية فى محافظة المنوفية : دراسة جغرافية . .4
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المشرف على موضوع الرسالة األسواق الريفية فى وتم االتفاق مع األستاذ الدكتور            
 ) .م  1989 – 1986( ، واستغرق اعدادها ثالث سنوات محافظة المنوفية : دراسة جغرافية 

 ولسنا فى حاجة إلى استعراض التفاصيل ، فهيا بنا إلى االيجاز .
دوار التي مرت بها تتبع األسواق من منطلق تاريخي إلبراز األبحت الدراسة  فتتلقد اس           

هذه األسواق خالل الفترات القديمة والوسطي والحديثة والمعاصرة ، وأدت أما إلى ازدهارها وأما إلى 
( شبكة الطرق والترع والمصارف والبيئة السكانية  ةالموقعي ملتدهورها وتمثلت هذه العو 

ماط أن –يث تباعدها واالقتصادية ، وانتهت هذه النقطة بالخصائص التوزيعيه لألسواق من ح
 توزيعها ونشأتها ومركزيتها .

الواقع االقتصادي للمنطقة بصفة  وكا لزاما ونحن نكتب عن ظاهرة اقتصادية أن نحقق             
والتجاري بصفة خاصة ودور المالمح االقتصادية ألسواق المنطقة في وضع هيراركيات نقل ، عامة 

وكذلك الصورة العامة الستخدام األرض الزراعي ، رانية وظيفي لألسواق من خالل محالتها العم
 حول األسواق ومدي انعكاس كل منهما على اآلخر . 

دءًا بمواضعها وتأثيرها في بوأردنا أن نقدم صورة تشريحية للتركيب الداخلى لألسواق               
تركيب الداخلي الوظيفي خطتها الطبيعية وانتهاء باالستخدامات الوظيفية للسوق ومدي جغرافية ال

تقييم كامل ألسواق المنطقة ووضعها فقي مراتب سواء من حيث الدورية ودورها لألسواق و 
 االقتصادية والتسويقي ووضعها اإلداري واإلشرافي . 

ولعل الهدف الجغرافى الرئيس فى الدراسات الجغرافية وهومسك الختام ألية دراسة                
االقليم ، وتحديد أقصى امتداد للنسيج الجغرافى أال وهو الجغرافية الديناميكية  هو تحليل العالقات
وتناول الجغرافية الخارجية لألسواق كمراكز تجميع وتوزيع للسلع ونقاط تجمع ،  الجغرافى للسوق ،

هت ومدي تأثر هذه العالقات التسويقية اإلقليمية بالعوامل الطبيعية والمواصالت ومرونة التجار وانت
 صغري .  –متوسطة  –إلى تقسيم المنطقة إلى أقاليم أسواق كبري 

 وما كان لهذه الدراسة أن تتم إال من خالل عدة مراحل منهجية :
 مطالعةالمرحلة األولي : مرحلة 

 :المصادر التاريخية 
أسواقها وذلك لتتبع التطور اإلداري للمنطقة وتطور أسواقها خاصة خالل الفترة العربية ب           

العامرة والعوامل التي اثرت فيها وتمثلت هذه المصادر فيما كتبه ابن الفقيه والدمشقي ، وابن 
حوقل ، واألدريسي ، وابن مماتي ، والمقريزي ، وابن الجيعان ، والقلقشندي ، وعلى مبارك ، 

 وعمر طوسون . 
 مطالعةالمرحلة الثانية : مرحلة 

 :المراجع والكتابات األصولية 
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التي تناولت الجغرافية االقتصادية بصفة عامة مع اإلشارة  إلى السواق ووضعها                
بين هذه الدراسات ومن أهم الكتابات التي رجع  إليها الطالب كتابات محمد محمود الديب في 
 ،الجغرافية االقتصادية ، ونصر السيد نصر في الجغرافية االقتصادية وجغرافية مصر الزراعية 

ومحمد السيد غالب في الجغرافية االقتصادية وجغرافية الحضر ، ومحمود محمد عصفور في 
وقد أمكن للطالب من خاللها ، الشامي في جغرافية االستهالك  الدين جغرافية النقل ، وصالح

 وضع الخطوط العريضة للمعالجة مع تخير المعادالت والطرق االحصائية التي تخدم البحث . 
مطالعة الكتب ثالثة : المرحلة ال
 المتخصصة :

اقتصرت هذه المرحلة على تركيز االهتمام بجغرافية األسواق من خالل الكتابات                  
السابقة الخاصة بالمنهج والموضوع ، ومن خاللها أمكن التعرف على األهمية النسبية ألسواق 

الداخلي لهذه األسواق أو استخدامات  المنطقة بالمقارنة بأسواق العالم سواء من حيث التركيب
 األرض في السوق وأقاليمها .

المرحلة الرابعة : مرحلة  جمع المادة 
 :من اإلدارات المحلية  الرقمية

مثل مديريات الزراعة واإلصالح الزراعي والري والصرف وديوان عام المحافظة وقد                
: التركيب المحصولي وحصر المساحات المحصولية حصل الطالب من هذه اإلدارات على بيانات  

وكذلك الدورة الزراعية ألراضي ، المختلفة على مستوي القري خاصة الخضروات والفاكهة والمقات 
 2500.1اإلصالح الزراعي في المحافظة ، وخرائط لشبكة الترع والمصارف ومجموعة خرائط 

والكباري ، وعلى هذه الخرائط وقع الطالب لنواحي األسواق من ديوان المحافظة ومديرية الطرق 
كما أحصي الطالب عدد أسواق المنطقة خالل الربع ، األسواق وامتدادها وأشكالها ومواضعها 

الخاصة  25.000.1األول  من هذا القرن من هذه الخرائط باإلضافة إلى مجموعة الخرائط 
 بالمحافظة . 

المرحلة الخامسة : مرحلة الزيادة 
 األولي : الميدانية 

وتمثلت في جمع البيانات عن األسواق من خالل الوحدات المحلية القروية                  
وحدات حضرية غطت المحافظة كلها  9وحدة قروية  64والحضرية وقد مر الطالب على 

) وأثمرت هذه الزيارات :  1986واستغرقت تلك المرحلة فترة طويلة قاربت الشهرين ( مايو ويونيو 
حديد مواضع األسواق وتغيرها خالل هذا القرن ، تحديد دوريات األسواق ومواعيد انعقادها ت

والهيئات المشرفة على األسواق كما حصل الطالب على بيانات خاصة بالنشاط االقتصادي لمحالت 
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األسواق من سجالت حصر رسوم المحالت التجارية والصناعية على مستوي القري والمدن لعام 
 واستخدمت هذه البيانات في تحديد مراكز الثقل الوظيفي لألسواق .  1987،  86،  85

المرحلة السادسة : مرحلة الزيارة 
 الميدانية الثانية :

وتأتي استكمال للمرحلة السابقة وتمثلت في محاولة الوصول إلى تطور عدد                  
لربع األول من هذا القرن من إشارات األسواق خالل هذا القرن فعلي الرغم مما تحمله خرائط ا

 – 1932سوقًا في خرائط  30لألسواق إال أنها اقتصرت على بعض األسواق الكبرى ( عددها 
) وقد حاول الطالب استكمال هذه الحلقة  التطورية لألسواق عن طريق المقابالت  25.000.1

في مراكز المحافظة حيث تتوفر الشخصية لموجهي التربية والتعليم باإلدارات التعليمية الموزعة 
لديهم مستوي ثقافي مرتفع مع كبر السن لديهم ومن خالل هذه المقابالت أمكن الوصول إلى 

 مراحل نشأة األسواق وتطورها بدقة . 
المرحلة السابعة : الزيارة  
الميدانية الثالثة " مرحلة التخزين 

 . على الخريطة "
على  2500.1خريطة مقياس  132ألسواق البالغ عددها حيث وزعت خرائط  ا                  

 جامعة المنوفية ولذلك لتحقيق أمرين :  –بعض طلبة كلية اآلداب 
 أولهما : توقيع وتحديد منطقة السوق ( أثناء انعقادها ) وامتدادها  وحدودها الخارجية . 

سوق آلخر وأدت إلى  وثانيها : حصر جميع أنواع السلع الموجودة في كل سوق والتي اختلفت من
وقد صاحب الطالب بعض هذه األسواق مثل أسواق جميع المدن وقري كفر أبو ، هيراركية للسواق 

سبك الضحاك (  –كفر الباجور  –تلوانه  –مسجد الخضر  –الحسن ( مركز قويسنا ) ومشيرف 
مت هذه الزيارة كفر الجمالة دناصور ( مركز الشهداء ) وغيرها وقد أسه –مركز الباجور ) ونادر 

 في إعداد التركيب السلعي لألسواق وهيراركية هذا التركيب .
المرحلة الثامنة : الزيارة الميدانية 

 الرابعة " مرحلة االستبيان " . 
وتشكل اشق مراحل العمل الميداني وأكثرها تكلفة حيث اصطحب الطالب فريقًا من                 

 15 –يناير  15ية ، واستغرفت  هذه المرحلة شهرًا كامًال ( من طلبة كلية التربية جامعة المنوف
% من إجمالي األسواق وقد 11سوقًا شكلت  15) تم خاللها جمع البيانات من م  1987فبراير 

سوق األقمشة )  –سوق البقر  –كلف كل طالب بالمرور في أقسم السوق ( سوق الجاموس 
ما يمليه عليه التاجر وذلك لضمان عدم تكرار البيانات وهكذا ) وملئ استمارات االستبيان طبقًا ل

وقد أثبتت هذه االستمارات فعالية كبيرة بعد تجريبها وتصحيحها في أسواق سابقة ، وتم تبويب 
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بالطرق اليدوية ، وقد استفاد منها الباحث في دراسة  السؤا 29بيانات االستبيان الذي أشتمل على 
الحركة التجارية ومرونتها ووسائل المواصالت إلى السوق وقد  أقاليم األسواق الفعلية وأنماط

 حققت هذه الزيارة أمرين آخرين هما : 
األمر األول : رفع مناطق االستخدام ( السلع ) على لوحات كبيرة وتم القياس باستخدام الشريط 

 ختارة الكتاني وأدي ذلك في النهاية إلى تمييز مناطق االستخدام السائدة في األسواق الم
األمر الثاني : التصوير الفوتوغرافي الذي جسم األسواق أمام الطالب وعلى أساسها صمم الكثافة 

 الحسابية للحركة التجارية في األسواق ، وتمثل هذه المرحلة نهاية العمل الميداني . 
المرحلة التاسعة : مرحلة تبويب 

 البيانات الجغرافية : 
 وانب : وتمثلت هذه المرحلة في ثالثة ج

 تصنيف وتبويب استمارارت االستبيانات وجدولتها  •
 عرض هذه البيانات على شكل رسوم بيانيه وخرائط تفصيلية إلبراز االختالفات المحلية  •
عرض هذه البيانات في صورة رقمية ونسبيه وذلك لالستدالل بها في متن البحث وقد تم  •

 هذا التبويب والتصنيف بالوسائل اليدوية . 
ة العاشرة : مرحلة المعالجة المرحل

 :اإلحصائية  وكتابة البحث 
تواكبت المرحلتان وذلك للربط بين أألسواق والظاهرات الجغرافية األخري وتراوحت                   

 –نسب التركز  –منحني لوزنز  –هذه األساليب اإلحصائية بين معامالت االرتباط الجغرافي 
سبية ) وأفرزت هذه األساليب مراتب وهيراركيات واضحة لألسواق معامالت التوطن ( األهمية الن

كذلك اعتمدت الدراسة على نظريات : المحالت العمرانية المركزية ، استخدامات األرض حول 
 األسواق 

المرحلة الحادية عشر : مرحلة 
 المناقشة األولية : 

لنهائية مباشرة حيث نظمت وهي مرحلة سبقت عملية طبع البحث في صورته ا                  
وأثمرت هذه المناقشة م  1989جلسة مناقشة في كلية البنات قسم الجغرافية في شهر مارس 

 تعديًال واضحًا  في المتن بما يتفق ونسق البحث .
مع الخاتمة تنصب الدراسة في إطارين أولهما : ويضم الخطوط العريضة التي تحدد            

ريضة لشخصية أسواق المنطقة وثانيهما : ويضم أساليب معالجة ما يشوب المالمح الجغرافية الع
 هذه الشخصية من مشكالت اعتمادًا على رؤية تخطيطية . 
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االطار األول : المالمح الجغرافية 
 المميزة ألسواق المحافظة : 

بعض  على الرغم من خاصية التوسط واالعتدال التي تميز المحافظة رغم تفردها في             
 الجوانب إال أنها تحمل تمايزًا واضحًا على النحو التالي : 

ن أسواق المحافظة تحمل انعكاسات واضحة لكثير من الظروف الطبيعية التي إ  –أوال
تأصلت بالعوامل التاريخية وأثمرت متنوعًا من األسواق ، فهناك األسواق التاريخية التي امتدت 

ربية وتأثرت بالتغيرات التي طرأت على قمة الدلتا وفرعي النيل ومن جذورها إلى الفترات القديمة والع
ثم أضفت عليها عقديات الطرق النهرية وطريق البريد ونقاط المراحل النهرية ، ثم ظهرت أسواق 

باإلضافة إلى تطور طرق النقل  19الثورة الزراعية وثورة الترع مع عهد محمد على في القرن 
خصص الزراعي  والصناعي وزيادة عدد السكان ومع بداية القرن العشرين البرية والحديدية ، والت

ظهرت الصورة الجمالية لألسواق حيث األسواق المخططة استجابة للتخطيط العلمي لألسواق والذي 
تولته شركة األسواق المصرية االنجليزية ( على النظام االنجليزي ) وطبقته على األقطار التابعة 

استراحات  –مظالت  –زي وقت ذاك ، وألول مرة ظهرت منشآت األسواق ( أسوار لالحتالل االنجلي
سلخانات ) وفي الوقت الحالي تدنت األسواق وتميزت بالعشوائية  –وحدات إدارية  –دورات مياه  –
. 

ومن المالمح الجغرافية الهامة ألسواق المنطقة وانعكاسًا للعوامل السابقة ارتباط  : ثانياً 
اق بشبكات الطرق والنظم المائية ( الترع والمصارف ) ارتباطًا جغرافيًا وثيقًا ( بلغت شخصية األسو 

بينها وبين المصارف  817بينها وبين الترع ، و  860بين األسواق والطرق ،  0.862معامالته ( 
 . ( 

(  ومن أوضح المالمح الجغرافية كذلك تركز أكثر من أربعة أخماس األسواق على الطرق المرصوفة
 % على الطرق الترابية ) . %21.1 ) ( 87.9

أما مدي تأثير هذه العوامل في شخصية األسواق فيكيفما أن نعرف أن أكثر من نصف األسواق 
% ) وال 25.7% ) ، وربعها يتمتع  بمركزية منخفضة ( 57.6يتمتع بمركزية موقعية متوسطة ( 

 % من اجمالها . 16.7تشكل األسواق ذات المواقع المركزية العالية سوي 
أوضحت الدراسة جانبًا من جوانب االختالل التوزيعي لألسواق بالنسبة  ثالثًا :

) بلغ متوسط  55.1للمحالت العمرانية دالئل ذلك / أم أكثر من نصف المحالت العمرانية ( 
ل ) بلغ متوسطة سوقًا لك 42.2محالت عمرانية وأكثر من خمسيها (  10األسواق بها سوقًا لكل 

% من هذه المحالت العمرانية إلى األسواق بينما بلغ 2.7محلة عمرانية ويفتقر  40 – 10
 محلة عمرانية على مستوي المحافظة .  7.3المتوسط سوقًا لكل 
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من المالمح الهامة ألسواق المنطقة أنها نبت للبيئة السكانية التي تعيشها  رابعًا :
% ) ذات كثافة سكانية صافية 63ت العمرانية ( المحافظة فغذا كان ما يقارب ثلثي المحال

نسمة / فدان فإن هذه الفئة  الكثافية قد استأثرت بنفس النسبة من األسواق ( 100 –منخفضة 
% 6% من المحالت العمرانية و 5.3نسمة / فدان فأكثر  150% ) كما ضمت الفئة الكثافية 63

 من األسواق .
الذي تعيشه أسواق المحافظة أنها على قدر كبير من مالمح الواقع الجغرافي  خامسًا :

 % من جملة المحالت العمرانية إال أنها : 43.7من األهمية فعلى الرغم من أنها ال تشكل سوي 
 % ) . 66% ) وما يقارب ثلثي مساحتها ( 69.7استأثرت بأكثر من ثلثي سكان المحافظة ( 

% ) كما تركز  بتوابع قري 59.7ة ( تركز بقري األسواق أكثر من نصف سكان ريف المحافظ
 % من جملة سكان توابع المحافظة . 69.3األسواق 

 من المالمح االقتصادية المميزة  لمحالت أسواق المحافظة :   سادسًا :
% ) ذات ثالثة وظائف مهمة ( متوطنة ) وأن ربعها (  74.7أن ما يقارب ثالثة أرباعها ( 

 ( متوطنة ) .  % ) يشتمل على ست وظائف مهمة25.3
مع ارتفاع مرتبة محالت األسواق ( تبعًا لعدد الوظائف المتوطنة ) يتناقض دور الزراعة في دائرة 

% 11.8(  23% ، 44.2% إلى 92.8المركب الوظيفي لهذه المحالت حيث انخفضت نسبتها من 
والثالث وظائف  من إجمالي المركب الوظيفي لمحالت األسواق ذات الوظيفة الواحدة ، والظيفتين ،

، واألربع وظائف على التوالي ) وينعدم دورها في المركب الوظيفي لمحالت األسواق ذات الوظائف 
الخمس والست والتي تتركز في مدن األسواق والقري الكبرى التي تتميز بمركزية وظيفية عالية 

واق من حيث اإلدارة سواء من حيث الوظائف اإلدارية أو التعليمية وهذه تترك تأثيرها على األس
 واإلشراف والمركزية الوظيفية . 

 بمطالعة الخريطة الزراعية لمنطقة الدراسة أتضح تميزها بـ :   سابعًا :
% من 62.04هرمية محصولية : ففي القاعدة يأتي محصوًال الذرة والبرسيم ( استأثرا بـ  •

ستأثرا بخمس  المساحة وفي الوسط يأتي محصوًال القمح والقطن ( االمساحة المحصولية ) 
% ) من 17.51% ) وفي القمة أتت الخضروات والفاكهة ( استأثرت بـ 20.45المحصولية  

 المساحة المحصولية . 
أنها تتربع في قلب إقليم الفاكهة بالجمهورية الذي يشتمل على محافظات : البحيرة والشرقية  •

اصة عند تخطيط سوق إقليمي ( على والقليوبية ( والمنوفية ) والجيزة مما يعطيها أولوية خ
مستوي الجمهورية ) في تسويق الفاكهة . وبخاصة البرتقال الذي يشغل ثلثي مساحة 

% ) كما تخصصت في زراعة أصناف خضروات الطماطم والفاصوليا 66.67الفاكهة بها ( 
 .  81/1985الخضراء والكرنب ( دارت نسبتها حول نسبة األرباع الثالثة خالل الفترة 



 36 

من المالمح المميزة للخريطة الزراعية للمنطقة أيضًا : اختالف التركزات المكانية لبعض  •
الزراعات والذي يشكل ضابط ايقاع ألسواقها وعملياتها التسويقية ( نقل وتخزين ) وللتدليل 

 :فإن 
 .% من مساحة البسلة الخضراء 95.70 .1
 .% من مساحة الفاصوليا الخضراء 78.47  .2
 .الفلفل البلدي في المحافظة يتركز  في مركز أشمون % من مساحة 61 .3
% من مساحة الباذنجان في 61.14% من مساحة اللوبيا الجافة و91.7و  .4

 .المحافظة يتركز في مركز قويسنا 
% من مساحة القلقاس بالمحافظة يتركز في مركز شبين الكوم . وهذه 61و   .5

 التركزات تعطي أسواق هذه المراكز شخصية  معينة . 
بتركيز دائرة التمايز على منطقة  السوق ( الموضع والتركيب الداخلي ) فإن  ثامنًا :

 كثيرًا من المشكالت تطفو على السطح منها : 
كثرة تنقالت مواضع األسواق وعدم اختيارها لمواضع مثلي محددة ذات مواصفات خاصة  .1

بوحي من إدارات  تجنبها هذه التنقالت ومما يجد ذكره أن معظم هذه التنقالت كانت
 الوحدات المحلية دون مراعاة للظروف الجغرافية لهذه األسواق . 

تعدد المواضع التي تمتد عليها األسواق األمر الذي يعرقل إتمام العمليات  التسويقية  .2
خاصة وأن عمليات البيع والشراء غالبًا ما تتم في رحلة واحدة ولكن على سبيل المثال  

كم من سوق الماشية إلى سوق السلع االستهالكية في  1قطع فإن على المشتري أن ي
كم في الشهداء ( بين سوق كفر الجمالة للماشية  2.5كم في تال و 1.5شبين الكوم  و

وسوق مدينة الشهداء للسلع األخرى ) ولذلك فقد علت صيحات تجار هذا السوق 
 وظفو مجلس مدينةاألخير ( كفر الجمالة ) تعلن رفضها لهذا الموضع بل أيد ذلك م

 الشهداء .

% من جملة مواضع األسواق وبلغت نسبة 12.5وثنائية المواضع  شكلت األسواق مركبة .3
% من جملة مواضع األسواق وٕاضافة لما سبق فإن مواضع 87.5المواضع الوحيدة 

األسواق الداخلية ( أو مواضع األسواق التاريخية ) سواء كانت في الكتلة القديمة أو 
% ) وهذه تتسم  46.5ر الناحية فقد شكلت ما يقارب نصف مواضع األسواق ( شارع داي

بعشوائية واضحة أساسها ضيق الشوارع وكثرة التوائها ، أما المواضع الخارجية فقد 
 % وعليها  يمكن أن تتم دائرة التخطيط .53.5شكلت 
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 % فقط من جملة مواضع 10.4ن مواضع األسواق خارج الكردون لم تشكل سوي إ .4
األسواق وهي أنسب المواضع من الوجه التخطيطية في األسواق ، وداخل الكردون تركز 

 % من مواضع األسواق .89.6
% ) وبين العشوائية المرتبطة ( 30.7تراوحت أشكال األسواق بين الطولية ( بنسبة  .5

 % ) . 42.5% ) وبين الهندسية ( بنسبة 26.8بنسبة 
لمميزة لألسواق أن شكل الوعاء الذي تتم داخله من المالمح الجغرافية ا  :تاسًعا 

الحركة التجارية ( داخل السوق ) تندرج تحت أربعة أنواع بصفة عامة : فاألسواق المندمجة التي 
تتركز الحركة التجارية أو معظمها داخل أسوارها وتقتصر هذه على أسواق الشركات ، واألسواق 

أو قطاعات تجارية مرتبطة بالطريق أو الترع  الممتدة حيث يظهر السوق على شكل امتدادات
الممتدة بجوار السوق المسور ، واألسواق المحورية ويمتد  فيها السوق على شكل عدة محاور 
طولية ( ترع ومصارف ) تنعقد في كوبري أو جسر . أما النوع األخير وهو األسواق ثنائية 

 لسوق بمسافات كبيرة . االستخدام أو المتباعدة االستخدام حيث تنفصل أجزاء ا
وٕاذا ما اعتبرنا محافظة المنوفية نموذجًا جغرافيًا لجمهورية مصر العربية على أية درجة  .6

من درجات التمثيل فإن أسواقها ال تخرج عن هذه األنواع ( مع تجاوزات بسيطة ) 
ويترتب على ذلك نسق تخطيطي عام يصلح للتطبيق على األسواق الريفية بالجمهورية 

عض التعديالت البسيطة تبعًا الختالفات مواضع ومواقع األسواق وأحجامها السكانية مع ب
 . 

ومن أوجه التمايز الجغرافي ألسواق المنطقة عدم تمييزها بتركيب سلعي عاشرًا : 
معين لدرجة تعطيها تفردًا خاصًا مثل أسواق إمبابة وطنطا لإلبل بينما يعطيها هذا التركيب السلعي 

 : ليًا واضحًا في ثالث مراتب تبعًا ألهميتها هيتمايزًا داخ
 .األسواق الكبرى ( حيوانات حية )  •
 .األسواق الزراعية المتطورة  •
األسواق الزراعية التقليدية وتتناسب هذه المراتب تناسبًا عكسيًا مع دائرة توزيعها على   •

نيا أكثر من نصف فأدناها مرتبة أكثر انتشارًا فقد شكلت أسواق المرتبة الد، شكل هرمي 
% ) . وأخيرًا أسواق 35.61% ) تلتها أسواق المرتبة الوسطي ( 52.27األسواق ( 

ويتفق هذا الترتيب مع أصحاب مدرسة ، % 12.12المرتبة العليا في القمة بنسبة 
 النظام المركزي والتدرج التراتبي للمحالت العمرانية ولكن في عموميته . 

افية المميزة للتسويق الريفي في المحافظة أنه يتم من المالح الجغر  حادي عشر :
على شكل دورات فاألسواق األسبوعية تشهد قمتين النعقادها إحداها أول األسبوع ( يوم السبت) 

% من جملة األسواق المنعقدة على 44.02وثانيها في آخره ( يوم الخميس ) فقد تركز بهما  
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نمطًا عامًا للسلوك البشري حيث تشهد أسواق  والحقيقة أن هذا يكاد يكون، مدار األسبوع 
محافظتي الغربية والشرقية ، وأسواق إيران والمغرب وكينيا ونيجيريا وٕايران والسعودية قمما النعقاد 

 أسواقها على مدار األسبوع . 
وهنا يظهر الدور الرئيسي لألسواق في إدارة السلوك البشري الذي يتشكل في ثالث حاالت          

 سية هي :رئي
 .مرحلة ما قبل  انعقاد السوق وهي مرحلة إعداد وتجهيز للسلع  •
ومرحلة انعقاد السوق وهي مرحلة نشاط تميز مجتمع السوق ويمتد تأثيرها إلى أمور  •

المحالت العمرانية مثل الهيئات اإلدارية واألمنية حيث تنشط مع انعقاد السوق وتعود 
 إلى طبيعتها مع انقضاء يوم السوق . 

 .ومرحلة ما بعد السوق وهي مرحلة استرخاء وترفية  •
شمالي : ويشمل المراكز  قسم المحافظة إلى قسمين : أحدهماوتبعًا لدورة األسواق تن            

الشهداء وتتوزع فيه األسواق الكبرى على  –قويسنا  –شبين الكوم  –تال  –الخمسة : بركة السبع 
ركة السبع ) األحد ( نادر ) االثنين ( الشهداء وكفر الجمالة ) ، مدار أيام األسبوع السبت ( تال وب

 الثالثاء ( طنوب ) ، األربعاء ( قويسنا ) ، والخميس ( شبين الكوم ) . 
الباجور حيث ينعقد أكبر  –أشمون  –وثانيهما جنوبي ويضم المراكز الثالثة الجنوبية : منوف 

كفر الباجور ) الثالثاء ( سبك الضحاك ) األربعاء ( األسواق في أيام السبت ( منوف ) االثنين ( 
 أشمون ) الخميس ( جزي وشنشور ) مع انعدام األسواق الكبرى يوم األحد . 

تحت ثالثة اندرجت أسواق المحافظة أن ومن المالمح االقتصادية   ثاني عشر :
 أنواع هي : 

سوقًا )  132مدار األسبوع (  أسواق المنافسة االحتكارية ممثلة في األسواق التي تنعقد على
البندارية على سبيل  –وأسواق احتكار البيع وتشكل األسواق الزراعية المتخصصة ( تبس السكرية 

 185المثال ) وأسواق احتكار الشراء ممثلة في األسواق التعاونية ( مراكز التجميع التعاونية ) 
 مركز لتجميع األقطان . 

ل خمس قنوات هي األسواق : المحلية ، المركزية ، التصديرية ، كما يتم التسويق الريفي من خال 
 الجملة والتجزئة ( أخيرًا ) . 
ومن المالمح المميزة ألسواق المنطقة تعدد الهيئات المشرفة على  ثالث عشر :

إدارتها وتفاوت تأثيرها بين السلب ( كما هو الحال في أسواق إشغاالت الطريق واألسواق الحكومية 
االلتزام ) وبين اإليجاب النسبي كما هو الحال في أسواق الشركات وبصفة عامة فإن وأسواق 

 جميع أسواق المحافظة في حاجة ماسة إلعادة النظر في إدارتها وكيفية تحصيل رسومها . 
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ومن الخصائص المميزة لألسواق تفاعالتها اإلقليمية حيث ضمت  رابع عشر :
مركزية  وسيادة ومخارج هامشية تتحدد مع أقصي مرونة أقاليم أسواق متميزة بنطاقات ثقل و 

لتجار هذه األسواق وبخاصة القائمين بعمليات البيع . كما تظهر هذه األقاليم على شكل مراتب 
تبعًا المتدادها المكاني فاألقاليم الكبرى التي تشغل أكثر من نصف مساحة اإلقليم  اإلداري وتضم 

قاد األسواق الكبرى في أيام السبت ، األربعاء ، الخميس أكثر من نصف سكانه وتتفق مع انع
% من مساحة اإلقليم اإلداري وتتفق مع  50،  10واألقاليم المتوسطة وتشغل مساحة تتراوح بين 

انعقاد األسواق أيام االثنين والثالثاء ، أما األقاليم الصغرى والتي ترتبط باألسواق الصغرى 
 قاليم الكبرى والمتوسطة . والسويقات فتشغل ثنايا بين األ

 والحقيقية أن أقاليم السواق السابقة قد تشكلت تبعًا لعاملين رئيسيين هما : 
فوقوع المنطقة في جنوب الدلتا مع ، الموقع النسبي للمنطقة  العامل األول :

إطاللة على صعيد مصر قد أعطاها تفردًا خاصًا من حيث خضوعها للمؤتمرات التجارية لمنطقتي 
ط وشمال الدلتا ، وشمال الصعيد ، أتضح ذلك من تتبع الحركة التجارية بهذه األسواق ودارت وس

التجار ، هذا التفرد يجعل من منطقة الدراسة وبخاصة األجزاء الجنون منها أمثل المواضع إلنشاء 
وٕادارة سوق إقليمي على مستوي الجمهورية يمكن أن يكون بديًال لسوق روض الفرج الذي رغم 

هميته التاريخية لم تعد وسائل النقل تميز طريقها إليه بسهولة نتيجة لالمتداد العمراني لمنطقة أ
 القاهرة الكبرى . 

خطوط الحركة سواء أكانت خطوطًا برية أم حديدية أم  العامل الثاني :
ت وسائل بسيطة (دواب وأقدام ) فلكل وسيلة مدي حركي معين يحدد نطاقات تفاعل معينة كما تأثر 

هذه النطاقات بتفاوت السلع وأدت هذه العوامل في النهاية إلى تحديد أقاليم األسواق إلي نطاقين : 
 نطاق السيادة ، النطاق الهامشي . 

كذلك أتضح من دراسة أقاليم األسواق مدي خضوع المنطقة ( اعتمادًا على موقعها النسبي ) 
قليوب ) ومدينة طنطا في  –القناطر  –رة للمؤثرات التجارية للنطاق الحضري الجنوبي ( القاه

 الشمال باإلضافة إلى امتداد وتعدد مدن بها . 
كذلك أتضح من الدراسة أن المحالت العمرانية بالمحافظة تكاد تتمتع بشبكة من األسواق الكبيرة 

 4% ) تدخل في دائرة نفوذ 47فقد أتضح أن ما يقارب نصف المحالت العمرانية بالمحافظة (
% يدخل في دائرة نفوذ 9.7أقاليم ، وأن  3% يدخل في دائرة نفوذ 37.5، وأكثر من ثلثها  أسواق

 إقليمين . 
 اإلطار الثاني : ويشمل : 

 أوالً : تخطيط مواقع األسواق : 
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تتحقق أنسب مواقع لألسواق من خالل شبكة جيدة من الطرق المتكاملة سواء               
ومن ثم فإن مواقع العقديات تعد أنسب مواقع لألسواق وبخاصة أكانت طرق برية أم حديدية  

وعلى ذلك نقدم بعض المقترحات ، األسواق  الريفية الكبرى التي تتركز بها تجارة الحيوانات الحية 
 اعتمادًا على خريطة الطرق : 

 إنشاء سوق متطور في قرية العراقية ( مركز الشهداء ) ونقل سوق نادر إليه حيث تمثل – 1
كفر الزيات والطرق البرية منها إلى  –الشهداء  –قرية العراقية نقطة التقاء الخط الحديدي منوف 

) والشهداء ( على  10) ومنوف ( على مسافة  10المدن الثالث شبين الكوم ( على مسافة 
 كم ) وكذلك الطريق البرى إلى نادر .  6مسافة 

ركيزه في جنوب مدينة الشهداء إلى الغرب من نقل سوق الماشية من قرية كفر الجمالة وت – 2
 محطة السكة الحديد حيث تلتقي الطرق الحديدية مع الطرق البرية . 

إنشاء سوق مركزي للحيوانات الحية بمدينة الباجور حيث نفضل قرية كفر الباجور وذلك  – 3
القاهرة ، شبين الكوم منوف والطرق البرية منها إلى  –باعتبارها نقطة التقاء  الخط الحديدي بنها 

الباجور  –وسبك الضحاك وبنها ، ومنوف ، ويمكن إنشائه في جنوب المدينة على طريق القاهرة 
حيث معدالت النمو العمراني المنخفضة في هذا االتجاه ( تسبب ) مع إلغاء سوق قرية كفر 

 الباجور خصوصًا وأنه في طريقه إلى التدهور . 
الداخل ( حيث امتدت حوله االستخدامات السكنية ) إلى نقل سوق سبك الضحاك من  – 4

 بنها .  –منوف  –المنطقة المحصورة بين الطريق البري والخط الحديدي 
نقل سوق قويسنا المحطة الذي  يعد أكبر أسواق المحافظة من المنطقة الداخلية إلى  – 5

ن نقطة التقاء وصلة قويسنا المنطقة الواقعة جنوب المدينة  في المنطقة الواقعة إلى الجنوب م
 بالطريق السريع تجاه كفر الشيخ إبراهيم . 

نقل سوق منوف للحيوانات الحية من مكانه الحالي بجوار السكة الحديدية إلى جنوب المدينة  – 6
 سرس الليان .  –إلى الغرب من طريق منوف 

 ثانيًا : تخطيط مواقع األسواق : 
سواق في المنطقة األمر الذي أنتج عدة تركزات شديدة أتضح مدي سوء توزيع األ          

 لمجموعات من األسواق الصغيرة والتي تظهر بوضوح في : 
 –كفر أبشيش  –أم خنان  –جنوب مركز قويسنا حيث يتركز خمس أسواق ( هي : العجايزة – 1

كم فقط  2ا ) أسواق المركز داخل دائرة قطره 22.7أشليم ) تشكل أكثر من خمس (  –شبرا قبالة 
 . 
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كم ) تركز خمسة أسواق ( هي  2وفي مركز الباجور وداخل نفس الدائرة السابقة ( نق  – 2
% من 23.8الباجور ) وشكلت  –فيشا الصغرى  –كفر سنجلف  –كفر الباجور  –أسواق جروان 
 جملة أسواقه . 

ر من وعلى مستوي مجموعات األسواق فكما سبق يدور حول كل سوق كبير عدد كبي – 3
 األسواق الصغيرة والسويقات وهي نتاج لتأثير هذه األسواق الكبرى ومتأثرة بها . 

 وتري الدراسة أن يتم : 
خف هذه األسواق مع اختيار أكثرها مركزية وتطويره وتحسين شبكة النقل إليه فسوف يترتب على 

خنان على سبيل المثال  ذلك انتظام أقاليم هذه األسواق ( نظرية أم فعلية ) فيمكن تطوير سوق أم
، وسوق كفر الباجور وذلك على حساب األسواق السابقة مع إلغاء كافة األسواق الصغيرة 
المنعقدة حول األسواق الكبرى أو تعديل أيام انعقادها وتوزيعها على أسام األسبوع بالتساوي ( إلى 

 حد ما ) . 
 ثالثًا : تخطيط مواضع األسواق : 

مواضع معينة للسواق المبعثرة في شوارع داير الناحية والكتلة القديمة  يجب تحديد           
والتي تدخل تحت إشغاالت الطريق فكلها بال استثناء تشكل عقبة في حركة المرور وتحدث ارتباكاً 

 الشهداء .  -في العملية التسويقية ومن األمثلة على ذلك أسواق سرس الليان 
ضع الخارجية أنسب المواضع لهذه األسواق بشرط وقوعها على ويري الطالب أن الموا          

طرق النقل والمواصالت وسوف يؤدي ذلك إلى تجميع الحركة التسويقية داخل دائرة معينة يلتقي 
 فيها كل من البائع والمشتري ويحقق ذلك : 

ن في هذه الدائرة تتم عملية المنافسة التي ينتج عنها رفع درجة جودة السلع مع إ •
 خفاض أسعارها . ان

 ن هذا التجمع يتيح للمشتري المقارنة بين السلع واختيار أجودها . إ •
) يزيد من أحكام : تحصيل إيرادات  ةن هذا التجمع داخل دائرة السوق ( المسور إ •

 األسواق ، واإلشراف األمني والصحي ومراقبة األسعار . 
 رابعًا : تخطيط تركيب األسواق : 

ق إلى أن جميع أسواق المحافظة على اختالف مستوياتها في حاجة شديدة تجدر اإلشارة كما سب
 إلى التخطيط وقد استهدفت الدراسة : 

تجديد أسوار األسواق القديمة ذات المواضع والمواقع الجيدة مع وجود مدخلين بكل سوق  – 1
 أحدهما للدخول والثاني للخروج . 
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تجار والسلع من تغيرات الطقس ، ويري الطالب إنشاء عدة استراحات ( مظالت ) لحماية ال – 2
ضرورة توزيعها في كل قسم من أقسام السوق ويجب أن تتناسب مساحة كل منها مع كمية 

 الحركة التجارية بكل قسم . 
 إنشاء دورات مياه لكل من الذكور واإلناث .  – 3
 إنشاء حجرات للرعاية البيطرية للحيوانات .  – 4
رية أما في المنطقة الوسطي من السوق أو على طول أسواره تؤجر للتجار إنشاء محال  تجا – 5

دائمي التردد على السوق وذلك على غرار أسواق المكسيك ، ويقتصر هذا النوع على سوق واحد 
فقط في أسواق المحافظة وهو سوق قرية شما  ( االثنين ) حيث صمم سور السوق على شكل 

 .  محال تجارية مفتوحة تؤجر للتجار
 إنشاء أحواض وٕامدادها بالمياه لسقي الحيوانات .  - 6
تخطيط مناطق انتظار دواب التجار وعربات نصف النقل ويفضل أن تكون خارج السوق (  – 7

 المسور) ومن حيث استخدام األرض بالسوق يجب : 
ع توجيه تحديد مناطق االستخدام داخل السوق وتهيئة هذه المناطق تبعًا لمتطلبات السلع م – 1

 عناية أكثر للسلع الغذائية ومناطق المأكل والمشرب حيث يفترش التجار األرض لتناول غذائهم  
تخطيط األسواق الكبرى في المدن وتحديد مناطق معينة لكل سلعة وفي حالة تعذر وجود هذه  – 2

سوق  المناطق فالبد من إنشاء سوق للسلع الحضرية والريفية ( بدون الماشية ) بالقرب من
الماشية فقد لوحظ في سوق منوف ( السبت ) تركز التجار على طول الخط الحديدي وطرق 

 السيارات مع انحصار سوق الماشية بين الخط الحديدي والمناطق السكنية .
  .ويقترح الطالب نموذجًا لسوق مخطط ( متطور ) 

ذات الشكل الدائري ( من الوجه الجغرافية يجب أن يتفق السوق المخطط  مع السوق المندمج 
 األحد ) ويشمل السوق المقترح النطاقات التالية :  –سوق نادر 

المنطقة المركزية للسوق : وتشغلها محال تجارية ( مبنية )  النطاق األول :
 دائمة يتم فيها تجارة التجزئة وتقديم المأكل والمشرب لتجار السوق . 

صص في بيع السلع ويلي النطاق السابق : ويتخ النطاق الثاني :
الحضرية ( الذهب والفضة ، األقمشة والمالبس الجاهزة ، منتجات األلمونيوم والبالستيك والنحاس 

 واألحذية وغيرها ) سواء كان في محال مبنية أو على األرض . 
يلي النطاق السابق : ويتخصص في بيع السلع الريفية  النطاق الثالث :

 ات األلبان . وبخاصة الخضروات والفاكهة ومنتج
ويلي النطاق السابق : وهو نطاق تسويق الحيوانات  النطاق الرابع :

الحية ( في األسواق الكبرى في الحضر والريف ) ويتفق الحد الخارجي لهذا النطاق على سور 
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السوق ، ولهذا السور أربعة أبواب تفتح في األيام العادية ويغلق منها اثنان أيام انعقاد لسوق  
الرعاية البيطرية  –لدخول السلع واآلخر لخروجها وعلى هذا السور تنشئ حجرات للتطعيم أحدهما 

 أجهزة أمن السوق .  –أجهزة إسعاف السوق  –تحصيل رسوم السوق 
النطاق الخامس : ويلي النطاق السابق ويخضع إلدارة السوق ويتم فيه تخزين سلع السوق ، 

 خاصة بالتجار . وقوف دواب  التجار وعربات نصف النقل ال
 وتقطع هذه األبواب األربعة أسوار السوق إلى نطاقاته السابقة حتى المنطقة المركزية . 

 خامسًا : تخطيط دورية األسواق : 
أتضح من الدراسة السابقة وبالمقارنة على مستوي منطقة الدراسة ( بلغ متوسط األسواق /  – 1

 ) : م 1986،  1976في عامي  نسمة / 12104نسمة و  9298السكان سوقًا لكل 
نسمة  20144نسمة ،  14788أن مركز أشمون قد سجل ارتفاعًا كبيرًا لهذا المتوسط إلى سوق / 

بينما أنخفض هذا المتوسط في مركز بركة السبع انخفاضًا واضحًا إلى  م 1986 – 1976عامي 
لك يضع الطالب ) وعالجًا لذم  1986 – 76نسمة ( في عامي  6679نسمة ،  52215سوق / 

 النقاط التالية : 
زيادة عدد أيام األسواق في مركز أشمون لكي يتفق مع وضعه السكاني كأكبر مراكز  •

كم وتتوزع هذه األسواق  3.4يومًا بمتوسط تباعد  30يومًا إلى  21المحافظة ، من 
 على أيام األسبوع السبعة بمتوسط أربعة أسواق يوميًا . 

لمنعقدة في مركز بركة السبع وذلك ألن زيادة عدد أيام خفض عدد أيام األسواق ا •
األسواق مع تقاربها ال يتفق مع اقتصاديات السوق حيث يؤدي إلى تمزيق العتبة 
السكانية الالزمة إلتمام العملية التسويقية ويكفي القول أن األيام الثالثة السبت 

مركز المنعقدة على مدار والثالثاء والخميس استأثرت بأكثر من أربعة أخماس أسواق ال
أسواق يوميًا لأليام الثالثة ) وعليه يجب خفض عدد أيام  7% ( بمتوسط 84األسبوع 

أسواق يومياً  3 – 2كم ومتوسط  3يومًا  بمتوسط تباعد  15يومًا إلى  325السوق من 
 . 

 3 – 2أسواق بمتوسط  5إلى  22كما يجب خفض عدد أيام أسواق مركز الشهداء من  •
يوميًا . ويوضح الجدول التالي متوسطات تباين األسواق  ( تبعًا أليام انعقادها ) أسواق 

يومًا مقترحًا بدًال من  176المقترحة والحالية على مستوي المراكز اإلدارية ( وعددها 
 يومًا ) .  184

                      
                          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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 :الثالثة راسة الد
تطور الخريطة الصناعية فى منطقة 

 المنوفية
خالل الفترة العربية وحتى انتهاء 

 القرن التاسع عشر
مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ، ( 

 .)  م1991العدد السابع ، ديسمبر 
وحتى اآلن  المتتبع لخريطة الدلتا بصفة عامة وجنوبها بصفة خاصة خالل الفترة العريبة          

تعترضه عدة تساؤالت عن الواقع االقتصادي لها ، ونخص هنا الجانب الصناعي ،  فمنطقة جنوب 
) إذا ما 7F1الدلتا والمشتملة على محافظة المنوفية كانت دائمًا ومازالت تفتقر إلى التركيز الصناعي(

، صناعية كبرى بينما القت بعض جهات الصعيد شهرة  ت بالمناطق الشمالية من الدلتا ،قورن
 -وتتبلور هذه التساؤالت على النحو التالى :

هل يرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي وسهولة اتصالها بالمراكز الصناعية الشمالية ومنطقة القاهرة 
 في الجنوب وأدى ذلك إلى ازدهارها تجاريًا على حساب الصناعة ؟

وما ترتب عليها من حركة نزوح لهذه  هل استفادت من األزمات التي ألمت بالمراكز الشمالية ؟ 
 الصناعات تجاه المراكز العمرانية الداخلية ؟

متى بلغت هذه الحركة المنوفية ؟ وهل توافر الكتان فيها كان عامًال لجذب الصناعة إليها وذلك 
 ؟ 19والنصف األول من القرن  18خالل القرن 

 ؟ 19نوفية في القرن ما دور الخريطة الزراعية في التنمية الصناعية في الم
 هذه التساؤالت يطرحها هذا البحث في النقاط التالية : 

 أدوار الموقع الجغرافي في المنطقة ، والعقديات النهرية فيها . •
 التغيرات التي طرأت على المراكز الصناعية الشمالية . •

 . 19الخريطة الصناعية في القرن ، و  18القرن الخريطة الصناعية في أواخر  •
، فالدور  ن الموقع الجغرافي وتسهيالت النقل المرتبطة به قاما بدورين مختلفينإ            

، وفيه تأكد الدور التجاري  األول استمر حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالديين
، أما الدور الثاني فقد بدأ مع  لمنطقة المنوفية مع عدم وضوح الجانب الصناعي في اقتصادها

ن الثامن عشر وساد القرن التاسع عشر، وفيه تقاطرت الصناعة إلى المحالت العمرانية القر

                                                           
احث بالمركز الصناعي بالمعنى المشتق من المعالجات اإلحصائية، ولكن يقصد وجود الصناعة في ال يقصد الب  - 1

  0المحلة العمرانية بدرجات متفاوتة 
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األكثر تمتعًا بالتسهيالت التقلية (مثل شبين الكوم ومنوف) وتأكد هذا الدور مع القرن التاسع 
عشر حتى أن الموقع وتسهيالته النقلية كان العامل الرئيسي في نشر الصناعة في المحالت 

دون النظر إلى العتبة السكانية التي يتحدد على أساسها الحجم األدنى للمنطقة  العمرانية
التسويقية بالقدر الذي يؤدى إلى نجاح الصناعة ، فكانت قرية بير شمس وهى أكثر توطناً 

بينما كان حجم مدينة   )م 1897في عام  نسمة ( 1730للصناعة ذات حجم سكاني محدود 
وكانت جريس وسمادون أكثر توسعًا في الصناعة  شهد تركزًا صناعيا، ولم تنسمة  8847الباجور 

 11991نسمة لسمادون، و 7907 و نسمة لجريس 5604من أشمون رغم أنها أقل سكانًا منها (
 نسمة ألشمون) وكانت األخيرة قاعدة لمركز أشمون . 

ة منشأة مسجد نسمة لقري 300كان أصغر حجم سكاني لقرية صناعية (إلى حد ما)             
وكانت مشهورة بأنوال النسيج ولكن موقعها على فرع دمياط وعلى مخرج ترعتي الخضراوية  الخضر

  0كم) كان مشجعًا لهذه الصناعة 4والساحل وقربها من بنها العسل (
% من إجمالها بالمديرية 12.6ولذلك لم تشكل المحالت العمرانية الصناعية سوى            

% من سكانها وانطالقًا من هذه النقطة (الموقع) فقد تقاطرت الصناعة إلى المركز 28واستأثرت بـ 
الحضرية طلبًا لخصائص الموقع فكانت هذه المراكز الحضرية عقد لشبكات نقلية (طرق حديدية 

% من سكان المديرية 8وبرية إضافة إلى الطرق المائية) فلم تشكل هذه المراكز الحضرية سوى 
% من إجمالي العمالة الصناعية في المديرية وتوزع في المناطق الريفية 30.55واستأثرت بـ

 % من عمالتها الصناعية .69.45% من السكان و92
لم يتفق نصيب المديرية من الصناعة مع نصيبها من سكان الوجه البحري فقد            
مثابة دائرة افتقار % من جملة سكانه وكانت ب15.2% من العمالة الصناعية و9.8 استأثرت بـ

فإلى جنوبها محافظة مصر (القاهرة) وكانت األولى من حيث ، صناعي بين نطاقين أكثر تصنيعًا 
% من سكانه وٕالى 10 %) من العمالة الصناعية في الوجه البحري 30.32العمالة الصناعية (

الصناعية بالوجه  %) من العمالة 14.53(لغربية الثالثة في الكم الصناعي الشمال منها مديرية ا
 % من سكانه .22البحري ، 

ن الخريطة الزراعية قد شكلت األنماط الصناعية لخريطة المنوفية وليس انتشار إ            
كما سبق) ويتفق هذا مع  محالج القطن ومعاصر الزيت إال ترجمة لرئاسة القطن هذه الخريطة (

نتاج ونقل المنتجات الصناعية من خالل تقليل القوانين االقتصادية الداعية إلى تقليل تكاليف إ
وظهر ذلك في عهد محمد علي بوضوح وكما سبق ولذلك  تكاليف النقل بين المادة الخام والمصنع

 لم يكن القطن عماد الزراعة فقط فإنه كذلك كان عماد الصناعة .
ئص البيئية للمديرية ، ن البناء الصناعي للمديرية خالل تلك الفترة رغم تأثره بالخصاإ            

إال أنه أوجد نوعًا من الصناعات يمكن أن نسميها بالصناعات التاريخية والتي أصبحت أصوًال 
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لعديد من التنوعات الصناعية في القرن العشرين وعلى رأسها الصناعات النسيجية والخشبية 
 والغذائية .                                                 

دور النقل والذي كانت تسهيالته سببًا الفتقار المنطقة الصناعية في الفترة السابقة  إن          
) قد أصبح بعد التطورات الحديثة لكل من الطريق والوسيلة عامل جذب لهذه 19لهذا القرن (

الصناعة، كما أصبحت المواقع المركبة للمحالت العمرانية الصناعية أهم عوامل الجذب الصناعي 
 القرن العشرين ، وبدرجة أقل المواقع المتوسطة . في

بمثابة  19وأخيرًا: فإن هذه الخريطة الصناعية للمديرية في أواخر القرن 
مقدمات لنمو صناعي قد تحقق ولكن بمعدالت محدودة خالل النصف 
األول من القرن العشرين ومعدالت كبيرة في العقود الثالثة السادس 

القرن حيث ظهرت مناطق التنمية الصناعية في  والسابع والثامن من هذا
 مدن المحافظة والقسم الشرقي من ريفها (منطقة الرمال الشرقية) .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U الرابعةالدراسة  : 
Uجوانب من 
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Uجغرافية تجارة التجزئة 
Uفى محافظة المنوفية 

مجلة كلية اآلداب جامعة المنوفية ، العدد ( 
 .)  م1992، يناير  الثامن

لم تنل تجارة التجزئة من منظور جغرافى إهتمام الدراسات الجغرافية العربية بالقدر التى           

تحليلى "  حظيت من قبل الدراسات األجنبية، بل ودخلت أنشطة قطاع تجارة التجزئة كعنصر رئيسى
واستخدامات األرض واألنماط " فى معظم النظريات والنماذج التى تناولت إقتصاديات المكان، 

الوظيفية لألنشطة االقتصادية فى مراكز العمران الحضرى منها والريفى، وكذلك تلك التى إستهدفت 
 -: ، وفى محافظة المنوفية يتميز قطاع تجارة التجزئة بعدة خصائص الدراسات البيئية والخطيطية

،  ارية األخرى (تجارة الجملةن هذا القطاع يظهر كقطاع متميز بين بقية القطاعات التجإ •
المطاعم والفنادق ) وذلك باستئثاره بأكثر من أربعة أخماس العمالة التجارية فى التعدادات 

كما دارت نسبة ، % من إجمالى العمالة التجارية) 85( 1986، 1976، 1972الثالثة 
 0 % من إجمالى المنشآت التجارية خالل التعدادات الثالثة87،  89منشآته بين 

يقوم هذا القطاع بدور مهم فى إقتصاديات المحافظة حيث تفوقت نسبة عمالته إلى إجمالى  •
،  80(1986-1976%) على النسبة العامة للجمهورية خالل تعدادى 85العمالة التجارية (

ولم يتحقق هذا الدور اإلقتصادى فى القطاعين األخيرين حيث بلغت ، للجمهورية)  79%
، والمطاعم والفنادق خالل  لكل من قطاعى تجارة الجملة % (5.7 %،4.2نسبة عمالتها 

أن لهذا القطاع السيادة الكاملة  % للجمهورية) ، كما7.7%، 7.2التعدادين) للمحافظة (
إلى  بين بقية القطاعات التجارية فى المناطق الريفية بالمحافظة فقد شكلت نسبة منشآته (

% فى تعداد 85، 1976% فى تعداد 93، 1972د % فى تعدا94إجمالى المنشآت الريفية)
% من إجمالى العمالة التجارية 92،93،89، كذلك دارت نسبة عمالته التجارية بين  1986

 0الريفية خالل التعدادت الثالثة 
والتغيرات التى طرأت عليهم  1986، 1976لهذا فقد اعتبر عدد العاملين بالتجارة فى تعدادى 

طاع تجارة التجزئة فى المحافظة خاصة فى مراكز العمران الريفى (كما مؤشرًا مهمًا ألهمية ق
 وقد إنقسم البحث إلى أربعة مباحث رئيسية :0سيأتى)

والمالمح التوزيعة لقطاع م 1976/1986المبحث األول : النمو التجارى خالل السنوات العشر 
 1976/1986تجارة التجزئة خالل السنوات العشر

وتصنيف مركب تجارة م 1986/1991يل مركب تجارة التجزئة خالل الفترة المبحث الثانى : تحل
  م1986/1991التجزئة خالل الفترة 

 .المبحث الثالث : العالقة بين مركب تجارة التجزئة ومراكز العمران 
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 0المبحث الرابع : ديناميكية سلوك المستهلك، وتحديد المنطقة التجارية
لتجزئة األنشطة التجارية التى حددها التصنيف وفى هذا البحث شمل قطاع تجارة ا 

، 1972العربى الموحد لألنشطة اإلقتصادية وذلك فى تتبع تطور هذا القطاع خالل السنوات 
 مع إدخال بعض التعديالت عند دراسة مركب تجارة التجزئة فى المحافظة فىم  1986، 1976
 مداخل األربعة التالية :،  وقد تمت هذه المعالجة من خالل ال م 1991، 1986عامى 

 1986– 1976االمدخل التطورى : لدراسة العمليات التى أثرت فى إتجاهات هذا القطاع فى الفترة 
وذلك على مستوى مراكز العمران فى المحافظة بهدف إبراز اإلختالفات المكانية لهذه الظاهرة  م ،

0 
 0فية العامة لهذاالقطاع المدخل المورفومترى : وقدُ أستخدم لتحديد األنماط الجغرا

  0المدخل السببى : إلظهار فاعلية مؤثرات الجغرافية وأولويات هذه المؤثرات
:  وهو أكثرها ظهورًا فى هذا البحث حيث ظهر بدراسة دور قطاع تجارة  المدخل األيكولوجى

اكز العمران التجزئة فى مراكز العمران ودورها فى المركزية الوظيفية لهذه المراكز، وكذلك دور مر 
وتفاوت أحجامها السكانية فى تحديد نوعيات معينة من أنشطة تجارة التجزئة ذات درجات مختلفة 
ومتوافقة مع هذا الحجم السكانى أو مايعبر عنه العتبة السكانية، (أو حجم المنطقة التجارية أو 

 0التسويقية الدنيا) 
 :  فقد تمت على ثالث مراحل:  أما الدراسة الميدانية

جمع البيانات غير المنشورة والخاصة بحصر المحال التجارية بمراكز العمران  .1
وحدة محلية ريفية، وتسع وحدات محلية حضرية) فى  64بالمحافظة (مرورًا 

 0 1986لتوافق تعداد السكان لعام 1985،1986عامى

على مستوى مراكز  1991مرحلة جمع البيانات الحديثة للمحال التجارية لعام    .2
وذلك من وحدة الحاسب اآللى بمبنى ديوان  ةعمرانياكز امر  306ان المحافظة عمر 

 0المحافظة وقام الباحث بتبويب وتحليل هذه البيانات 

مرحلة العمل الحقلى: بهدف قياس المالمح الديموغرافية واإلقتصادية ودورها فى   .3
ين على محال ديناميكية سلوك المستهلك وذلك بتوزيع إستمارات إستبيان على المتردد

الجمعيات التعاونية  –بيع المصنوعات المصرية  –تجارة التجزئة الكبرى: عمر أفندى 
باتا لألحذية بمدن المحافظة الثمان (باستثناء مدينة سرس الليان)،  –اإلستهالكية 

أما المعالجات الكمية فى هذا البحث فقد إنحسرت فى عدة طرق كمية:إستخدام 
أو  إستخدام مؤشر الموقع (0عن معادلة النمو الصناعى معادلة النمو التجارى 

 0 مايطلق عليه معامل التوطن، أو معامل األهمية النسبية، أو نسبة النسب)
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إستخدام مؤشر التركز لقياس العالقة التوزيعية بين السكان ومنشآت قطاع تجارة  .4
 0التجزئة 

 :وقد انتهت الدراسة بالتوصيات التالية    
القطاع فى المحافظة لم تتحقق إال مع إنتصاف سبعينيات هذا القرن وبدأ  ن تنمية هذاإ  •

الحجم األمثل من  يثبتنمية وتطوير القطاع العام فى المراكز الحضرية من المحافظة ح
وحيث التميز الكبير بالتسهيالت النقلية التى ترفع ، العتبات السكانية الالزمة لهذا النشاط 

 0ذه المراكزحجم التدفقات السكانية له
تنمية محال القطاع الخاص وتركزت أساسًا فى مجال سلع التجزئة الضرورية سواء كانت   •

يومية أو أسبوعية ومن ثم إتجهت إلى القرى الصغيرة التى كانت أكثر قرى المحافظة 
% من مراكز العمران التى نالت أعلى 61إستهدافًا لهذه التنمية حيث شكلت هذه القرى 

 2و  1% من القرى التى تتراوح معدل نموها التجارى 38و ) % 2التجارى ( معدالت للنمو
  )1-% من القرى التى شهدت معدالت منخفضة (35.2% بينما إنخفضت نسبتها إلى 

إن أغلبية أنظمة تجارة التجزئة "حضرية الموقع" حيث تجنى مردودات إقتصادية كبيرة من  •
ودليل ذلك نسبة اُلثلث من محال تجارة التجزئة ، جراء المميزات السابقة للمراكز الحضرية 

ولذلك فإن هذا الجانب يشهد إختالًال واضحاً ، واُلخمس من السكان بهذه المراكز الحضرية 
% 61،  للعمالة % 66.4بين العالقة التوزيعية بين المحال والسكان لخصها مؤشر التركز (

  0للمحال التجارية)
% من 80تزيد على  فالغالبية العظمى (، لعمران الريفى مراكز ا بينتتعاظم المشكلة   •

 0% من المحال التجارية (على مستوى المراكز اإلدارية )5 –إجماليها) التضم سوى 

البناء التجارى فى المحافظة أتى إنعكاسًا واضحًا لبناءها العمرانى فهى أكثر محافظات  إن •
من ثالثة أرباع مركب تجارة التجزئة قد  وكذلك فإن أكثر، الجمهورية ريفية وأدناها حضرية 

ولم تشكل محال تجارة ، إنصرف إلى سلعة التجزئة اليومية واألسبوعية ونصف األسبوعية 
% فقط من إجمالى المحال التجارية ، وتكاد تضع هذه النسبة حدًا بين 17القمة سوى 

 .المراكز الريفة الحضرية 
لتناسب العكسى اكز العمران على ثالث قواعد هى اتوزيع مركب تجارة التجزئة بين مر إرتكز   •

والمدى اإلقتصادى وكان من   والعتبة السكانية أو المنطقة التجارية الدنيامع دائرة اإلنتشار 
 :نتاج ذلك 

 .%) 99.7نسبة  توزعت محال لبقالة فى جميع مراكز العمران ( .1
 . ان% من مراكز العمر 68توزعت محال الدقيق والحبوب والعالفة فى  .2
 . % من مراكز العمران54والخردوات والمكتبات ولعب األطفال فى   .3
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 . % منها26األقمشة والمفروشات والمالبس الجاهزة فى  .4
 .% 21لصيدليات فى ا  .5
 0% من مراكز العمران 5والذهب والمجوهرات فى  .6

 :ن هذه النسب تعد مؤشرًا كبيرًا لدواعى تخطيطية تبدأ أساسًا بهدفين إالحقيقة    •
األحجام السكانية  راكز العمران ورفع حدة القزمية فىعادة تقييم الوضع السكانى لمإ .1

 . لبعض هذه المراكز العمرانية حتى يتسنى لها إنتشارًا تجاريــاً 
تقييم وتخطيط الشبكة الموقعية لمراكز العمران من خالل اإلهتمام بشبكة الطرق فى  .2

، فقطاع الجزارة اليقدم  الخدمية والوظيفية، ودواعى المركزيات  المحافظة ووسائل النقل
وكذلك األقمشة والمفروشات والمالبس ، % من السكان 69.2خدماته المباشرة إال لـ

% لقطاع 57.5وقد بلغت هذه النسبة ، % من السكان 52الجاهزة التقدم خدمتها إال لـ
 0الصيدليات 

لعمران ذات األحجام السكانية ن دور قطاع تجارة التجزئة اليظهر بوضوح إال فى مراكز اإ •
 0المتواضعة 

ن مستهلك المحافظة يمتلك بعض المالمح األكثر فاعلية فى العملية التسويقية لهذا إ  •
، سنة)  40-20% فى فئة السن 56واألغلبية شباب ( ) %72.4فاألكثرية ذكور(، القطاع 

، فالتيار األسرى شكل أكثر كما تتم العمليات التسويقية من خالل الدوافع والمؤثرات األسرية 
 .%) 76.7من ثالثة أرباع تيارات اإلستهالك (

% 52كما أن األهداف التسويقية لسكان المحافظة تفوق األهداف الخدمية األخرى فحوالى   •
 0 من حاالت التردد كان بهدف التسويق فقط

وضيق  ميز،مًا من موقعها الجغرافى المتن خريطة تجارة التجزئة فى المحافظة إستلهاإ  •
وقصر اإلمتداد قد مزقتها خطوط التأثيرالتجارى للمراكز التجارية الكبرى المجاورة  المساحة

 0خاصة القاهرة ، طنطا ، بنها مما أدى إلى ضعف جاذبية القلب التجارى للمحافظة ب
وتنتهى إلى ضرورة أن تتم الموازنة بين 
العناصر الجغرافية: جغرافية السكان، 

ل، وجغرافية تجارة التجزئة، وجغرافية النق
 العمران فى محافظة ةوجعرافي

@@@@@@@@@@@@@@ 
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U الخامسةالدراسة  : 
U األسواق الجبلية 

Uوسلوك التاجر الجبلى 
Uفي محافظه حجة الجمهورية اليمنية 

Uتحليل جغرافي 
مجلة بحوث كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، (  •

 ) . م1993أغسطس  ،العدد الرابع عشر
 :قصتى مع اليمن   
ــ           ــى ف ــدكتوراة ( ف ــى درجــة ال ــاب حصــولى عل ــة أعــوام  م )21/11/1989ى أعق ــد ثالث وبع

دراســية قضــيتها فــى االنتــداب بــين كليتــى التربيــة فــى كفــر الشــيخ والمنصــورة ، ورد إلــى كليتــى ( 
ة ) ، مـا يفيـد أن الـيمن اآلداب جامعة المنوفية وكنـت أعمـل بهـا فيهـا مدرسـا للجغرافيـة االقتصـادي

الشقيق فى حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس من بينهم تخصص جغرافيا ، وقضيت بها عاما دراسيا 
م ) ، وهو العام الذى شهد الحرب بين شطرى اليمن التـى انتهـت فـى شـهر  1993/1994واحدا  (

المحافظـــات  يوليـــو بإتنصـــار الشـــطر الشـــمالى وأصـــبحت الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيـــة مكونـــة مـــن
 الجنوبية والشمالية .

المكونة من زوجتى وأبنـائى أحمـد م ركبت الطائرة اليمنية ومعى أسرتى  5/9/1993ففى           
، وصلنا تقريبا فى الساعة العاشرة مساًء مطار صنعاء الدولى ، وأخذنا سيارة أجـرة ونورا و مجمد 

د ، أخذنا باص إلى مدينة حجة ، وكانت الفرصـة إلى دار للضيافة ، وبعد أن أنهينا إجراءات التعاق
األولى الستطالع البيئة اليمنية الجغرافيـة التـى إن علـت فهـى الجبـال وٕان انخفضـت فهـى السـهول 
وما بين االثنين باع طويل مـن األمتـار ، وفـى لحظـة واحـدة قـد يتقلـب المـرء بـين االثنـين ، هـاهى 

نة حجة حتى كان المنظر أكثر غرابة فللمرة األولى التـى جغرافية النقل اليمنية ، وما أن وصلنا مدي
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أمتطى فيها الطرق الدائرية أو الزمبركية ، فال يمكـن أن تصـعد المدينـة رأسـيا ، بـل البـد أن تسـلك 
الطريــق الــدائرى ، ووصــلنا إلــى فنــدق يســمى فنــدق حجــة الســياحى ، وبعــد أســبوع مــن االقامــة بــه 

الـرئيس الـذى اليفصـله عـن سـطح المنـزل سـوى متـر ونصـف استأجرت الكلية منـزال علـى الطريـق 
المتر، وهنا اختمرت فى ذهنى ما يمكن أن أقوم به فى اليمن ، بحكم تربيتـى الجغرافيـة االقتصـادية 
، ووجدت أن المشكالت البيئيـة التـى يعيشـها الفـرد اليمنـى واضـحة للعيـان ، ولقـد عاصـرت بعـض 

 ية اليمنية : األحداث التى أثرت فى الحياة االقتصاد
فما زالت اليمن يعيش تحت التـداعيات السـلبية التـى أفرزهـا الغـزو العراقـى علـى الكويـت  •

 والموقف اليمنى كان معروفا للجميع .

م لــم تكــن قــد أرســت  1990إن الوحــدة اليمنيــة األرضــية ألجــزاء الــيمن التــى بــدأت منــذ  •
ك عبــارة عــن بحــر مغلــق مــتالطم الــدعائم الصــلبة لدولــة الــيمن الموحــدة ، وكانــت الــيمن آنــذا

 األمواج .
إن اليمن من المنظور التنموى كانت ضمن الدول األكثر فقرا واألقل فـى قطـار التنميـة .  •

كــان اســتهالك القــات مــن المحــددات الرئيســة لعمليــة تجديــد االقتصــاد اليمنــى ، ولــى فــى هــذا 
م )  1993/1994لى ( الموضوع رأى مؤداه إن القات يمكـن أن يحـول الـيمن مـن الوضـع الحـا
 الذى ورد فى النقطة السابقة ولعل فى التساؤل التالى ما يوضح رأيي :

لمـا ال يكـون القـات محصـوال قوميـا إذا كــان الـبن قـد ولـى دوره ، خصوصـا أن القــات  .1
 أكثر ادرارا من البن ( وسوف يرد ذلك فى بحث لى عن القات ) .

يخضـع لإلشـراف الكامـل للدولـة ، دون لن يتحقق ذلك إال باعتبار القات نبات طبـى و  .2
ترك أمره للفرد اليمنى ، ويتم تصديره عالميا ، ويؤسـس الـيمن دورا تجاريـا مميـزا فـى 

 هذا المجال .
 أن يتم إنشاء المعامل الطبية التى تستخلص المادة الطبية الفعالة وتسوق عالميا .  .3

منـاطق غيـاب  من خالل دورة زراعية مخططة يمكن أن تخصص محاصيل معينة فـى .4
 القات ، بما يتفق مع البيئة الطبيعية اليمنية من تربة ومطر .

وللعلم فإن السنة التـى قضـيتها فـى الـيمن كانـت مـن المحطـات الرئيسـة فـى حيـاتى العلميـة ،      
 ولعل ما يؤكد ذلك البحوث األربعة التى انهيتها خالل عام دراسى واحد وهى : 

دراسـة تطبيقيـة  ساته علـى التنميـة االقتصـادية فـي الـيمنانتاج واستهالك القات وانعكا .1
 . على محافظة

 . دراسة في جغرافية النقل،  شبكة الطرق البرية في الجمهورية اليمنية .2
دراسة تطبيقية علـى  أثر الموضع في خطة وأنماط استخدام األرض في المدينة الجبلية .3

 . الجمهورية اليمينة مدينة حجة
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 في محافظه حجة الجمهورية اليمنية ك التاجر الجبلىاألسواق الجبلية وسلو  .4
 . تحليل جغرافي

     
 

لم يكن قد تم دراسـة أسـواق الـيمن م 1980حتى العام ف ، ونعود إلى موضوع البحث               
، ومنذ ذلك التاريخ وفى إطار التعـاون العلمـي البحثـي بـين جامعـة صـنعاء وبـين مؤسسـة فـولكس 

ريـت دراسـتان ، األولـى : األسـواق األسـبوعية فـي الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة : فـاجن األلمانيـة أج
 325، وتناولـت 198كـولن جنثرشـويز عـام 0نظام التموين التقليدي تحـت تـأثير عمليـات التطـور لــ

سوقًا بصورة تفصـيلية ودارت الدراسـة حـول ثالثـة محـاور  50سوقًا على مستوى الجمهورية منها 
أبعادهــا التاريخيــة ، العالقــة بــين األســواق األســبوعية واألســواق الثابتــة ،  –من :كثافــة أســواق الــي

 .أهمية السوق بالنسبة للنظام القبائلي 
وتناولت الدراسة الثانية : تطور أسواق الطرق في الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة تحـت               

، وتركــزت ديناميكيــة تطــور م 1982تــأثير إنشــاء الطــرق الرئيســية لهــانس جيبهــاردت كــولن عــام 
أسواق الطرق وعالقاتها بعملية تطور االقتصاد الوطنى ، اختيار نماذج من األسواق تبعًا لقاعدتها 
االقتصادية ، العالقة بين أسواق الطرق، وأسواق المدن ، واألسواق األسـبوعية ، واهتمـت الدراسـة 

 -الحالية بالجوانب التالية:
 0عية لألسواقاألنماط البيئية والموق •
 0المركب الزراعي القاعدي لهذه األسواق •
األنماط التوزيعية لألسواق وتحليلها إحصائيًا وعالقة هذه األنماط بتوزيع مراكز العمران  •

 أو الكثافة السكانية 
 0دورية األسواق الجبلية  •

 0الجوانب االقتصادية لآلسواق الجبلية •
 0أقاليم النفوذ االقتصادي (النظري) لألسواق •
سلوك التاجر الجبلي والعوامل المؤثرة فيه من عوامل بيئية ، وديموغرافية ، ومرونة  •

وهي دراسة أثر إضافة إلى نقطة مهمة  ،التاجر الجبلي ودورته التجارية األسبوعية 
حرب الخليج ، واألزمة السياسية (الداخلية) على أسعار األسواق الريفية فى حجة فيما 

وتنقسم هذه الدراسة الي قسمين رئيسيين :دراسة  ، م 1992-1990بين عامي 
 0األسواق الريفية ، ودراسة سلوك التاجر الجبلي 

أما عن منطقة الدراســة فتقع محافظة حجة في شمال غرب الجمهورية اليمنية في                
مع ساحل  نطاق التقاء المؤثرات التجارية السعودية على األسواق اليمنية ، ويتفق حدها الغربي
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البحر األحمر بمؤثراته البحرية على األسواق الساحلية (سوق ميدي) ، وٕالى الجنوب منها تقع 
محافظتا الجديدة ، والمحويت وٕالى الشرق تقع محافظة صنعاء ، حيث يوجد أكبر مركز حضري في 

 0)1اليمن ، وفي الشمال الشرقي تقع محافظة صعدة (الخريطة رقم 
 ) : من الغرب إلى الشرق ربعة مظاهر تضاريسية (وتتألف المنطقة من أ

 -مانع -القشيب –مجموعة جزر البحر األحمر وعددها عشر جزر هي : بني بكالن  •
 .غراب  -الظهرة -العاشق الصغير -زوجراب -سياء -زيعة -ريلد

 .ثم المنطقة الساحلية وبها ميناء ميدي التاريخي   •
،  كم (في شمال المحافظة) 30ضها بين والمنطقة السهلية التهامية ويتراوح عر   •

التكوينات  -كم (في جنوبها) ، ويسودها الظاهرات الجيومورفولوجية : النباك60و
التكوينات الحصوية ثم سهول البيدمنت ويمر بها الخط البرى (الدولي) جيزان  -الملحية

 . الحديدة –(السعودية) 
م وتظهر فيها 2000، 1000اعها بين وأخيرًا المنطقة الجبلية في الغرب ويتراوح ارتف  •

، وتضم   م)  3500م) ، وجبل الظفير ( 3400شهارة  بعض القمم الجبلية مثل جبل (
 .% 96.07% من إجمالي سكان الجمهورية ، وتصل نسبة الريفية بها 9.2المحافظة 

أيام انعقاد اعتمدت المعالجة على العمل الميداني ، حيث تم تجميع بيانات مواقع و               
األسواق والدور القبائلي المؤثر في األسواق ودورة األسواق من خالل استقصاء طلبة كلية التربية 

سـوقاً ، كما اعتمدت الدراسة على المصادر اإلحصائية الخاصة باألسعار في  60حجة وشملت  –
 0 1986والتعدادات السكانية لعام  1993 -1989أسواق المحافظة خالل عامي 

كذلك اعتمد تحليل سلوكيات التاجر الجبلي , ودورته األسبوعية ، وخصائصه               
استمارة ألخطاء  38استمارة استبعد منها  100الديموغرافية على استمارة استبيان ( بلغ عددها 

 :استمارة تشتمل على تسع نقاط في قسمين 62خاصة بالتجار) ، وتناول التحليل 
 .شخصية والديموغرافية واالجتماعية أولهما البيانات ال •
وثانيهما : البيانات التجارية واالقتصادية ، ونظرُا لعدم اكتمال كل هذه البيانات فقد   •

 0اختلف عددها من نقطة ألخرى (كما سيرد في البحث) 
 أما األساليب الكمية فقد انحصرت في : 

 .مؤشر اإلنتاجية الزراعية •
 .متوسطات التباعد  •
 .باط كندال معامالت ارت •
 .معادلة مساحة السوق النظرة لمحمود أسلم •
 0معادلة نقطة القطع لتحديد المؤثرات التجارية الخارجية على أسواق المحافظة  •
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البيئة الجبلية والنظام القبائلى هما المحددان الرئيسان للحياة فى اليمن فهناك إن 
، ففى محافظة حجة  رات الجبلية، واألسواق والتجا السكان الجبليين ، والزراعات الجبلية
 : توزعت األسواق تبعًا لمواضعها بين

 .)  %50بنسبة  األسواق الجبلية ( .1
 . %)18.7أسواق الرقاب الجبلية (  .2
 . %)16.7أسواق األودية الجبلية (  .3
 .%) 12.5األسواق السهلية (  .4
 0) (من إجمالى األسواق المدروسة) %2.1بنسبة  وأخيرًا األسواق الساحلية ( .5

انعكاسًا لهذه البيئة الجبلية فإن شبكات األسواق التتفق بأى حال من األحوال مع  •
%) األسواق ذات مواقع هامشية وال ندرج 85شبكات الطرق فأكثر من أربعة أخماس (

% من األسواق 10% من األسواق ، والمركزية المتوسطة 5تحت المركزية الكاملة سوى 
0 

، والكثافة السكانية فقد  ع توزيع كل من مراكز العمرانكذلك ال يتفق توزيع األسواق م •
) بن  سلبياً  ( 0.56-ن األسواق ومراكز العمران ، ويب 0.44تراوح معامل ارتباط كندال 
وقد كون ذلك سببًا رئيسيًا لظهور األسواق كنوايات عمرانية ، األسواق والكثافة السكانية 

 0جديدة
زراعية، الجوار الجغرافى مع المملكة العربية وتتأثر أسواق المحافظة بالخريطة ال •

 0وهجرة العمالة اليمنية خاصة الى المملكة العربية السعودية ، ، شجرة القات  السعودية
وانعكاسًا لهذه الظروف البيئة وسيادة الدين االسالمى فقد تحددت دورية األسواق على  •

 -األربعاء -الثالثاء -ناإلثني -األحد مدار األيام الخمسة األولى من األسبوع (
الخميس) ، كما تقل نسبة األسواق نصف األسبوعية واألكثر من ثالثة أيام انعقاد الى 

 0% فقط من األسواق المدروسة13
ختلف أساس تقييم األسواق الجبلية عما هو سائد فى األسواق فى السهول الفيضية  •

 -شجرة القات -ارات(فى جمهورية مصر العربية مثال) فأهم األسس : أسواق السي
ثم البن والماشة ثم المالبس واألقمشة ثم السلع األسبوعية واليومية،  -األسلحة -الذهب

%)، أسواق 1.7وفى محافظة حج خمس مراتب لألسواق: أسواق المرتبة األولى (
%)، أسواق المرتبة الرابعة 21.7%)، أسواق المرتبة الثالثة (16.6المرتبة الثانية (

 0%) (من األسواق المدروسة)28.2واق المرتبة الخامسة (%)، أس31.7(



 56 

تتفاوت مساحة أقاليم األسواق الجبلية تفاوتًا ملحوظًا بسبب البيئة الجبلية وتفاوت  •
) تعادل 2كم630 -األحجام السكانية لمراكز األسواق فأكبرها مساحة (مدينة حجة

 0) 2كم2 -زميينمره قدر أصغرها مساحة (سوق ال 315مساحة اقلمها (النظرى) 
وتشكو أسواق المحافظة (والمن عامه) من ارتفاع أسعار السلع المعروضه بها ارتفاعاً  •

ملحوظًا وذلك من جراء أزمة حرب الخليج واألزمة السياسية التى تعيشها اليمن منذ 
1990 0 

يتأثر سلوك التاجر الجبلى بالعوامل البيئية (شبكة الطرق) إضافة الى بعض المؤثرات  •
%) خاصة فى 100ديموغرافة فالتجارة الجبلية فى األسواق يقوم بها الذكور (بنسبة ال

% منهم) ومن حيث الحاالت الزواجية للتجار فإن 66.1سنة ( 50-30فئات العمر 
% منهم متزوج بواحدة أو زوجتن ، كما أن أكثر من ثالثة أرباع تجار العنة 96.7

أوالد والملفت للنظر أن  8،  7 -6 ، 5 – 4 ، 3%) يتراوح عدد أوالدهم بين 78.6(
كما أن نصفهم يعرف القراءة ، % 40.7نسبة األمية منخفضة بين عينة التجار الى 

 0 %)50.8والكتابة (
من الوجهة االقتصادية تفرض البيئة الجبلية على التاجر الجبلى التردد على أكثر من  •

ورته األسبوعية ويصل منحنى نصف األسواق حتى يحقق العائد االقتصادى المرجو من د
 0%) 37.1%) واأليام السبعة (25.8( تةالتاجر/عدد األسواق أقصاه مع األيام الس

وملمح آخر لدورة التاجر الجبلى حث يبدأ دورته التجارة األسبوعية مع وم السبت وتستر  •
منزله فى آخر األسبوع فقد تراوحت نسبة األسواق التى  إلىحتى يوم الخميس ثم عود 
، % فى األيام من السبت وحتى األربعاء 15% ، 15.9يتردد عليها التاجر بين 

 0% ليومى الخميس والجمعة 9% ، 13وتنخفض الى 
ارتبط ما سبق بالدورة الكاملة التى يقطعها التاجر خالل األيام السته األولى من األسبوع  •

% منهم 60.7س %) تجار العنة، بينما مار 39.3ويمارس هذه الدورة مايقارب خمس (
 0دورة غر كاملة حيث يبدأ رحلة يومية بين المنزل واألسواق

% من تجار العنة 47.5كم فى األسبوع حوالى 181أن متوسط طول دورة التاجر الجبلى  •
 0كم350 –% منهم طول دورتهم 86.1كم و150 –طول دورتهم 

ثانية : التجارة األفقية وتنتظم دورة التاجر الجبلى فى نمطين أولهما: التجارة الرأسية وال •
 0وتظهر فى شكل خمسة اتجاهات تبعًا لحركة السلع بين مصادرها وأسواق المحافظة

 -وقد انتهت هذه الدراسة الى بعض المشكالت الخاصة باألسواق الجبلية نذكر منها : •
أن عملية التسويق غالبًا ماتتم على األرض وسط األتربة وفى شمس عاليه الحرارة كما  •

 0أحيانًا وسائل حفظ السلع المسوقة تنعدم
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أن صعوبة النقل مع قلة شبكة الطرق بين األسواق ومراكز العمران جعل من الصعب  •
تجميع السلع من أجزاء المحافظة وجعل معظم سلعها ترد من العاصمة صنعاء وميناء 

ودلت بعض الدراسات على أن تكلفة نقل المنتجات بين المناطق الجبلية  ، الحديدة
 0% مضافة الى تكاليف االنتاج100% ، 20السهلة تزيد بمعدل و 

أن االنتاج الزراعى فى محافظة حجة يتسم باالكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية  •
% من إجمالى انتاج 10-5والثروة الحيوانية فلم تستفد األسواق إال بنسبة ضئيلة بين 

 0المحافظة من هذه الحاصالت
سلع فى محافظة حجة بالمقارنة ببعض المحافظة األخرى بنقص يرتبط ارتفاع أسعار ال •

وسائل التخزين وتتطلب المحافظة انشاء األسواق المركزية فى مدينتى حجة وعبس 
 تحت الشروط التالية :

 . 2م5000[أ] أن التقل مساحة السوق المركزى عن  •
 .[ب] جب أن يحاط بسور •
 . [ج] ضرورة اصالح الطرق المؤدية الى السوق •
 . د] توفير مياه الشرب النقية ومصارف المياه[ •
 . [هـ] بناء مصاطب مناسبة لعرض السلع مع مراعاة النظافة •
 . [و] بناء أماكن خاصة لمراقبى السوق •
 .[ز] توفير الموازين  •
 . وسائل التخلص من القمامة والنفايات  •
 . [ح] توفير مساحات مناسبة للتخزين ونقاط الشحن والتفريغ •
 هيئة ادارة وحراسة السوق [ط] توفير  •

 
 

                       $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 
 

 
 
 

U السادسةالدراسة : 
U انتاج واستهالك القات 
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U وانعكاساته على التنمية
 االقتصادية في اليمن

Uدراسة تطبيقية على محافظة 
Uحجة الجمهورية اليمنية 

، فلقـد  كثير مـن جوانـب مشـكلة الغـذاء فـي الـيمنتطالعنا الخريطة الزراعية اليمنيـة بـال     
اســـتمرت الـــيمن لفتـــرة طويلـــة تعتمـــد علـــى اســـتيراد الحبـــوب الغذائيـــة لســـد العجـــز المتالحـــق فـــي 

) كانت اليمن قادرة على م  71/1972، فحتى سبعينيات هذا القرن ( االحتياجات الغذائية المتزايدة
-72) ، ومع السنوات 8F1( فقط% 2.7مع استيراد  % من إجمالي االحتياجات الغذائية 92.8إنتاج 
، وفـى عـام  % من إجمالي الطاقـات االسـتهالكية44انخفضت نسبة المنتج المحلى إلى  م  1983
 :لم يكن اإلنتاج المحلى يسد سوى م  1982
 . % من احتياجات الحبوب 41.4 •
 . % من احتياجات الخضروات 64 •
 . % من احتياجات الفاكهة22.64 •
 . احتياجات اللحوم الحمراء%من 12.4 •
 . % من احتياجات األلبان 16.8 •
 .) 9F2% من احتياجات البيض ( 71.7 •

ومع بداية العقد األخير من هذا القرن ازدادت مشكلة الغـذاء خطـورة ، فقـد بلغـت نسـبة            
 :المستورد 
 . %من الطاقات االستهالكية 73.5من الحبوب  •
 . %33.1ومن الخضروات  •
 . %20كهة ومن الفا •
 0)م  1992% من إجمالي الطاقات االستهالكية ( لعام 22.6ومن البقوليات  •

، فخـالل الخطـة الثالثيـة  ومن أسباب هذه المشكلة ضعف معـدالت االسـتثمار فـى القطـاع الزراعـي
% مـن إجمـالي االسـتثمارات ، ارتفعـت 9.1) كانت نسبة هـذه االسـتثمارات الزراعيـة م  73/1975(

                                                           
)، التصورات المستقبلية إلستيراد الحبوب فى 1988أمين نويصر (

كز  ية ، مر سات يمن لة درا ية، مج ية اليمن ية العرب الجمهور
 0 191ص 31نعاء، العدد الدراسات والبحوث اليمني، ص

) ، مسـتوى وأفـاق تطـور التعلـيم 1985محمد محسن السـعودى (
الجامعى والعالى فى التنمية الزراعية فى شطرى اليمن، مجلة 
دراسات يمنية، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، العدد 

 0) والنسب للباحث1جدول رقم ( 193ص 19
                                                                                                                           للباوالنسب  5جدول  199)    المرجع نفسه ، ص 3(
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، ثـــــم عـــــاودت  )م  1981-1980-76/1977 الل الخطـــــة الخمســـــية األولـــــى(%خـــــ 17.6إلـــــى 
) ،  وٕاذا كانــــت 10F1)(م  1986-1982% خــــالل الخطــــة الخمســــية الثانيــــة (12.8انخفاضــــها إلــــى 

المشكلة الرئيسية فى اليمن هى تفشى ظاهرة استهالك القات بين غالبية سكان المجتمع اليمنـي ، 
ي يعيش فيها الفرد اليمني ، وتتضح األضرار البيئية فى محافظة فإنها مرتبطة بالجوانب البيئية الت

 حجة من خالل األرقام التالية :
% 92.52% مــن منـازل المحافظـة ، ويعتمـد 6.48سـوى  ىفشبكة ميـاه الشـرب النقيـة ال تغطـ - 

، كـذلك يشـكل الكيروسـين المصـدر الرئيسـي إلضـاءة  من هذه المنازل على اآلبـار والغيـول والبـرك
% مـــن منـــازل 84.05، وتنعـــدم وســـائل الصـــرف الصـــحي فـــى  % مـــن منـــازل المحافظـــة70.95

 11F2(0المحافظة(
أما عن منهج الدراسة فإنه بالطبع المدخل لمحصولي الـذي تتـوالى اهتماماتـه بـين                 

توزيعية إنتاج وتسويق واستهالك القات والعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة فى الصورة ال
شـرقى) مـن المنطقـة السـاحلية إلـى  -علـى شـكل قطـاع عرضـي (غربـى رللقات التي غالبًا ما تظهـ

السهلية والجبلية ، كـذلك اعتمـدت الدراسـة علـى المـدخل اإليكولـوجى لتحديـد الجوانـب البيئيـة ذات 
هـذه الظـاهرة، الصلة الوثيقة باستهالك القات ، ففي هذه البيئة تتحدد أولويات العوامل المؤثرة فـى 

ــات بالمســاحة األكبــر  ــات ، فالــدافع الســتثمار الق ــة الجبليــة تصــلح لزراعــة الــبن والــذرة والق فالبيئ
 0(بالمقارنة بالبن)  يكمن في أثر البيئة القبلية والطبقية االجتماعية 

وقــد تمــت هــذه الدراســة علــى مســتويين أولهمــا المســتوى المحلــى حيــث أجريــت الدراســة            
وثانيهما استنباطي لنموذج عام يمكن أن ، )  باعتبارها دراسة حالة دانية على محافظة حجة (المي

، وقد اعتمدت  ، وذلك داخل إطار المنهج اإلقليمي يبلور مشكلة القات على مستوى الشعب اليمني
 المعالجة على عدة مصادر:

                                                           
الجمهورية العربية اليمنيـة ، رئاسـة مجلـس الـزراء ،  -3 

) ، التعداد العام    للمسـاكن 1986الجهاز المركزى للتخطيط (
، التقرير الثـاني مجافظـة حجـة ، صـفحات  1986والسكان لعام 

  0متفرقة 
اعتمدت هذه الدراسة على بيانات تعداد المساكن والسكان  -4 

باعتبارهـا أحـدث البيانـات حيـث تـم تجميـع هـذه  1986لعام 
والشطر الجنـوبي  1986البيانات من تعداد الشطر الشمالي لعام 

ى إلجراء تعداد حديث بدأت الخطوات األول 1994وفى عام  1986لعام 
  0ولكن ظروف الحرب قد حالت دون ذلك 
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 12F1(0(1986المادة المنشورة وتشمل تعدادات المساكن والسكان لعام  .1
الــبن مــن المكتــب  –الــذرة  –المــادة غيــر المنشــورة ممثلــة فــى بيانــات مســاحات القــات  .2

 0 92/1993الزراعى بمحافظة حجة للعام الزراعي 
الدراسة الميدانية : نظرًا للطبيعة الجبلية المتضرسـة وصـعوبة المواصـالت وترامـى مراكـز  .3

كعينة ممثلة لمجتمع  استمارة استبيان 1000العمران فى محافظة حجة ، فقد تم تصميم 
، 93/1994الدراسة وتم توزيعها من خالل طالب كلية التربية بحجـة فـى العـام الدراسـي 

 وقد تضمن االستبيان عدة جوانب :
المتغيـــرات  ةالجـــــانب األول : ويشـــمل البيانـــات الشخصـــية ، وقـــد أثمـــرت هـــذه البيانـــات الشخصـــي

  0ت العينةاالقتصادية إضافة إلى األحوال االجتماعية لحاال
الجـانب الثاني : ويتناول البيانات الخاصة بالمساحة المزروعة قات وأنواعـه والتغيـرات التـي طـرأت 

 0 1993-1990-1985على أسعاره 
مــن اهتمامــات البحــث ويتنــاول الجوانــب الخاصــة باســتهالك  رالجانــب الثالــث : وشــغل الجــزء األكبــ

ة واالقتصــادية ومنافســة القــات لخريطــة اإلنفــاق القــات ممثلــة بصــفة رئيســية فــي الجوانــب الســكاني
، ودورية استهالك القات باعتبارها المؤشر الحقيقي لمعاناة الفرد اليمني  السلعي للمستهلك اليمني

من جراء استهالك القات ، اضافة الى االنعكاسات الناجمة عن ظاهرة استهالك القات سـواء كانـت 
 0انعكاسات سلبية أم إيجابية

أمــا المعالجــات الكميــة فقــد تراوحــت بــين معامــل األهميــة (معامــل التــوطن) ونســبة التركــز         
اي ، إضافة إلى العمل الخرائطـي ، الموقعى ومعامالت االرتباط الجغرافي، ومؤشرات التركز ومربع ك

 : ويجدر اإلشارة إلى أن دراسة القات تشوبها بعض الصعوبات أهمها

ة بمسـاحته إلـى الدقـة ممـا حـدا بـالبعض إلـى إعطـاء تقـديرات خاصـة افتقار البيانـات الخاصـ أوال:

مــن المســـاحة المحصــولية ، بــل يســتبعد الكثيــر مـــن  11، 8، 7بالمســاحة المزروعــة قاتــًا، بــين 
الباحـث  الباحثين القات من الخريطة الزراعية نظرًا لعدم توافر بيانات عـن مسـاحته ، وقـد اسـتطاع

قاتًا فى محافظة حجة من واقع بيانات المكتب الزراعي لمحافظة الحصول على المساحة المزروعة 
  0 92/1993حجة للعام الزراعى  

عــدم تــوافر البيانــات الخاصــة بدرجــة انتشــار ظــاهرة اســتهالك القــات بــين المجتمــع اليمنــي  ثانيـــًا:

ســـب ســواء علــى المســتوى اإلجمــالي أم علـى المســــتوى النــوعي أو العمــرى ، فقـد اختلفــت هــذه الن
إختالفًا كبيرًا من مصدر آلخر ، ففى كتـاب واحــد ورد أكــثر مـن تقــدير ، فالتقـديرات شــبه الرسـمية 

                                                           
 
 



 61 

%، بينمــا رفــع 14 ىتوضــح أن نســبة المســـــتفيدين مـــن هـــذا النبـــات (زرعــاً وبيعــًا وشــراء) ال تتعــد
% مـن 30، و%من الـذكور  80-70% من السكان ترتفع إلى  40تقدير آخر النسبة األخيرة إلى 

% مـن السـكان ، وٕازاء ذلـك فقـد اعتمـدت الدراسـة 80اإلناث ، ويذكر مصدر ثالث أنه يعتمد عليـه 
% 96على الجوانب الميدانية (االستبيان)، ووفقًا لهذه الدراسة تصل نسبة المستهلكين للقات إلـى 

  0من مجتمع العينة 
ة لتأصـيل البواعـث الجغرافيــة وتجـدر اإلشـارة إلـى أن اختيـار محافظـة حجــة كمنطقـة جغرافيـ 

الكامنة وراء السيادة الكاملة لهذا النبـات يمكـن أن تشـكل نموذجـًا واضـحًا لدولـة الـيمن مـن خاللـه 
يمكن وضع إستراتيجية عاملة لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة فى الـيمن، كمـا أنهـا 

 52, 96بينمـا تصـل تلـك النسـبة إلـى  96من المحافظات التي تتعـاظم فيهـا درجـة الريفيـة (تشـكل 
أمـــا عـــن الدراســـات الســـابقة فـــيمكن القـــول أن ظـــاهرة 0م)86/1988علـــى مســـتوى الـــيمن عـــامى 

استهالك القات قد نالت من االهتمام والدراسة مالم تحظ به أية ظاهرة أخـرى فـى الـيمن، وفـى ذلـك 
قد انحصـرت هـذه الدراسـات فـى داللة واضحة على خطورة هذه المشكلة وتعدد جوانبها ورغم هذا ف

 دائرتين:
دائـرة البحـوث الطبيـة واسـتأثرت بالقسـط األكبـر مـن البحـوث المعمليـة والتحليليـة  الدائرة األولـى :

للكشف عن المركبات الكيمائية ومدى تأثيرها علـى مسـتهلكي القـات وسـوف يـأتي اسـتعراض لهـذه 
 0الدراسة فى متن البحث 

حوث االجتماعية وتمحورت كلهـا حـول اآلثـار االجتماعيـة للقـات اإليجابيـة دائرة الب الدائرة الثانية:
والسلبية وهل القات عادة أم إدمان، منبـه أم مخـدر، ورغـم انقسـام العلمـاء حيـال ذلـك فقـد أجمعـوا 

وجامعـة الـدول العربيـة قـد اعتبرتـه مـن  المتحـدةعلى أضراره االقتصادية واإلجتماعيه بـل إن األمـم 
 0ة دوليًا المواد المحرم

أما الدور الجغرافي فى هذه المشكلة فلم يكن واضحًا فقد اقتصرت المعالجة الجغرافيـة علـى  
عباس فاضل السعدي عـن أثـر القـات علـى االقتصـاد الزراعـى فـى الـيمن وتركـز االهتمـام  0بحث د

 : على جانبين
 0الزحف المتسارع للقات على حساب البن  .1
يجـب أن تحـل محـل القـات فـى إطـار خطـة تنميـة شـاملة تقديم البدائل المحصـولية التـي  .2

 : أما الدراسة التي نحت بصددها فقد تناولت موضوع القات من عدة زوايا.
 0أثر المتغيرات البينه االقتصادية على استهالك القات  •

 0التحليل الجغرافي االقتصادي لخريطة إنتاج وتسويق القات •
 0باستهالكه سلوكيات استهالك القات واآلثار المرتبطة •
 0دور القات فى التنمية الزراعية •
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حيـث يعمـل  ، وتتميز محافظة حجة بأن الزراعة تشكل النشـاط االقتصـادي الـرئيس                
وتراوحــت  علــى مســتوى الــيمن)% 60.83مقابــل %  77.92( بهــا أكثــر مــن ثالثــة أربــاع الســكان

دون مثيلتهـا فـى الـيمن) بـين  محـدودة ( العمالـة االقتصـادية فـى القطاعـات السـبعة األخـرى بنسـب
للتشـييد %  3.55للتجارة والمطاعم والفنـادق %  4.73للخدمات االجتماعية والشخصية %  5.14

للكهرباء والغـاز والميـاه  %0.19للصناعات %  2.48للنقل والتخزين والمواصالت %  2.7والبناء 
 . م ) 1986للتمويل وخدمات األعمال (لعام  %0.07وأخيرًا 

لقد أظهرت هذه المعالجة لظاهرة إنتاج وٕاستهالك القات الكثير مـن جوانـب المشـكالت              
التي يعانيها الشعب اليمنـي، وخاصـة المشـكالت السياسـية الداخليـة والخارجيـة ومشـكالت التخلـف 

مرتبط بإحالل وأخيراً مشكلة الغذاء التي تمثل الجانب اآلخر لظاهرة إستهالك القات والقضاء عليها 
 0بدائل زراعية محل زراعات القات 

إن ظاهرة الهجرات اليمنية تسهم بصورة واضحة فى تفشى ظاهرة إستهالك القات فهذه             
الهجرات تحكى قصة الصراع النفسى داخل البناء اإلجتمـاعى اليمنـي المتـوارث بفوارقـة اإلجتماعيـة 

لفئــات العاملــة ذات المســتويات اإلجتماعيــة واإلقتصــادية الحــادة ، إن المهــاجرين وغــالبيتهم مــن ا
الدنيا ومع إرتفاع نسبة األمية بينهم فقد إتخـذوا مـن زراعـة القـات وتجارتـه وسـيلة لإلثـراء المتزايـد 

، فقد ظهرت المزارع األولى للقـات علـى أكتـاف المهـاجرين بـل لقـد عـاود بعضـهم تجـارة  والمتسارع
ولذلك فالبد أن يـتم اإلشـراف الكامـل مـن  هم إلى المحافظة (حجة) القات عقب حرب الخليج وعودت

 0قبل الدولة على إستثمارات المهاجرين وٕاستخدامها فى تمويل خطة تنمية شاملة 
وقـد أســهمت الظـروف البيئيــة التـي يعيشــها الفـرد اليمنــي فـى تفشــى ظـاهرة إســتهالك              

تجار القات يوجهون جزءًا كبيرًا من العوائد النقدية إلـى القات وتوسيع دائرة إستهالكه، فإن  بعض 
تحسين البيئة السكنية متمثلة فى بناء المساكن وشراء مواتير المياة والكهرباء واإلسهام فى البنية 
الصناعية ، ورغم هـذه الجهـود (الفرديـة) فمـا زال التـدهور البيئـى يشـكل نمطـًا سـائدًا فـى محافظـة 

%) يعيشول فـى ظــل 52.41%) وأكثر من نصف أسرها (55.08انها (حجة ، فأكثر من نصف سك
 0%) 58.41ظروف بيئية متدهورة وشبه متدهـورة تغطى أكثر مـن نصف منازلهــا (

ــة ســوى نســبة محــدودة              ــاج التنمي ــة نت ــة العمراني ــازل ، 4.5وال تشــكل البيئ % مــن المن
ـــــكان  1986(% مــــن الســــكان بالمحافظــــة 3.99% مــــن األســــر ، 4.45 ــــيشُ خمــــس السـ ) ، ويع

% مـن 43.14% مـن المنـازل ،37.09%) فى ظروف بيئية تجمع بين التخلـف والتنميـة (40.93(
 0األسر)

وعلـى الخريطــة الزراعيـة فــإن الصـراع بــين القــات والـبن مــازال قائمـًا ، فــإذا كــان األول             
ستمر زحفه على حسـاب المسـاحة المخصصـة قادرًا على المنافسة داخل اإلطار المحلى لليمن ، وي

 لزراعة البن حتى أصبح يشغلُ ثلث مساحة أراضى مشروع األهجر تاركًا للبـــن 
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% من إجمالى قيم اإلنتاج الزراعى فى محافظة (حجة) اليشغل سـوى 80% فقط ، بل أنه يعطى 7
 0% من مساحتها المزروعة8

اره المحصــول النقــدى األول فــى الــيمن ولــه ســوابق ولكــن للــبن الســيادة الكاملــة باعتبــ            
أسـهمت قـيم  1965تاريخية إيجابية فى الميزان التجارى اليمني خـاللُ ثلثـى هـذا القـرن، ففـى عـام 

يعتبر القات المعوق الرئيسي لعمليات و ، % للقات 2.19% من ميزانية اليمن مقابل 15صادراته بـ 
داية الـدخول فـى أسـواق إسـتهالكه مـع بدايـة الـدخول فـى التنمية الشاملة فى اليمن حيث تتوافق ب

أسواق العمـل والنشـاط اإلقتصـادي علـى إخـتالف قطاعاتـه ، فهـل يمكـن أن يكـون هنـاك تقـدمًا فـى 
 0مس ساعات فأكثر فى عمليات مضغ القاتخ%)  66.2سكانه ( امجتمع يقضىُ ثلث

لبية للقات ممثلـة فـى األمـراض العضـوية وتجدر اإلشارة إلى أن هناك إتفاقًا عامًا على األضرار الس
ســاعات فــأكثر  6والنفســية واألضــرار اإلجتماعيــة واإلقتصــادية ، إن التفــرغ الســتهالك القــات لمــدة 

 0% من ساعات العمل اليومى 75-50% من حاالت العينة يفقد 76.9يجعل 
ل دائـرة إسـتهالك وتزداد خطـورة إسـتهالك القـات إذا علمنـا أن نصـف عـدد أفـراد األسـرة فـأكثر يـدخ

 0% من حاالت العينة60.28القات فى 
إن تنمية الجوانب البيئية فى اليمن بصفة عامة ومحافظـة حجـة بصـفة خاصـة يعتمـد              

فى المقام األول على رقع حدة قزمية أحجـام المراكـز العمرانيـة ، ففـى منطقـة الدراسـة كـان متوسـط 
)، وهذا اليشكل عتبة سكانية مناسبة إلحـداث تنميـة 1986 نسمة (لعام 170حجم المركز العمرانى 

شاملة ومع صـعوبة النقـل فـى ظـل البيئـة الجبليـة تتفـاقم المشـكلة ، والحـل األمثـل لـذلك يكمـن فـى 
تقســـيم الـــيمن إلـــى أقـــاليم تخطيطيـــة يراعـــى فيهـــا التـــوازن بـــين القطاعـــات اإلقتصـــادية والخدميـــة 

 0والسكان
خر لمشكلة القات وهو البعد اإلجتماعى ممثًال فـى الفـوارق االجتماعيـة وهناك بعد آ               

واالقتصـــادية الحـــادة بـــين ســـكان المنـــاطق الجبليـــة وســـكان المنـــاطق الســـهلية ، فـــاألولى تســـتأثر 
كـذلك  –بالثروات والعوائد النقدية ، بينما تستأثر الثانية بالعمالة الزراعيـة ذات األجـور المنخفضـة 

تتمتع بمقومات اإلنتاج الزراعى حيث التربـة الخصـبة ومـوارد الميـاه الـوفيرة فـال  فإن محافظة حجة
 0مم  800يخلو جزء من المحافظة مـن المطر  وتظهر كجزيرة مطرية بمتوسط سنوى 

كـــذلك تختـــزل المحافظـــة الخريطـــة اإلقتصـــادية العمرانيـــة للـــيمن ، ففـــى المنطقـــة                  
ألسماك ثم تظهر الزراعـات البسـيطة فـى نهايـات األوديـة مقترنـه بـالنمط الساحلية يبرز دور صيد ا

دية والعمـارة اليمنيـة العمرانى البدائى الذى يحاكى النمط اإلفريقى ومع الجبال تظهر المحاصيل النق
وبهذا فإن هذا البحث يأمل أن تكون محافظة حجة نموذجاً للتنمية العمرانية واإلقتصادية اإلسالمية 

 0ة فى اليمن والبيئي
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ــة دون  ــى أنهــا قضــية وطني ــرًا يجــب النظــر إلــى قضــية القــات عل وأخي
المنظور القـومى فـال يجـب النظـر إلـى الشـعب اليمنـي علـى أنـه شـعب 
مخدر  فهذا اليستقيم مـع شـعب الحضـارات ، وأن يكـون حـل المشـكلة 
من خالل التنمية البيئية الشـاملة ، مـع مراعـاة أن عـادة مضـغ القـات 

 0ر حضارية وتتنافى مع السلوكيات المتحضرةأصبحت غي
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U السابعةالدراسة : 
U شبكة الطرق البرية 

Uفي الجمهورية اليمنية 
Uدراسة في جغرافية النقل 

لقد قامت الطرق اليمنية بـدورين مهمـين متناقضـين ، فالـدور األول سـاد خـالل الفتـرة             
هـذه الطـرق فـى تحقيـق الرخـاء اإلقتصـادى للـيمن وذلـك مـن  القديمة والفترة العربية حيث أسـهمت

جــراء توســيع دائــرة العالقــات التجاريــة ونقــل مركــز الثقــل اإلقتصــادى ،  فحــول الطريــق الصــحراوى 
الشرقى  ( والذى يعانى من تدهور اقتصادى حاليا ) نمت المدن التجارية لتجارة المر والبخور من 
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ذا الطريق بمدن تجارية مثل شبوة وقثبان ومأرب ونجران  ،  منطقة ظفار وحضرموت ، وكان يمر ه
بل وقامت شبكة الطرق آنذاك بتحقيـق الوحـدة الجغرافيـة لشـبه الجزيـرة العربيـة حيـث كـان الطريـق 
السابق يتفرع عنـد نجـران إلـى خطـين أولهمـا الخـط الشـرقى الـذى كـان ينتهـى عنـد الخلـيج العربـى 

، أمــا  )13F)1ال إلــى مكـة المكرمــة ومنطقـة حـوض البحــر المتوسـطوالعـراق ، وثانيهمـا كــان يتجـه شـما
حيث شاركت الطرق فى التخلف الذى ساد اليمن وما زال يسودها  ثالدور الثانى  فى العصر الحدي

  0كما سيرد فى المتن 
وأمــام الــنقص الواضــح فــى امكانــات التنميــة االقتصــادية مــع اإللحــاح الشــديد لتحقيــق هــذه         

ان البد من االعتمـاد علـى المعونـات والمسـاعدات األجنبيـة  لتنميـة قطـاع الطـرق و قـام التنمية فك
ــة ، اإلتحــاد الســوفيتى  ــات المتحــدة األمريكي ــى عــاتق دول : الصــين ، الوالي الجــزء األكبــر منــه عل

ومـع انقطـاع المسـاعدات العربيـة تراجعـت تنميـة هـذا  1990إضافة إلى الدول العربية ، ومنذ عـام 
، وقد أسهم فى هذا التدهور عدة عوامل أهمها المظهر التضاريسـى ، والحـروب األهليـة ،  القطاع

   0وحاالت الجفاف التى تتعرض لها اليمن بين سنة وأخرى

 :منهج البحث 
سار البحث وفقا للمنهج الوظيفى وذلك بالتركيز علـى الناحيـة االقتصـادية حيـث  تقـوم             

يع الظهيــر االقتصــادي للعقــد و فــتح األســواق ، كمــا أنهــا مــن الناحيــة الشــبكة بــدور مهــم فــى توســ
البيئية  تحدد مستويات التلوث البيئي ، كمايركز االهتمام على عالقتها بمستويات التحضر ، ، بـل 

    )14F)2ودور  شبكة النقل فى البعد اال ستراتيجى لألمن القومي
والـذى يقـيس بطريقـة   Network  Analysisكمـا اعتمـد علـى  مـنهج تحليـل الشـبكة           

هندســـية اخـــتالل الشـــبكة عـــن الوضـــع المثـــالى لهـــا والـــذى يهـــدف إلـــى التـــرابط الكامـــل للشـــبكة ، 
فاالنحراف عن القيم المثلى  (المفترضة ) للترابط يقيس بوضوح مدى االختالل الحالى لهذه الشبكة 

مة تتالقى فى العقد ( علـى النحـو الـذى ، وهذا المنهج يجردالطرق الفعلية إلى مجرد خطوط مستقي
سيرد ) ، كما اعتمد البحث على المنهج المقارن  الإظهـار االختالفـات المكانيـة ، أو االخـتالل فـى 

 0كفاءة شبكة الطرق  
لــم يقــع تحــت يــد الباحــث دراســات متخصصــة عــن شــبكة الطــرق فــى الــيمن مــن منظــور و         

 1983االهتمام الجغرافـى ضـمن دراسـات أخـرى ، ففـى عـام جغرافى ، ولكن دخلت الطرق فى دائرة 
وفى إطار التعاون العلمـى بـين جامعـة صـنعاء ، وجامعـة نـوبنجن وكولومبيـا قـدم هـانس جيبهـارت 

                                                           
) جغرافيـة شـبه  1988) محمد متولى و محمود ابـو العـال ( 1( 

جغرافيــة الــيمن الشــمالى ، األنجلــو  2جزيــرة العــرب ، جـــ 
 0 26، ص  3المصرية ، القاهرة ، ط 

(2)  Ray . S .K ( 1995 ) Transport Planning For Developing Countries , Prentice 
. Hall of India , New Delhi , PP 1-2   
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كولن دراسة عن الطرق اليمنية وتأثيرها على نشأة األسواق ، وقد اعتبر انشاء الطـرق المرصـوفة 
طرق وبين أهمية األسواق ، فهناك األسواق الحديثة عنـد فى اليمن حدثا جديدا وربط بين طبيعة ال

الممرات الجبلية وسفوح الجبال ، وأسواق الطرق التى عكست بوضوح الظهيـر اإلقتصـادى للطريـق 
 )15F)2على الطرق المرصوفة   ة، وأخيرا األسواق األسبوعي

، ففـى منطقـة إب كما دخلت دراسة شـبكة الطـرق كعامـل مـن عوامـل التنميـة الزراعيـة             
ربطت الدراسة بين مياه الرى و بين أنماط استخدام األرض وركزت الدراسة على شبكة النقل كنتاج 

ــة ــة الزراعي ــى معالجتهمــا الطــرق كعنصــر مــؤثر فــى  )16F)3للتنمي ــا ف ــان للباحــث دراســتان أدخلت ، وك
اسـتخدام  أنمـاطموضوع الدراستين ، فالدراسة األولى : كانت تحت عنوان أثر الموضع فى خطـة و 

مظاهر السطح على أشكال الطرق واتساعها ، وعلـى  ناألرض بالمدينة الجبلية ، و تناولت أثرتباي
اق الجبليــة و واستعرضــت الدراســة الثانيــة األســو  )17F)4تركيــز أنمــاط معينــة مــن األنشــطة االقتصــادية

و تـأثير هـذه الطـرق  ، وتناولت العالقة بين  شبكة الطرق و مواقع األسواق ،سلوك التاجر الجبلى
 18F)1( 0على مرونة التاجر الجبلى

 :أهداف البحث   
  -يهدف البحث أساسا إلى :   
تحليــل التـــأثير (الحتمــى ) لمظـــاهر الســـطح علــى شـــبكة الطـــرق فــى المنـــاطق ذات التباينـــات  •

 0التضاريسية وأثر ذلك فى ترابط الشبكة و إمكانية انسياب الحركة على الطرق 

ع الطرق فى اليمن سواء بالمقارنـة العالميـة أو علـى المسـتوى المحلـى (بـين تحليل كفاءة قطا •
 0محافظات الجمهورية ) ومدى تأثر هذه الكفاءة بالظاهرات الجغرافية األخرى 

                                                           
) ، تطور أسواق الطرق فى 1987هانس جيبهاردت ( كولن ) (  )2(

الجمهورية العربية اليمنية، تحت تأثير انشاء الطرق ارئيسية 
، ( عدد خاص ) ص ص  7، مجلة كلية اآلداب جامعة صنعاء، العدد 

64،65 0 
)الرى و استخدامات االرض فى منطقة إب  1987نر(اولى برو  )3(

،ترجمة احمد نعمان المرحجى و مركز الدراسات و البحوث 
 .  108ابريل ، مايو ،يونيو ،صنعاء ص  28اليمنى ،العدد 

) أثر الموضع فى خطة وأنماط 1994فايز حسن حسن غراب (    )4(
كلية استخدام األرض فى المدينة الجبلية، دراسات جغرافية ، 

اآلداب جامعة المنيا ، قسم الجغرافية ، المجلد الثامن ، 
 0 10العدد 

) األسواق الجبلية وسلوك التاجر 1993فايزحسن حسن غراب (  (1)
الجبلى فى محافظة حجة ، الجمهورية اليمنية ، تحليل جغرافى 

، أغسطس  14، مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية ، العدد 
0 



 67 

              
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

U الثامنةالدراسة : 
  أثر الموضع

في خطة وأنماط استخدام األرض في 
 لمدينة الجبليةا

 دراسة تطبيقية على مدينة حجة
 الجمهورية اليمينة

ساعدت تضاريس اليمن على قيام حياة حضرية خاصة مدن القالع ، كذلك ساعد إرتفـاع          
السطح على حياة اإلستقرار والتحضر في اليمن ، فالحرارة المرتفعة في معظم شـبه الجزيـرة تختفـي 

والمدينـة يـة ، لـم تحـظ المـدن اليمنيـة بالقـدر الكـافي مـن الدراسـة الجغرافتمامًا فـي جبـال الـيمن ، ف
 -موضع الدراسة جديرة بالبحث لعدة أسباب :

خـالل  % (374.3نها وعلى مدى أحد عشر عامًا سجلت نموًا سكانيًا ملحوظًا بلـغ معدلـه إ •
 ).نسمة  15623نسمة إلى  3294زاد عدد السكان من  ) (م 75/1986عامي 

 %)55.2بمركزية خدمية عالية حيث تضم أكثر من نصف سكان حضر المحافظـة ( تتمتع  •
نســمة)  8180مدينــة المحابشــة  ، ويشــكل عــدد ســكانها ضــعف ســكان المدينــة التاليــة لهــا (
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ومـا يقــارب عشـرة أمثــال ، نســمة)  28720ميـدى  وأكثـر مـن خمســة أمثـال المدينــة الثالثـة (
 ) .م 1986نسمة في عام  1634ة (شهارة المدينة الرابعة واألخيرة في المحافظ

ن المدينة بموقعها النسبى تشكل المركز الحضرى الوحيد في شمال غرب الجمهورية اليمنية إ •
 شـرقًا) 43.6شـماًال وخـط الطـول  17تقع المدينة على دائرة العرض  وقصبة محافظة حجة (

د كانت المركز الوحيد لشـبكة ، فق ، وهذا الموقع يعتبر المبرر الحقيقى لنشأة وتطور المدينة
اللحيـة  –الصـليف  –المسالك القديمة في شمال اليمن فيما بين الموانى السـاحلية  : ميـدى 

والمنطقة السهلية التهامية في الغرب وبين المرتفعات الداخلية الغربية والعاصمة صنعاء في 
الساحلى الحديدة  الحديدة ثم الطريق –الريد  –حجة  –عمران  –الشرق عبر طريق صنعاء 

كم)، ويقل طول هذا الطريق عـن نصـف الطريـق اآلخـر بـين العاصـمة  150جيزان (بطول  –
 –موقـف السـبت  –زارحـة  –كـم مـارًا بــ جيـزان  340) والـذى يبلـغ طولـه  الحديدة والميناء (

كـم (فـي  70حجـة بطـول  –باجل ، ومع بداية ثمانينيات هذا القرن تم رصـف طريـق عمـران 
 .)1(19F) 1982/1985الحديدة (عام  –) وطريق جيزان 81/1982عامى 

 127بمسـافة  والمدينة بموقعها الحالي ثالث أقرب المراكز الحضـرية إلـى العاصـمة صـنعاء ( •
% 39.5كم) ، وقد اسـتأثرت العاصـمة بــ 111كم) ، والمحويت ( 100كم) بعد مدينتي زمار (

، بينما استأثرت بقيـة 1992ينة في عام من إجمالي ركاب سيارات التاكسي الخارجة من المد
 وأقرب المـدن إلـى مدينـة حجـة ( )20F)2% من إجمالى الركاب 60.5المراكز العمرانية المحلية بـ

 كـم 277 زمـار ( ، كـم ) 169) ومـدن : حـرض (  كم 164 ميناء الحديدة ( )  بعد العاصمة
 )  كم  292) ، الجوف ( كم 269 كم) ، صعدة ( 238) ، المحويت (

 وقد إعتمدت الدراسة على العمل الميدانى ممثًال في المصادر التالية : 

 تتمثل في خريطتين :  :الخرائط 
مصــدرها شــئون  م  1982 لعــام  2000:1األولــى : مخطــط إســتخدام األراضــي والشــوارع مقيــاس 

ن مـن البلديات واإلسـكان ، إدارة التخطـيط الطبيعـى ، قسـم تخطـيط المـدن الثانويـة ، وتوضـح نـوعي
طريـق  –حصـى  –مسـفلت  ويشـمل الشـوارع ( م  1982البيانات ، اإلستخدام الحضـرى حتـى عـام 

 –واألراضي الزراعية  -ممرات مدرجة) المبانى تحت اإلنشاء والمهدمة  –قابل إلستخدام السيارات 
 .لي ، والنوع الثانى من البيانات مخطط إستخدام األراضي المستقب خطوط المرافق –حدود الجوار 

                                                           
) ، أسواق الطرق في الجمهوريـة 1986هاردت كرلن () هانس جيب1(

لة  سية، مج طرق الرئي شاء ال تأثير إن حت  ية ت ية اليمن العرب
 1987،(عدد خاص) السنة  7جامعة صنعاء ، العدد  –كلية اآلداب 

0   
) المسافات مأخوذة من مجلة الطرق، العدد الثـاني ديسـمبر 2(

  0 16، ص  1994



 69 

 بلدية حجة . من 4000:1مقايس  م 1992إلستخدام األرض في مدينة حجة عام : الثانية 

صــورة  40تــم تغطيــة المدينــة بعــدد مــن الصــور الفوتوغرافيــة بلــغ عــددها  الصــور الفوتوغرافيــة :
 . 1994ديسمبر  15أخذت من قلعة القاهرة في يوم 

 م 1993التجاريـة والصـناعية بالمدينـة لعـام  ممثلة فـي بيانـات المحـال :البيانات غير المنشورة 
من مكتب بلدية حجة ، إضافة إلى اإلستقصاء الذى قام بـه الباحـث عـن أسـعار إيجـارات المسـاكن 

 .م  1994بالمدينة في شهر ديسمبر 

ـــات المنشـــورة : ، والنشـــرة اإلحصـــائية م  1986،  1975تشـــمل تعـــدادي الســـكان لعـــامي  البيان
 .م  1992لمحافظة حجة لعام 

                                   @@@@@@@@@@@@@ 
 

 

 الدراسة السابعة  :
 استخدام األرض

 في أراضي طرح النهر
دراسة ميدانية في الجغرافيا 

 االقتصادية
 لجزيرة أبي تشابة

 
تمثل أراضي طرح النهر مظهرًا عمرانيـًا واقتصـاديًا واضـحًا علـى خريطـة النيـل وفرعيـه ،            

فالسهل الفيضى المصري تنحصر اتجاهات نموه في المستويات األفقية على طول الحواجز الرملية 
، وما يتساقط فوق قاع النهر مـن رواسـب تكـون جـزرًا بمثابـة مراكـز لتجميـع أراضـي الطـرح ، ومـا 
 تلبث هذه الجزر أن تلتحم مع السهل الفيضى ، وينطبق هذا على جزيرة أبـي نشـابه      والجزيـرة
التــي نحــن بصــدد دراســتها تميــزت بعقديــة مائيــة موروثــة ، ففــي الفتــرة العربيــة كــان يتفــرع عنــدها 
خليجان على قدر كبير مـن األهميـة أولهمـا خلـيج أبيـار (فـي الشـرق) وخلـيج شـابور (فـي الغـرب) 
وكــان األول أكثــر أهميــة مــن فــرع رشــيد نظــرًا الســتمرارية جريــان المــاء بــه والثــاني كــان يتجــه إلــى 
ناحية شابور ثم اإلسكندرية ، وهكذا تحددت هذه العقدية المائية بأربعة طرق إلى القاهرة ، ووسط 

  0وغرب الدلتا ، اإلسكندرية ، إضافة إلى عدة دروب صحراوية إلى منطقة وادي النطرون 
طـرح وتستمد الجزيرة أهميتها حالًيا من وقوعها على فرع رشيد الذي تـزداد فيـه معـدالت ال         

المتـرين  بسبب اختالل النظام المائي في أعقـاب إنشـاء السـد العـالي بحكـم ارتفـاع مسـتواه بحـوالي
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على الفرع الثـاني (دميـاط) ، ويركـز البحـث االهتمـام علـى أراضـي طـرح النهروتـدخل هـذه األراضـي 
 ضمن أمالك الدولة الخاصة وتخصص للمنفعة العامة أو للبيع أو اإليجار .

حددت مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله مفهوم الجزر بأنها الجزر الواقعة في وسط وقد          
المجــرى أو المتصــلة بأحــد الجســرين وتتــأثر مســاحتها ســنويًا بالزيــادة (طــرح) أو النقصــان (أكــل) 
أواإلفساد ( أي تحويل األرض المزروعة إلى غير مزروعة الرتفاع نسـبة الرمـال بهـا ) وٕاذا غطتهـا 

  0والطمي وأصبحت صالحة للزراعة يطلق عليها المعمور  طبقات الطين
ــوزاري رقــم           ــة للقــانون 1958لســنة  1كــذلك حــدد القــرار ال لســنة  192م بالالئحــة التنفيذي

) الجوانب الخاصة بتوزيع أراضي الطرح بأن يعتبر الطـرح المالصـق إلحـدى الضـفتين 21F1م ( 1958
لمجرى يتبع إحدى الضفتين (األقرب) أويوزع بينهـا وفقـا لمـا تابعًا لها ، أما الطرح المنفصل وسط ا

يتبين من تحديد المحور على الطبيعة ، وهذا المحور يحدد منتصف البعـد بـين الضـفتين الثـابتتين 
للنيل في المجرى المالحي سواء كان الطرح واقًعا في هذا المجرى أو بين مجـريين أحـدهما مالحـي 

 واآلخر غير مالحي .
لســنة   1384وألهميــة موضــوع أراضــي طــرح النهــر وأكلــه فقــد صــدر القــرار الجمهــوري رقــم         

م بإنشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله تلحق برئاسة الجمهورية ومقرها القاهرة تتولى  1958
 : 

 حصر مساحة ما يفسده النهر أو يصلحه من الفساد وأرض أكل النهر. .1
 ار عن األرض المؤجرة من الحكومة .ورفعها أو رفع اإليج ةتقدير الضريب .2

تصــريح كتــابي ،  وحصــر األراضــي المنزرعــة بطريــق الخفيــة أي الزراعــة بــدون تــأجير أ .3
وتبدأ المؤسسة الحصر في شهر يناير من كل عام وينتهي الحصر في آخر شهر يونيو 

0  
ظــرًا إن أراضــي طــرح النهــر بصــفة عامــة تتطلــب الدراســة الجغرافيــة البشــرية واالقتصــادية ن -

لتميزهـــا الواضـــح فـــي الـــنمط الســـكني، المركـــب المحصـــولي ، الـــنمط الحيـــازي، والعالقـــات 
  0اإلقليمية الخاصة بها 

% طـرح مـنخفض وارتفـاع هـذه 64.1، و % طرح مرتفع35.9تتوزع أراضي الطرح بنسبتي  -
 ، فـال مسـاكن تقـام فيهـا وزراعـات شـتوية محـددة النسبة األخيرة يؤثر سـلبيًا علـى الجزيـرة

% فقط من 5، فال تشكل المساحة المخصصة للسكن والمنافع سوى  وضريبة زراعية قليلة
وكـذلك  ، % من مسـاحة االسـتخدامات98، وشكلت االستخدامات السكنية  مساحة الجزيرة

                                                           
أراضي طرح النهـر مصـدرها إدارة جميع القرارات الخاصة ب )1(

 0أمالك المنوفية 
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ــث ( ــي المســاحات المخصصــة للســكن فحــوالي ثل ــراط ف ــاك إف %) المســاكن تفــوق 33.9هن
 . متر مربع 200مساحتها 

ــى   - ــة إل ــع نســبة المســاكن الطيني ــى 86كــذلك ترتف ــدور الواحــد إل % مــن 79% ومســاكن ال
 : فحوالي  المساكن، وقد انعكس ذلك على أحجام المساكن وأنماطها

 . % من مساكنها بسيطة تتكون من حجرة واحدة أو حجرتين3.7  -
 . % من مساكنها متوسطة يتكون من ثالث إلى أربع حجرات41.2و   -
الكبير فيشكل نمطًا سائدًا لمساكن الجزيرة، حيث شكل أكثر من نصف مساكن  أما المسكن  -

 .%) 55.1الجزيرة (
% 57.1ن مركـب االسـتخدام يتـراوح بـين إ أفراد و  6ن متوسط عدد أفراد األسرة في الجزيرة إ -

% لالسـتخدامات المختلطـة 15.4اإلنتاجيـة  % لالستخدامات27.5لالستخدام االجتماعي و
، فإن بديل التنمية الرأسية  فردًا/ للحجرة 0.96، ومعدل التزاحم  نسمة/الفدان 252والكثافة

، واالرتفـاع رأسـيا بمقـدار 7.14لمساكن الجزيرة يؤدي إلى تخفيض مساحة المسكن بنسبة 
%، 62.5ثالثة أو أربعة طوابق ويترتب عليه ذلك رفع نسبة االستخدامات االجتماعية إلـى 

%، وكذلك زيادة الطاقة االستيعابية بنسبة 75.3نتاجية بنسبة ورفع نسبة االستخدامات اإل 
  0الفدان  نسمة/ 258نسمة/حجرة ، الكثافة بمقدار  0.985الثلثين ومعدل التزاحم بمقدار 

% من الحـائزين، 97.53كذلك فالحيازات القزمية تمثل مشكلة واضحة في الجزيرة، فحوالي  -
ازة أقل من الفـدانين، ممـا يـؤدي إلـى ظهـور % من المساحة يندرج تحت فئة الحي88.71و

  0مشكالت كبيرة في العمليات الزراعية 
فالقطن غائب تمامًا ، والمركب الزراعي دليل واضح على الشخصية الزراعية لهذه األراضي  -

% مــن 72.3مـن الخريطــة المحصـولية تاركــًا المجــال لثالثيـة الــذرة والبرسـيم والخضــراوات (
فــول و  البطــاطس و ثــم عــدة محاصــيل بنســب محــدودة مثــل القمــح  المســاحة المحصــولية)

) بتربـة  المواطي ، وهذه األخيرة قرينة أراضي الطرح المنخفض ( الفول السودانيو  الصويا
كمـا أنهـا أكثـر احتياجـًا   سـم) 80ذات الدرجة اإلنتاجية الثانية وقرب الماء األرضي منها (

 0لتحسين الصرف الزراعي بها 

ل حرفة الصيد نشـاًطا رئيسـيًا لسـكان هـذه الجزيـرة ، ففـي بيـان لهيئـة الثـروة كذلك لم تشك  -
أفـراد لكـل أسـرة،  5عـامًال فقـط، وبغـرض  115السمكية أن عدد العاملين بالصـيد بـالجزيرة 

 0% من سكان الجزيرة18.6فإن حرفة الصيد تضم 
الزراعية قد أثر في  الوضع الجغرافي للجزيرة ووجود الفاصل المائي مع تفتيت الحيازات إن  -

% من المزارعين تتراوح المسـافة 89.1الرحلة اليومية للمزارع بين المسكن والحقل فحوالي 
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% منهم ذات إمكانيـات حرجـة لهـذه 10.9كم ، وحوالي  2مترًا و 50بين مساكنهم وحقلهم 
  0الرحلة اليومية 

، فهــي فــي  جزيــرةوعلــى هــذا الوضــع الجــزري ظهــرت مشــكلة كبيــرة فــي المركــب التجــاري لل -
وفي إحتياج أكبر لتعديل وضـعها اإلداري لكـي ، إحتياج شديد لتخطيط قطاع تجارة التجزئة 

يتالءم هذا الوضع مع التوجهات الجغرافية، فيجب أن تنضم الجزيرة إدارًيا إلى مركز منوف 
  0أو مركز أشمون بدًال من مركز السادات

سـاكن أو المركـب التجـاري أو الوضـع اإلداري، فهنـاك وٕاذا كانت الجزيرة تشكو مشكالت خاصة بالم
، فهنـاك انعـدام فـي الخـدمات الصـحية  مشكالت أخرى قد تكون أكثر أهمية مثل مشكالت الخـدمات

،  ، الخــدمات البريديــة ، ميــاه الشــرب ، الكهربــاء مــع قصــور شــديد فــي مراكــز الخــدمات التعليميــة
ضـافة إلـى مشـكالت خاصـة باالسـتخدام الزراعـي يـدور ، إ ، الخدمات البيطريـة الخدمات التليفونية

 : معظمها حول 
 . لقصور الشديد في دور الجمعية الزراعية .1
، خاصــة وأن كــل وســائل الــري تعتمــد علــى اآلبــار  الميــاه وارتفــاع أســعار الوقــود آلالت رفــع  .2

 .االرتوازية 
 . مشكالت نقص العمالة الزراعية .3
  0م الطرق المرصوفة أو الترابية الواسعة بالجزيرة وأخيرًا وأكثرها أهمية مشكالت انعدا .4

وأخيرًا فإن جزيرة أبي نشابة تشكل نموذًجا ألراضي طرح 
النهر، ويمكن أن تعمم مشكالتها على بقية مناطق الطرح، 
 ويمكن أن توضع خطة شاملة للنهوض بأراضي طرح النهر 
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 : الدراسة الثامنة
 لطرق البرية الحضريةشبكة ا

 في محافظة كفر الشيخ
 دراسة جغرافية

 المقدمة :
شهدت جغرافية النقل تطورًا كبيـرًا فـي أعقـاب انتصـاف القـرن الحـالى باسـتخدام األسـاليب          

الكمية ودخولها في مجال العلـوم الهندسـية فيمـا عـرف بالطبولوجيـا وخاصـة نظريـة الشـبكات التـي 
ى مجرد خطوط مستقيمة تتفرع وتتالقى فـي العقـد ، رغـم أن العالقـة بينهمـا ( تجرد شبكة الطرق إل

) علـى يـد  1736الجغرافيا والطبولوجيـا ) ترجـع إلـى الثلـث الثـاني مـن القـرن الثـامن عشـر ( عـام 
 . ) 22F )1وريليونارد إل
احــل ويـرتبط اختيـار هـذا الموضـوع بمـا الحـق المحافظــة منـذ خمسـينيات هـذا القـرن مـن مر         

ــة ) ، ومــا ترتــب عليهــا مــن ظهــور نطــاق مــن  متعاقبــة مــن التنميــة االقتصــادية ( خاصــة الزراعي
العمران الحديث يمتـد وسـط المحافظـة حـول عقـد حضـرية أحـدث وهـي ( مـن الشـرق إلـى الغـرب ) 

 مطوبس .  –سيدي سالم  –الرياض  –مدن : الحامول 
لتي مرت بها المحافظة جعلت تطور شـبكة الطـرق إن الظروف البيئية والمراحل التاريخية ا        

يتفــق إلــى حــد مــا مــع النمــاذج التــي تناولــت تطــور شــبكات النقــل فــي الــدول الناميــة ( مثــل غانــا 
ونيجيريا ) حيث ثوابت النموذج من حيث المحطات السـاحلية والعقـدة شـبه الداخليـة ( بلطـيم ) ثـم 

                                                           
( 1 ) William , J.C.(1981),Geography : Towards a General spatial systems 
Approach , Methuem , London and New york , P.127 
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إلـى الوقـوف علـى مـدى تـوازن قطاعـات التنميـة اكتمال الشـبكة وتعـدد داراتهـا ، وقـد هـدف البحـث 
 االقتصادية وانعكاسها على شبكة الطرق في المحافظة 

 وتناولت المعالجة الجوانب االتالية : 
دور الموقــــع الجغرافــــي والظــــروف البيئيــــة ، ومشــــروعات التنميــــة فــــي شــــبكة الطــــرق  .1

 المرصوفة .
 نموذج تطور الشبكة . .2

 ية والنمط التوزيعي لها .العقد الحضرية : أحجامها السكان .3
 المؤشرات االقتصادية لشبكة الطرق . .4

 دراسة ترابط شبكة الطرق مركزيتها . .5
 دراسة إمكانيات الوصول بين عقد شبكة الطرق . .6

 دراسة مشكالت شبكة الطرق .  .7

أســـفرت دراســـة شـــبكة الطـــرق المرصـــوفة بـــين العقـــد الحضـــرية فـــي محافظـــة كفـــر الشـــيخ 
 ة عن بعض االتجاهات التخطيطية نذكر منها : باستخدام األساليب الكمي

إن الظــروف البيئيــة ، ومظــاهر الســطح ، وتفــاوت األنمــاط العمرانيــة مــن العمــران         
القــديم إلــى عمــران الصــيد ، إلــى عمــران عــزب االستصــالح قــد أثــر فــي شــبكة الطــرق فــي 

لـث تقريبـًا : وثانيهمـا : اتجاهين أولهما : االتجاه العـام لشـبكة الطـرق وانحرافهـا بنسـبة الث
 االتجاه التطوري ( الذي ادى إلى نموذج تجريبي ) .

إن شـــبكة الطـــرق لـــم تالحـــق مراحـــل التنميـــة فـــي المحافظـــة ، فمازالـــت النطاقـــات        
الشمالية اكثر احتياجًا لتنمية شبكة الطرق بهـا ، وقـد يتحقـق ذلـك فـي حالـة انشـاء طريـق 

مــرورًا بوســطها ســواء كــان هــذا الطريــق ســاحليًا أم عبــر رئيســي يــربط شــرق الــدلتا بغربهــا 
بحيرة البرلس ، أو متمشيًا مع الجسر الواقي ، وسـيكون مـن نتيجـة ذلـك ربـط عقـدة بلطـيم 

 مطوبس مباشرة  .  –سيدي سالم  –بعقد الرياض 
ومؤشـر  1.8إن التركيب العام للشبكة يقترب من حالـة التـرابط الكامـل فمؤشـر بيتـا         

 %. 60% ومؤشر ألفا  75ا جام
إن دراســة مركزيــة عقــد الشــبكة وامكانيــات الوصــول بينهــا قــد أكــدت مركزيــة موقــع         

عقدة كفر الشيخ سـواء مـن حيـث المركزيـة الموقعيـة أو المركزيـة المتـأثرة بالثقـل السـكاني 
 بــيال ، فــوة إلــى –واالقتصــادي كمــا أدت احتيــاج عقــدة ســيدي ســالم ، الريــاض ، دســوق 

 تنمية شبكة الطرق وتشغل بقية مواقع هامشية .
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إن ظــاهرة هامشــية العقــد الحضــرية تظهــر بوضــوح بالنســبة ألقاليمهــا الريفيــة (           
% مــن العقــد ( العقــد باســتثناء : كفــر  70مراكزهــا االداريــة ) وتنطبــق هــذه الظــاهرة علــى 

يـــة ( الهندســـية ) بالنســـبة بلطـــيم ) فهـــذه العقـــد تتجنـــب المواقـــع المركز  –بـــيال  –الشـــيخ 
لمراكزهــا االداريــة ، وعلــى ســبيل المثــال عقــدة الحــامول تجــنح إلــى الجنــوب كثيــرًا فالمســافة 

كــم بينهــا وبــين حــدها الحنــوبي ،  7كــم بينمــا تصــل إلــى  39بينهــا وبــين حــدها الشــمالى ( 
الى كـم بينهـا وبـين حـدها الشـم 5،  29وكذلك في عقدة سـيدي سـالم تتـراوح المسـافة بـين 

 الرياض .  –قلين  –دسوق  –فوة  –والجنوبي وينطبق ذلك على مطوبس 
تنصـــرف ظـــاهرة الهامشـــية كـــذلك إلـــى الثقـــل الســـكاني واالقتصـــادي لهـــذه العقـــد           

% مـن سـكان مركزهـا االداري بينمـا  45بالنسبة ألقاليمها الريفية فعقدة مثل فوة تسـتأثر بــ 
 –بلطــيم  –% فــي نصــف عقــد الشــبكة ( عقــدة : بــيال  20،  30تتــراوح هــذه النســبة بــين 

% فــي  10% ،  14% ،  12كفــر الشــيخ ) وتتــدنى النســبة إلــى  –الحــامول  –دســوق 
 سيدي سالم .  –مطوبس  –العقد الثالث الشمالية الرياض 

إن عقـــد الشـــبكة فـــي حاجـــة إلـــى تنميـــة شـــاملة تســـتهدف المزيـــد مـــن االنشـــطة         
ـــ ـــة  44أكثر مـــن خمـــس ســـكانها ( االقتصـــادية والســـكان ف ـــر مـــن نصـــف العمال % ) وأكث
ــر الشــيخ  و  55.3االقتصــادية الحضــرية (  ــط : كف ــين فق ــدتين اثنت ــي عق % ) يتركــزون ف

 1.4% من السـكان ، و 2.6دسوق بينما تشكو عقدة مثل الرياض انخفاض النسبتين إلى 
 % من العمالة .

النقـل مـن خـالل االطـار الحـالى للمحافظـة أكدت الدراسة السابقة بأن تخطـيط شـبكة        
قد يتعارض مع اتجاهات التخطيط االقليمي الذي من أساسياته وجود درجة من التشابه في 
ظروف المنطقة التخطيطيـة والحضـارية ، وهـذا غيـر متـوفر بالقـدر الكـافي فـي المحافظـة ، 

احتها بـل واتجاهـات فالتفاوت واضح بين مراكز العمـران وتوزيعهـا وأحجامهـا السـكانية ومسـ
نموهــا ، ومــن ثــم فــإن الدراســة تعــزز اتجــاه عمــر الفــاروق إلــى الوحــدات االداريــة الطبيعيــة 
كاطارات مناسبة لتنظـيم المجتمـع الحـديث لألهـداف التخطيطيـة مثـل تخطـيط للمـدن وانمـاء 
 الموارد االقتصادية كما تعزز اقتراحـه بإنشـاء محافظـة جديـدة تضـم النطاقـات الشـمالية مـن
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0TP23Fالمحافظــة

 )1 (
P0T  ناحيــة اداريــة و  70مراكــز اداريــة و  6تحــت اســم محافظــة البــرلس تضــم

0TP24Fعزبة واقتراح عاصمة لها مدينة سيدي سالم 1048

 )2 (
P0T    . 

 

 
 

                                                           
ش  1(  ذجظ ئكزئاف ˇ  ل ا ˇ ئك ذ ئكفئذهف ئكزيخ ذج ل  .   97 – 96) ع
ش  2(  ذجظ  ل ز ئك  .   104) مف
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 الدراسة السابعة  :
 

 تطور هيكل الصناعات التحويلية
 فى محافظة كفر الشيخ

 وتأثره ببرنامج اإلصالح االقتصادي
 مقدمة : 

خالل فترة الستينات من القرن العشـرين  الصناعى فى مصر مما ال شك فيه أن التوسع           
وتمثلت في مشاركة الحكومة  1952كان نتاجًا واضحاً للتوجهات االقتصادية التي أعقبت قيام ثورة 

في القطاعات الصناعية الخاصة ،  فقد تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية اإلنتاج القومي في أواخـر 
كبداية حقيقية لظهور القطاع العام على الساحة االقتصادية خاصة الصناعية ففي ظل  1952م عا

هذا المجلس بـدأت الحكومـة االسـتثمار المباشـر فـي صـناعات : الحديـد والصـلب فـي حلـوان (عـام 
) ومساهمة الحكومة في مصنع إلنشـاء عربـات السـكك الحديديـة والتوصـية بإنشـاء مصـانع 1954

) ، وظـل 25F1ا) في اإلسـكندرية ، واألسـمدة فـي أسـوان (كيمـا) ومشـروعات أخـرى كبيـرة (للورق (راكت
دور القطاع العام مستمرًا في التزايد االقتصادي الصناعي المصـري( حتـى العقـد األخيـر مـن القـرن 

مـع تـأميم شــركة قنـاة السـويس وفـرض الحراســة علـى الممتلكـات البريطانيـة والفرنســية  العشـرين )
ومـا تبــع ذلـك مـن تمصـير المصــارف والشـركات اإلنجليزيـة والفرنسـية وٕانشــاء م  1956عقـب حـرب

) ، وقــد وجــدت الصــناعة 26F2) (1960) وتـأميم بنــك مصــر (عـام 1957المؤسسـة االقتصــادية (عــام 
ــى ( ــل الخطــة الصــناعية األول ــرًا مــن قب ) وأصــبح االســتثمار الصــناعي 1960 –1957اهتمامــًا كبي

ع العـــام واســـتأثر بمعظـــم المنشـــآت الصـــناعية الحديثـــة إضـــافة إلـــى مقصـــورًا تقريبـــًا علـــى القطـــا
  0المؤسسات المالية ومنشآت النقل والبناء والفنادق الكبيرة 

حـدد اشـتراك المصـريين  الـذيم  1956 لسـنة  61وامتدادًا لسياسة التمصير والتأميم صـدر القـرار 
% مـن مجمـوع مرتبــات 65ء % مـن إجمـالي العــاملين بهـا ويتقاضـى هـؤال75فـي البورصـة بنسـبة 

العاملين بالبورصة ولقد ترتب على ذلك هروب األموال من مصر وانخفضـت قيمـة الجنيـة المصـري 
0  

                                                           
) ، التصـنيع فـي مصـر 1981) روبرت مابرو ، سمير رضـوان (1( 
ترجمة صليب بطـرس ، الهيئـة  –) السياسة واألداء 1973 – 1939(

 .95-94المصرية العامة للكتاب ،ص ص 
 .63) نفس المرجع ، ص2( 
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بتعطيــل العمــل ببورصــتي القــاهرة واإلســكندرية لمــدة  1961لســنة 116كمــا صــدر القــانون            
اإلجــراءات إلــى تــوفير )  وقــد أدت هــذه 27F1شــهرين ونقــل ملكيــة غالبيــة األســهم إلــى المصــريين (

الصناعات الكبيرة ففي االحتياجات المالية األزمة الستثمارات القطاع العام الذي استهدف استقطاب 
ــأكثر  500% مــن المنشــآت الصــناعية التــي يعمــل بهــا 95كــان يضــم م  1967/ 66عــام عامــل ف

% 49عامـــل وٕالـــى  499 – 100% مـــن المنشـــآت ذات الحجـــم 65وانخفضـــت تلـــك النســـبة إلـــى 
عامل ، وقد  49 – 10% فقط للمنشآت ذات الحجم 7عامل وٕالى  99 – 50للمنشآت ذات الحجم 

) , واسـتمر احتكـار القطـاع العـام 28F2دور ثـانوي فـي التنميـة الصـناعية ( ذوأصبح القطـاع الخـاص 
، ففي أعقابها تبنت مصر سياسة اقتصادية جديدة كانت بداية  1973للنشاط الصناعي حتى حرب 

بشـأن اسـتثمار  1974لسـنة  43لقطـاع الخـاص علـى نطـاق واسـع فقـد صـدر القـانون رقـم لعودة ا
رأس المالي العربي واألجنبي وٕانشاء المناطق الحرة وشجع على ذلك سلسلة الخسـائر التـي حققهـا 
القطاع مما استدعى بيـع هـذا القطـاع وصـدر بهـذا الخصـوص عـدة تشـريعات أهمهـا قـانون قطـاع 

، وقــــرار رئــــيس  1992لســــنة  95، وقــــانون رأس المــــال رقــــم  1991ة لســــن 203األعمــــال رقــــم 
بتحديد الوزير المختص بشـئون قطـاع األعمـال ، كمـا صـدر قـرار  1991لسنة  96الجمهورية رقم 

بإصـدار الالئحـة التنفيذيـة لقـانون شـركات قطـاع األعمـال  1991لسـنة  1590مجلس الوزراء رقم 
  29F3(0وٕاجراءات الخصخصة (

فـي التنفيـذ الفعلـي لبرنـامج اإلصـالح االقتصـادي 1991قد بدأت مصـر منـذ أوائـل عـام و            
بإيعــاز مــن البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي وقــد هــدف بصــفة أساســية إلــى إعطــاء القطــاع 
الخاص دورًا رئيسيًا في عملية اإلنماء االقتصادي وقد انتهت المرحلة األولى من هذا البرنـامج مـع 

 وتحقق ما يلي :  1993نهاية عام 
  0% 5تحقيق معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  .1
% 0.8اســتمرار تنــاقص عجــز الموازنــة العامــة للدولــة ليشــكل  .2

  0من الناتج اإلجمالي المحلي 

   0% 5.4السيطرة على معدالت التضخم عند مستوى  .3

                                                           
) الخصخصــة وتطــور ســوق األوراق 1998) مجــدي محمــد خليفــة (1(

ية صرية للتنم لة الم صر، المج في م ية  هد  المال طيط ، مع والتخ
 59التخطيط القومي ، المجلد السادس ، العدد األول يونيو، ص ص 

– 60 0  
  0 132) روبرت مايرو ، سمير رضوان ، المرجع السابق ، ص 2(
) ، الصناعات الغذائية في 1999) محمد محمود إبراهيم الديب(3(

مصر : تحليل في التنظيم المكاني والتركيب واألداء ، األنجلو 
 0 88ص  0المصرية ، القاهرة 
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  0إسقاط نصف الديون الخارجية لمصر  .4

بدأت المرحلة الثانية لبرنامج اإلصالح االقتصادي وأطلق عليهـا  1993ومنذ يوليو عام            
% سنويًا وٕالـى 6مرحلة االنطالق اإلنتاجي وركزت االهتمام على زيادة معدل النمو االقتصادي إلى 

  0% ليكون حوالي أربعة أمثال معدل زيادة السكان 8
يـة الكثيـر مـن اهتمامـات الباحـث وقد استرعت هذه التغيـرات التـي لحقـت بقطـاع الصـناعات التحويل

  -وذلك في محاولة لـ : 
ـــين القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات  • تحليـــل الـــدور االقتصـــادي للشـــراكة ب

  0الصناعات التحويلية خالل النصف الثاني من القرن العشرين
 لمــا قبــمرحلــة  متابعــة التغيــرات التــي طــرأت علــى خريطــة الصــناعات التحويلــة بالمحافظــة •

 . و ما بعده االقتصادي اإلصالحبرنامج 
متابعــة السياســات الحكوميــة مــن خــالل مجموعــة القــوانين الخاصــة بتشــجيع االســتثمار فــي  •

  0المنشآت الصناعية سواء كان استثمار محليا أم خارجيا 
سة المصرية ، وتناولت الدرا  وقد تم اختيار محافظة كفر الشيخ لتقييم هذه التجربة               

  -الجوانب التالية : 
تحليل  األداء الصناعي من خالل استعراض مراحل النمـو الصـناعي فـي المحافظـة وتحديـد  .1

  0مدى التزام هذه المراحل بالمسار القومي خالل النصف الثاني من القرن العشرين
تقويم مرحلـة الخصخصـة فـي القطـاع الصـناعي ومـدى تميزهـا عـن المراحـل السـابقة والتـي  .2

  0بسيادة القطاع العام  تميزت
تحديد الركائز االقتصادية لهيكل الصناعات التحويلية في ظل برنامج اإلصـالح االقتصـادي   .3

 لكل من القطاعين السابقين .
تحديــد أولويــات التركــز الجغرافــي ألبــواب األنشــطة الصــناعية لكــل قطــاع مــن القطــاعين   .4

  0في المبحث الرابعباستخدام معيار القيمة المضافة على النحو الوارد 
 وقد تم اختيار محافظة كفر الشيخ لتطبيق ذلك لعدة أسباب : 

ن المحافظة تعاني من قصور واضـح فـي أداء قطـاع الصـناعات التحويليـة فعلـى الـرغم مـن إأوًال : 
% مـن منشـآت 2.97) فإنهـا ال تضـم سـوى 1996% من سكان الجمهورية (عـام 3.75أنها تضم 

% مـــن إجمـــالي عمالهـــا وتـــنخفض نســـبة المتغيـــرات 1.59الجمهوريـــة  والصـــناعات التحويليـــة ب
الصناعية بالمحافظة إذا ما قورنت بالجمهورية (دون الواحـد الصـحيح) حيـث تراوحـت النسـب بـين 

%للعـــاملين بالقطـــاعين : قطـــاع األعمـــال العـــام والقطـــاع الخـــاص ، وانخفضـــت نســـبة القيمـــة 0.8
المضــافة  % للقطــاع الخــاص مــن إجمــالي القيمــة0.43% لقطــاع األعمــال و0.36المضــافة إلــى 
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% للقطـاع 0.5% لقطـاع األعمـال العـام ، و 0.58بالجمهورية كذلك دارت نسبتا قـيم اإلنتـاج بـين 
  0الخاص بالجمهورية 

ن المحافظة ذات تميز زراعي واضح انعكـس علـى خريطتهـا الصـناعية حيـث تشـكل البـؤرة إثانيًا : 
ــذي يضــم ثــالث محافظــات : كفــر الشــيخ , والدقهليــة وقــد الرئيســية إلقلــيم زراعــة بنجــ ر الســكر ال
% من إجمالي مساحة اإلقليم ثلثها وبفارق كبير جدًا محافظـة 93.28استأثرت المحافظة األولى بـ 

ــة بنســبة  ــة 4.31الدقهلي ــرًا محافظــة الغربي ــل المحافظــة 2.41% وأخي ــيم وتمث % مــن مســاحة اإلقل
  0الالزمة لصناعة السكر بمصنع الحامولالمصدر الرئيسي للمادة الخام 

ثالثًا : يمكن أن تشكل المحافظة بؤرة صناعية أو مركز تسويق المنتجـات الصـناعية إلـى األسـواق 
ــثالث  ــك لموقعهــا الجغرافــي المحــدد ب ــر البحــر المتوســط , وذل ــى األســواق العالميــة عب ــة وٕال المحلي

البحــري : اإلســكندرية فــي الغــرب ،  نطاقــات صــناعية تشــكل رؤوس المثلــث الصــناعي فــي الوجــه
ودمياط في الشرق ، وطنطا في الجنوب مع تصاعد تسهيالت النقل عبر الطريـق السـاحلي الـدولي 
والطــرق اإلقليميــة التــي تــربط المحافظــة ببقيــة أجــزاء الجمهوريــة، وقــد تمــت الدراســة تبعــا لثالثــة 

 اتجاهات: 
حل تغير أنشطة الصـناعات التحويليـة  فـي المحافظـة االتجاه األول : االتجاه  التطوري لمتابعة مرا

 وتحديد مسارات التنمية االقتصادية فيها .
االتجاه الثاني : االتجاه المكاني وقد سارت الدراسة وفق هذا االتجاه في كثيـر مـن مواضـع البحـث 
ــين مراكــز  ــة  و ب ــة األنشــطة الصــناعية فــي المحافظــة ببقيــة محافظــات الجمهوري فــي إطــار مقارن

 المحافظة على مستوى القطاعين الصناعيين  العام والخاص .
االتجاه الثالث : االتجاه المكـاني _ التطـوري ويظهـر بوضـوح فـي سـياق المقارنـات بـين المحافظـة 
والجمهوريـة , وبــين مراكــز المحافظــة وذلــك عنــد اســتخدام معيــار القيمــة المضــافة لقيــاس األهميــة 

 كورين خالل فترة الدراسة . االقتصادية لكل من القطاعين المذ
ــى        ــة ، واعتمــدت األولــى عل ــة والخرائطي ــى األســاليب الكمي ــيالت البحــث عل وقــد اعتمــدت تحل

ومعامــل التــوطن بينمــا اعتمــدت الثانيــة علــى األشــكال ط االرتبــال معــامالت النمــو المقــارن ، ومعامــ
  0البيانية والخرائط التوزيعية 

 مصادر البحث : 
دراســـة بصـــفة رئيســـية علـــى بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء اعتمـــدت هـــذه ال

 وانقسمت إلى نوعين : 
، 71مـرورا بتعـدادات  1996وٕانتهاًءا بتعـداد  1967النوع األول: تعدادات المنشآت بدءا من تعداد 

  0على مستوى المحافظة والجمهورية 1986، 76
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ــاج ال ــات إحصــاء اإلنت ــاني: بيان (قطــاع خــاص) و  94/1995، و 1983صــناعي ألعــوام النــوع الث
  0(قطاع األعمال) على مستوى الجمهورية 1995/1996
كما شكلت مديرية القـوى العاملـة بمحافظـة كفـر الشـيخ مصـدرا مهمـا  لهـذه الدراسـة فقـد تـم       

ا المنشـآت ، عـدد العـاملين بهـاعدادجمع بيانات (غير منشورة) عن المنشـآت الصـناعية شـملت : 
 والقيمة المضافة .

 وقد انقسم البحث الى ثالثة مباحث:

 :األولالمبحث 
من القرن العشرين فى  األخيرتطور هيكل الصناعات التحويلية فى المحافظة خالل ما يقرب الثلث 

 ثالث مراحل :ـ
 م .1976-67  األولىالمرحلة 

 م .1986-76المرحلة الثانية 
 م .1996-86المرحلة الثالثة 

 االقتصـادي اإلصـالحل المبحثان الثانى والثالث هيكل الصناعات التحويليـة فـى ظـل برنـامج ثم تناو
 على النحو التالى:

 العام الصناعى . األعمالقطاع  : الثانى االمبحث

 القطاع الخاص الصناعى . :  الثالث المبحث

    . المذكورين االقتصادية لكل من القطاعين األهميةوأخيرا استخدمت القيمة المضافة لتحليل 
لقد شـهد قطـاع الصـناعات التحويليـة فـي مصـر كثيـرًا مـن التغيـرات وذلـك منـذ منتصـف            

، 1952القرن العشرين، وتواكبت هذه التغيـرات مـع قيـام نظـام صـناعي جديـد بـدء مـع ثـورة يوليـو 
تأثيرهـا علـى  ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن العشرين سادت عدة ظـاهرات اقتصـادية انعكـس

 الصناعي نوردها في النقاط التالية :  هيكلأداء ال

سـبيل ذلـك عـدة  رغبة الحكومة المصرية مشاركة القطاعات الصناعية الخاصة واتخـذت فـي : أوالً 
والـذي شـكل بدايـة  1953خطوات منها إنشـاء المجلـس الـدائم لتنميـة اإلنتـاج القـومي أواخـر سـنة 

استثمارات القطاع الصناعي في الصناعات الكبرى، وقد سـاعد علـى  فعلية لدخول القطاع العام في
وتمصـير البنـوك  تنشيط هذا القطاع الكثير من األحداث المرتبطة بـالثورة مثـل تـأميم قنـاة السـويس

وكذلك البورصات المالية واستمر القطاع العام في نشاطه المتزايد حتـى حـرب ، والشركات األجنبية 
1973 0  
القطاع الخاص استعاد نشاطه الصناعي مرة أخرى وبصورة أكبر وذلك منذ انتهاء حرب إن  : ثانياً 

نظرًا لعديد من التغيرات الداخلية والخارجية وتوالت القوانين والقرارات واللجان التي أدت إلى  1973



 82 

عولمـــة القطـــاع الصـــناعي وفتحـــه أمـــام اســـتثمار رأس المـــال المصـــري وغيـــر المصـــري (العربـــي 
ومع برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تبنتـه مصـر  1991، ومنذ عام  1974وذلك منذ  واألجنبي)

بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهدف البرنامج أساسًا إلى خصخصة أنشطة القطاع 
العام وبيعها للقطاع الخاص مـع احتفـاظ القطـاع العـام بأنشـطة صـناعية معينـة وتغييـره إلـى قطـاع 

  0عام األعمال ال

محافظة كفر الشيخ ظلـت لفتـرة طويلـة بعيـدة عـن هـذه التغيـرات حيـث اسـتأثر  القطـاع  إن : ثالثاً 
% من العمالة في حين كـان القطـاع العـام فـي مصـر هـو 14% من المنشآت و0.6العام بها على 

% مـن عمالتـه 50% مـن اإلنتـاج الصـناعي ، و70القوة المسيطرة على الصناعة حيث اسـتأثر بــ 
% من االستثمارات في قطاع النصاعة المصرية ، وفي المقابل كان القطاع الخاص المحافظة 90و

ومازال القطاع  1967% من عمالتها في عام 84.7% من منشآت الصناعات التحويلية و99يضم 
الخــاص مســتأثرًا بالنســبة الكبـــرى مــن منشــآت وعمالــة قطـــاع الصــناعات التحويليــة حيــث بلغـــت 

) 1996% للقطاع العام (عـام 16.8% و0.6% للعمالة مقابل 83.2للمنشآت و% 99.4النسبتان 
ومع تميز القطاع الخاص بأنشطة صناعية معينـة فمـازال لقطـاع األعمـال دورًا مهمـًا فـي أنشـطة ، 

  0صناعية أخرى 

  0األداء الصناعي في المحافظة كان استلهاما من الواقع السابق ذكره إن : رابعاً 
بمعدل  76/  67انتظام منحنى النمو الصناعي للمنشآت فقد زاد عددها خالل الفترة وقد تميز بعدم 

ثـم عـاود ارتفاعـه بصـورة ملحوظـة إلـى   م  76/1986 % خالل الفتـرة7.9% ثم انخفض إلى18.6
وتمثــل المرحلـة األخيـرة نتــاج تطبيـق برنـامج اإلصــالح  م  86/1996% خـالل الفتـرة األخيـرة 33.8

  0االقتصادي 
كذلك تميز التركيب الصناعي بالتناسق الحجمـي الـذي يعكسـه االرتفـاع التـدريجي لمعـدل           

 67/1976% خـالل الفتـرة 14.6زيادة عدد العاملين بالصناعات التحويلية حيث تراوح المعدل بين 
% خــــالل الفتـــرة األخيــــرة 64.47وأخيـــرًا تصــــاعد إلـــى  76/1986% خـــالل الفتــــرة 29.5، وبـــين 

)86/1996 (0  

ن برنــامج اإلصــالح االقتصــادي أدى إلــى إعــادة االنتشــار الصــناعي فــي مصــر وخفــض إ خامســًا:
المقدرات الصناعية لكل من القاهرة واإلسكندرية مع ظهور بؤرات صناعية جديدة ولذلك فقد ظهرت 

) عن 1996المحافظتان على رأس قائمة المحافظات التي نقص بها عدد العاملين بالصناعات (عام
  0لعدد المقدر (وفقًا لمعدل الزيادة على المستوى القومي) ا

قد تعرض الختالل واضح  1996ن أداء قطاع الصناعات التحويلية بالمحافظة في عام إ : سادساً 
فهناك صناعات عانت من نقص شـديد فـي منشـآتها مثـل صـناعة التبـغ حيـث قـدر الـنقص بنسـبة 
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ك صناعات عانت من نقص منشآتها بنسب تراوحت ) وهنا1996% (من العدد الفعلي لعام  1320
ـــين  ـــام 200% ، 150ب ـــي لع ـــدد الفعل ـــة،  1996% مـــن الع ـــر الحديدي ـــادن غي ـــل الزجـــاج والمع مث

ــين  % وتشــمل المــواد الغذائيــة، 150، 100وصــناعات أخــرى عانــت مــن نقــص بنســب تراوحــت ب
ت من فائض في العمالة والخشب والفلين، والخامات التعدينية األخرى في حين عانت هذه الصناعا

% فـي الصـناعات التحويليـة األخـرى ، وبـين 75، 100الصناعية بهذا القطاع بنسـب تراوحـت بـين 
% فــي الصــناعات االســتهالكية مثــل المالبــس الجــاهزة، والغــزل والنســيج ، والمنتجــات 75،  50

والطباعـــة % فـــي صـــناعات األثـــاث والتركيبـــات، 50% ،    25المعدنيـــة عـــدا الماكينـــات ، وبـــين 
والنشر ، والكيماويـات الصـناعية األخـرى ، والماكينـات عـدا الكهربائيـة ، ومعـدات النقـل وانخفضـت 

% في صناعات: الجلود ، والورق، والكيماويات الصناعية، والمطاط ، والماكينـات 25النسبة دون 
  0واألجهزة الكهربائية وأخيرًا المعدات العلمية 

لعـام الصـناعي يعتمـد علـى صـناعتين رئيسـتين هـي : صـناعة المـواد قطاع األعمـال ا إن : سابعاً 
الغذائيــة والمشــروبات، وصــناعة الغــزل والنســيج ثــم صــناعة الكيماويــات الصــناعية ، ورغــم التزايــد 
المستمر في أحجام المنشآت الصناعية بقطاع األعمال فمازال دون مثيله على مستوى الجمهورية 

% من مثيله 32.88عامًال ال يعادل سوى 97تحويلية بالمحافظة فمتوسط حجم منشأة الصناعات ال
  0عامل/منشأة)295على مستوى الجمهورية (

ن قطاع األعمال العام الصناعي يفتقـر إلـى المشـروعات الصـناعية الكبيـرة جـدًا التـي تزيـد إ ثامنًا:
-10اء الفئة عامل/منشأة بينما يتوطن بها جميع المنشآت الصناعية باستثن 1000عمالتها على 

نشــاط  12كــذلك فــإن النشــاط الصــناعي الرئيســي لهــذا القطــاع يعتمــد علــى  0عامل/منشــأة  50
% بـين العمالـة وهـي تجمـع بـين الصـناعات الغذائيـة وبـين 95.3صناعيا استأثرت خمسـة منهـا بــ 

  0الغزل والنسيج

بصـورة متسـارعة  ن القطاع الخاص يتنـامى دوره فـي االقتصـاد الصـناعي فـي المحافظـةإ : تاسعاً 
% خــالل الفتــرة 34.1فــي ظــل برنــامج اإلصــالح االقتصــادي حيــث حقــق زيــادة فــي منشــآته بمعــدل 

% خالل الفتـرة المـذكورة ، وذلـك علـى حسـاب قطـاع 61, كما زاد عدد العاملين بمعدل  86/1996
، % 83%) مع زيادة عدد العاملين بـه بمعـدل 7.8-األعمال الذي سجل نقصًا في منشآته (بمعدل

وقـــد دخـــل القطـــاع الخـــاص مجـــال الصـــناعات اإلنتاجيـــة كأولويـــة أولـــى حيـــث ســـجلت صـــناعات 
ـــات واألجهـــزة  ـــة األخـــرى ، وصـــناعة الماكين ـــات الصـــناعية ، ومنتجـــات الخامـــات التعديني الكيماوي
الكهربائية ، وصناعة معدات النقل، وأجهزة المعدات واألجهزة العلميـة وأجهـزة القيـاس أعلـى معـدل 

  0ة سواء من حيث المنشآت أو العاملين للزياد
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وفــي الجانــب اآلخــر ينفــرد هــذا القطــاع (دون قطــاع األعمــال) بمجمــوعتين مــن الصــناعات         
األولى الصناعات االستهالكية والثانية الصناعات اإلنتاجية ويشارك قطاع األعمال العام الصـناعي 

  0واإلنتاجيةفي خمسة أنشطة تراوحت بين الصناعات االستهالكية 

ن الركيزة االقتصـادية للقطـاع الخـاص تفـوق كثيـرًا مثيلتهـا لقطـاع األعمـال العـام فبينمـا إ : عاشراً 
% مـن إجمـالي أنشـطة 41.7تشمل هذه الركيزة خمسة أنشطة صناعية تابع لقطاع األعمال تشكل 

% من إجمالي 84.6نشاطًا تابعة للقطاع الخاص يشكلوا  33نشاطًا) فإنها تضم  12البالغ عددها (
  0نشاطا صناعيا تحويليا)  39األنشطة الصناعية التابعة لهذا القطاع (

ــامج اإلصــالح االقتصــادي تميــز قطــاع األعمــال العــام الصــناعي إ حــادي عشــر: نــه فــي ظــل برن
(بالمقارنــة مــع الجمهوريــة) بســيادة صــناعة المخــابز ومــا إليهــا وصــناعة المــواد الغذائيــة األخــرى 

والغزل والنسـيج حيـث سـجلت  ، وكبس القطن ، وصناعة الزيوت النباتية والحيوانيةوصناعة حلج 
ولكن بصفة عامـة بـأن  ،هذه الصناعات قيمة مضافة أعلى من مثيالتها على مستوى الجمهورية 

القطاع الخاص في ظل برنـامج اإلصـالح فـي وضـع أفضـل بالمقارنـة مـع الجمهوريـة وذلـك بمعيـار 
% مـــن مثيلـــه 129جنيـــه مـــا يعـــادل  2849.7لـــغ متوســـط العامـــل منهـــا القيمـــة المضـــافة حيـــث ب

 0  22022.8للجمهورية البالغ 
كذلك فإن قطاع األعمال العام يتحمل المزيد من تكاليف المادة الخام نظرًا العتماده علـى           

ادة الخـام المادة الخام المستوردة ، بينما تحرر القطاع الخاص من هذا العبئ حيث يعتمد على المـ
% ، ولكن يتميز قطاع األعمال العام بأن متوسط أجر العامل بـه يفـوق مثيلـه 100المحلية بنسبة 

   0% 144للقطاع الخاص بنسبة   
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اختالل وتقزم وتفتت حيازة األراضى 
 الزراعية

تهل في أواخر القرن العشرين ومس
 القرن الحادي والعشرين ،

دراسة جغرافية تطبيقية على مركز 
 .منوف ، محافظة المنوفية 

مجلة الجغرافية والتنمية ، كلية اآلداب جامعة 
 م.2001المنوفية ، العدد الرابع والعشرون ، فبراير 

 
وخاصـة مـن التحـوالت العديـد لقد شهدت خريطة مصر الزراعية خالل القـرن العشـرين             
كانت تشكل اتجاها عالميا ورغم هذا  التيمنه وذلك لسيادة حركة اإلصالح الزراعي  الثانيالنصف 

فقد ظهرت مستجدات عانت منها هذه الخريطة وارتبطت هـذه بعـاملين رئيسـيين أولهمـا ذلـك النمـو 
إلى تقزم الحيازة  الرقعة الزراعية وأدى ذلك فيالمتزايد والمتسارع وثانيهما النقص المتزايد  السكاني

مصـر مـع بعـض الـدول  فـيالزراعية وتفتتها، إن مقارنة بسيطة للوضع الحيـازى لـألرض الزراعيـة 
هكتـار ، بينمـا  1.13العربية توضـح أبعـاد تلـك الظـاهرة فقـد بلـغ متوسـط مسـاحة الوحـدة الحيازيـة 

الجزائـر  فيار هكت 11.14تونس و  فيهكتار  11.58قطر و  فيهكتار  25.2يرتفع المتوسط إلى 
  30F1 (0اليمن ( فيهكتار  1.8سورية و  في% هكتار 8.88و 

مصر إذا ما قارنا نسـبة الوحـدات الحيازيـة داخـل الفئـة  فيوتتصاعد درجة خطورة الوضع الحيازى 
% مـن 89.92مصر ارتفاعا كبيـرًا إلـى  في) حيث ارتفعت نسبتها  أقل من خمسة أفدنة هكتار ( 2

بقيــة الــدول العربيــة فقــد  فــييــة بهــا ولكنهــا انخفضــت وبفــارق كبيــر جــدًا الوحــدات الحياز  إجمــالي
 فــي% 32.03و  البحــرين فــي% 36.85اإلمــارات العربيــة و  فــي%  58.18تراوحــت نســبتها بــين 

  31F2 (0لبنان ( في% 19.03تونس ، و  في% 29.5سوريا ، 
مازال قائمـا علـى القطـاع  صريالمومما يزيد من أثر المشكلة أن جزًء كبيرًا من االقتصاد           

% علـى مسـتوى الـوطن 15.76% من النـاتج المحلـى مقابـل 17.67حيث أسهم األخير بـ  الزراعي
% 2.62الصـومال البحـرين و  فـي% 2.95األردن ، و  فـي% 5.4العربـي وتتـراوح تلـك النسـبة بـين 

لهـذا الـدور  تنـاميسورية ، وهنـاك  في% 28.3السودان ، و في% 35.51و % ،10.24والجزائر 
% وهـو معـدل يفـوق مثيلـه 41.8 1997 – 1995خالل الفترة  الزراعيفقد بلغ معدل زيادة الناتج 

                                                           
ــة 1( ــة للتنمي ــة العربي ــة ، المنظم ــدول العربي ــة ال ) جامع

تاب  ية الك سنويالزراع ية ،  ال ية العرب صاءات  الزراع لإلح
  0 71 – 57ص ص  64 – 50، جداول  1998، الخرطوم  18المجلد 

   0نفس الصفحات  –) نفس المصدر 2(
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% خــالل تلــك الفتــرة ، ويضــاف إلــى ذلــك أن أكثــر مــن نصــف القــوة 34.67للنــاتج المحلــى البــالغ 
% علــى مســتوى 39.62%) وتصــل تلــك النســبة إلــى 51.15( الزراعــيالقطــاع  فــيالعاملــة ينــتظم 

  0) 1997لوطن العربي (عام ا
ـــين            ـــك النســـبة ب ـــد تراوحـــت تل ـــة فق ـــي% 1.8وبالمقارن ـــت ،  ف ـــي% 3.22الكوي قطـــر،  ف

 ) 32F1الصومال( في% 85السودان ، و في% 65العراق، و في% 17.7و
شــكلت نســبة مــع انتهــاء القــرن العشــرين أن وكــان مــن نتــائج االخــتالل الســابق ذكــره              

وتـدنت الصـادرات الغذائيـة  1996%  مـن إجمـالي الـواردات المصـرية عـام 29.7غذائية الواردات ال
الصادرات المصرية  وفى نفس العام بلغت نسبة كمية القمـح المسـتورد  إجمالي% من 14.74إلى 

% مـن الكميـة المنتجـة  0.1إنتاج الحاصالت الغذائية وصدر منـه مـا قيمتـه  إجمالي% من 90.53
)33F2(0   

ولعــل الجانــب األكبــر مــن هــذه المشــكالت ينصــرف إلــى ظــاهرة تقــزم وتفتــت الحيــازة               
الزراعية وقد بذلت الدولة الكثير من الجهود لعالج مشكلة تقزم وتفتت الحيازة الزراعيـة منـذ أواخـر 

حالــة  فــياســند التكليــف األكبــر األبنــاء  الــذي 1869القــرن التاســع عشــر حيــث صــدر قــانون عــام 
 1913لســنة  4وفــى خطــوة لحمايــة صــغار المــزارعين صــدر القــانون رقــم  34F3 (0المشــاع(التوريــث ب

مادتــه األولــى عــدم جــواز الحجــز علــى األمــالك  فــيقــرر  الــذي 1916لســنة  10والمعــدل بالقــانون 
تقل عن خمسة أفدنة لكل مزارع وكذلك مساكن الزراع واآلالت الزراعيـة ودابتـين مـن  التيالزراعية 

مـن قـانون اإلصـالح الزراعـي لسـنة  23، ومع تعـاظم المشـكلة فقـد حملـت المـادة ) 35F4دواب الجر (
المـزاد  فـيلم يتفق على من يؤول إليه التكليف)  التي(األراضي تهديدًا واضحا وخطيرا ببيع  1952
  36F5(0( العلني

مـن القـرن العشـرين صـدرت عـدة قـوانين زراعيـة لتنظـيم  الثـانيوفى خالل النصـف                
وضــع خريطــة جديــدة  الــذي 1992لســنة  96كــان أكثرهــا أهميــة القــانون رقــم  0لشــئون الزراعيــة ا

) ولكنـه لـم يقلـل ظـاهرة سـيأتيالزراعيـة (كمـا  األراضـيظل سيادة نظام تملك  فيللزراعة المصرية 
  0التقزم والتفتيت 

 مناهج البحث وأساليب الدراسة : 
                                                           

   0 12ص  7جدول  –) نفس المصدر 1(
 )2( Ciheam (1998), Development and Ugri-Food Policies in the 

Mediterranean Region, Annual Report.  
مصر  في) ، شرح التشريعات الزراعية 1968) محمد محمد خليل (3(

   187، األنجلو المصرية ، القاهرة  ص 
   0 188) نفس المرجع ، ص 4(
، دار  الزراعـيالح ) ، قـوانين اإلصـ1967) محمد فهيم أمين (5(

   0 31الفكر العربي ، الكتاب األول ص 
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 Temporal Modes of يالتطـور  تحليـللـيالت فاللقد اعتمدت الدراسـة علـى عـدة تح          

Explanation  ــ تتبــع التطــورات التــى الحقــت الوحــدة الحيازيــة خــالل فتــرة الدراســة وكــذلك  يف
فالوحـدة الحيازيـة   Functional and Ecological Analysis يواإليكولـوج يالتحليـل الـوظيف

الريــف  يفــ يالنظــام الحيــاز  يهــم فــتمثــل وحــدة بيئيــة اجتماعيــة واقتصــادية وظيفيــة تقــوم بــدور م
) كمـا أنهـا تحمـل Inputsيتم فيها إدخال المؤثرات (المـدخالت   Processكوحدة عملية  يالمصر 

 -Spatial ي) وأخيـــرًا التحليـــل المكـــانOutputsتــأثيرات علـــى الخريطـــة الزراعيـــة (المخرجــات 

Analysis ذه التحلــيالت مــن خــالل إلظهــار االختالفــات المكانيــة ألنمــاط الحيــازات وقــد تمــت هــ
 األساليب التالية : 

 أوال: العمل الميداني : 
 1997مشـاركة) عـام  –إيجـار  –المرحلة األولى : جمع البيانات الخاصة باألنماط الحيازيـة (ملـك 

ناحية وذلك من اإلدارة الزراعية بمركـز  33المركز البالغ عددها  يوكذلك التركيب المحصولى لنواح
 يع البيانات الخاصة باألحواض الزراعية ومساحتها والضرائب المربوطة عليهـا فـمنوف كما تم جم

 632وقــد بلــغ عــدد األحــواض وســرس الليــان مــن مأموريــة الضــرائب العقاريــة منــوف  1998عــام 
  0حوضا 

قريـة إضـافة إلـى مدينـة سـرس الليـان وذلـك لجمـع  12المرحلة الثانية : وتم خاللهـا المـرور علـى 
المشاركة  –اإليجار  –أنماط الحيازات الملك  –عدد القطع بكل حوض  –الحائزين  بيانات عن عدد

حيـازات  ي% مـن إجمـال6.2وبلغـت نسـبة حيـازات العينـة  0الخرائط الخاصـة بـاألحواض الزراعيـة –
أن العينـة تعكـس خصـائص المركـب  يأ 0.8444) وبلغ معامل االرتبـاط بينهـا 37F1( السابقة يالنواح

 1106المركـز وعـددها حـاالت العينـة  ي%  مـن نـواح39.39تشكل  يناحية الت 13الـ  يالحيازي ف
  0 يازةح

المركـز وتـم  ي% مـن نـواح12تمثـل  يالمرحلة الثالثة : توزيـع اسـتمارة االسـتبيان علـى أربـع نـواح
مـن هـذه االسـتمارة وبلـغ عـدد االسـتمارات  ةتبويبها وفرزها مـن قبـل الباحـث وملحـق بالبحـث نسـخ

  0% 10استمارة بنسبة  149استمارة جمع منها  1500الموزعة 
 ثانيًا : األساليب الكمية : 

                                                           
كفـر  –بـرهيم  –) شمل نطاق العينـة قـرى : شبشـير طمـالى 1(

طمالى  –كفر فيشا  –كمشوش  –فيشا الكبرى  –سدود  –السنابسة 
كفر العامرة إضافة إلى مدينة سرس  –شبرابلولة  –الحامول  –

وحـدة  17722لـة مـن حا 1106الليان وبلغ عدد حـاالت العينـة 
   0%) 6.2حيازية (بنسبة 



 88 

معامالت  –مؤشر األهمية  –معامل التقزم  –نسب االختالل الحيازى  –معدالت الزيادة  يوتمثلت ف
كســل) إضــافة إلــى األســاليب الكارتوجرافيــة إ(برنــامج  يباســتخدام الحاســب اآللــ ياالرتبــاط اإلحصــائ

     0حو الموضح بالبحث على الن
فقد تناول هذا البحث ظاهرة ثالثية األبعاد أصابت الخريطة الزراعيـة : اخـتالل ، تقـزم ،            

تفتت المركب الحيازي وذلك خالل مرحلتين متميزين األولـى خـالل القـرن العشـرين حيـث سـاد نمـط 
للقـانون رقـم  الفعليوافقت مع التطبيق معين للعالقة بين المالك والمستأجر والثانية مرحلة جديدة ت

مســتهل القــرن  فــي) وذلــك  مــا لــم يتفــق الطرفــان ألغــى صــفة اإليجــار ( الــذي م  1992لســنة  96
المركب الحيازي فقد انخفض متوسط مساحة  فيالواحد والعشرين ، فمازال االختالل الحيازي سائدا 

زادت  م  2001مع العام 1997م عام  فدان 0.88إلى  1985فدان عام  1.03الوحدة الحيازية من 
  0فدان  0.91إلى 

كذلك تزايدت حدة االختالل الحيازي خـالل األعـوام المـذكورة فـإذا اعتبرنـا أن نسـبة مسـاحة متوسـط 
% إطــــار 125 – 100 % ،100      – 75الوحــــدة الحيازيــــة إلــــى المتوســــط العــــام للمركــــز 

، و  1985% عــام 84.85اوحــت بــين هــذا اإلطــار تر  نــواحيللتجــانس الحيــازي فــإن نســبة 
  0المركز  نواحي إجماليمن  2001% عام 75,75و 1997% عام 84.85

عـام  ففـيأما ظاهرة التقـزم فتظهـر بوضـوح بدراسـة فئـات المركـب الحيـازي خـالل األعـوام المـذكورة 
% مـن حيـازات المركـز انخفضـت 16.55بلغت نسبة الحيازات األكثر مـن فـدان ونصـف مـن  1985

، كذلك انخفضت نسـبة حيـازات  2001وأمام التقزم اختفت تلك الفئة عام  1997% عام 0.69إلى 
% 26.72  وٕالـى 1997،  1985العـامين  فـي% 57.58% إلـى 76.89فدان ونصف مـن  –فدان 
ــدان  2001عــام  ــازات نصــف الف ــر خطــورة أن نســبة حي ــدان ارتفعــت ارتفاعــا  –واألكث ــل مــن الف أق

بلغـــت  الحـــاليومـــع بدايـــة القـــرن  1997% عـــام 39.39إلـــى  1985% عـــام 6.56ملحوظـــا مـــن 
حيازات المركز وكما سبق فالعالقة بين االختالل والتقزم عكسية  إجمالي) من 2001% (عام 70.9

)0,46937  (0  
فــإذا انتقلنــا إلــى الظــاهرة الثالثــة وهــى تفتيــت الحيــازة الزراعيــة فقــد اتضــح أن الــنمط العــام لتوزيــع 

% مــن حيــازات العينــة يليــه نمــط 72.24القطعــة الواحــدة حيــث اســتأثرت بنســبة  الحيازيــة هــو نمــط
% مــن حيــازات العينــة وتتــوزع النســبة 96.75% ويشــكل النمطــان 24.51حيــازة القطعتــين بنســبة 

  0الضئيلة المتبقية بين األنماط األكثر من قطعتين 
قد بلغت معامالت االرتبـاط بـين حيـازة وعن تأثير تفتيت الحيازة الزراعية وتأثرها باالختالل والتقزم ف

وأصـبحت عالقـة  0.5969وبـين االخـتالل الحيـازي  0.8339القطعة الواحدة وبـين الزمـام المـزروع 
) وتقـــزم حيـــازات اإليجـــار (معامـــل 0.4197عكســـية مـــع معـــامالت تقـــزم حيـــازات الملـــك (المعامـــل 

  0 2001لتقزم حيازات عام  0.213و  1997) لعام 0.2283
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ــى ثــالث متغيــرات  وبخصــوص ــازة القطعتــين فقــد كانــت العالقــة طرديــة عل ــازة القطعــة  هــيحي : حي
) إضـــافة إلـــى متغيـــر تقـــزم حيـــازات اإليجـــار 0.401531) واالخـــتالل الحيـــازي (0,5277الواحـــدة (

)0.13984 (0  
) وتقـزم حيـازات 1997لعـام  - 0.57795وكانت العالقـة عكسـية مـع متغيـرى تقـزم حيـازات الملـك (

  0) 0.20657(المعامل  2001عام 
أواخـر القـرن العشـرين كـان البرسـيم  ففـيلهـذه الظـاهرات  النهـائيوتحمل الخريطة الزراعية النتاج 

حيـازات الملـك أو حيـازات اإليجـار فقـد  فـيوالقمح والحدائق أكثر تأثرا وارتباطا بظاهرة التقزم سـواء 
ويقاربها المعامل لحيازات  0.83433البرسيم تراوحت معامالت االرتباط تقزم حيازات الملك ومساحة 

للملــــك ، و  0.8512، وتــــراوح المعامــــل بــــين التقــــزم وبــــين مســــاحة القمــــح  0.79419اإليجــــار 
  0 0.65بين التقزم وبين الحدائق ملك إيجار و لإليجار  0.69608

لسـيطرة ومع أوائل القـرن الواحـد والعشـرين (ومـع غيـاب نمـط حيـازات اإليجـار) ارتفعـت مسـتويات ا
وبـين المحصولية لثالثة محاصيل رئيسية وهذا ما أكد من معـامالت االرتبـاط بـين المركـب الحيـازى 

) ويمثـل ذلـك 0.54625) وأخيـرا البرسـيم (0.7) والحـدائق (0.88(  ) والقمـح0.97محاصيل الذرة (
  0الخريطة المركب الحيازى والخريطة المحصولية  الحاليالوضع 
القرن العشـرين أو أوائـل  فيخريطة المركب الحيازي سواء  فيولنا دور التفتيت وٕاذا ما تنا        
التـأثير علـى الخريطـة  فـيفإننا يمكن أن نؤكد أن حيازة القطعـة الواحـدة لهـا الريـادة  الحاليالقرن 

الزراعيـة يعكـس ذلـك االرتبـاط الطـردى الكبيـر بـين نمـط القطعـة الواحـدة وبـين المحاصـيل الزراعيــة 
، البرسيم ، الحـدائق وكـذلك متوسـط مسـاحة الوحـدة الحيازيـة والعمالـة الزراعيـة حيـث زادت القمح 

ــين علــى الزمــام المــزروع ومحصــول  0.6قــيم المعــامالت علــى  وكــذلك فهنــاك تــأثير لحيــازة القطعت
ولكـن المالحـظ أن الخريطـة الزراعيـة قـد  0.5البرسيم والعمالة الزراعية فالمعامل بينهمـا أكثـر مـن 

القـــرن العشـــرين وانصـــب التغييـــر علـــى تـــدهور الـــدور  فـــيرت كثيـــرا حاليـــا عمـــا كانـــت عليـــه تغيـــ
مصـر أال وهـو القطـن إن مطالعـة بسـيطة لنسـبة صـادرات  فـياالقتصادي ألهم المحاصيل الزراعية 

% 70.2الصادرات الزراعية توضح ذلك التدهور فقد انخفضت تلـك النسـبة مـن  إجماليالقطن إلى 
  0 1998% عام 30وٕالى  1990% عام  44إلى  1985عام 

ــان ــى إعــادة  وباعتبارالدراســة الســابقة دراســة حالــة ف ــة فــى حاجــة ماســة إل خريطــة مصــر الزراعي
  0التخطيط 
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ودور القــانون  يالنظــام الحيــازي خــالل القــرن الســابق وبدايــة القــرن الحــال يإظهــار التغيــرات فــ-1
  0 1992لسنة  96الجديد للعالقة بين المالك والمستأجر رقم 

ين ومـدى تخريطـة المركـب المحصـولى خـالل الفتـرتين المـذكور  يحدثت فـ يإظهار التحوالت الت-2
  0تأثرها بالظاهرات المدروسة 

 المالمح العامة لمنطقة الدراسة : 
يتبـع إداريـا محافظـة المنوفيـة ويتوسـطها وذلـك بعـد ضـم مركـز  يتناولـت الدراسـة مركـز منـوف الـذ

 )1(الشــكل رقــم فظــة وأصــبحت المحافظــة داخــل محــيط دائــرة مركزهــا مدينــة منــوف الســادات للمحا
% مسـاحتها وترتفـع نسـبة الحضـرية لتشـكل 13.9% مـن سـكان المحافظـة و 14.9ويضـم المركـز 
% مــن ســكان حضــر المحافظــة وينفــرد المركــز بأنــه يضــم مركــزين حضــرين  22.50ثلــث ســكان و

الزراعيــة بــالمركز  يتشــكل نســبة األراضــ يالزراعــ (مــدينتى منــوف وســرس الليــان) وفــى الجانــب
ـــل 98.7 ـــة (مقاب ـــى 51.73% مـــن مســـاحته الكلي ـــة إل ـــة الزراعي ـــه الكثاف % للمحافظـــة) ارتفعـــت ب

% للمحافظــة) ويتميــز المركــز بــالتركيز الشــديد لفئــات الحيــازات القزميــة 173.8% (مقابــل 188.3
المركـب الحيـازى  ي% مـن إجمـال99.37نـة والصغيرة فقد بلغت نسـبة الحيـازات األقـل مـن ثالثـة أفد

% من مساحة حيـازات 99.17%) وبلغت مساحتها 1.04% للمحافظة (بمعامل توطن 95.9مقابل 
  0%) 1.4% للمحافظة (بمعامل توطن 72.08المركز مقابل 

 أهداف البحث : 
لقد هدف البحث أساسـًا إلـى تشـخيص الوضـع الحـرج للخريطـة الزراعيـة المصـرية علـى  .1

 .الوارد في المقدمة  النحو
) فــي تغييــر 1992لســنة  96دور القــانون األخيــر للعالقــة بــين المالــك والمســتأجر (رقــم  .2

  0مالمح النشاط الزراعي وذلك خالل فترتي القرن العشرين وبداية القرن الحالي 
متابعة ظاهرة تقزم الحيازات الزراعية وتحليل أسبابها وانعكاسـاتها علـى النشـاط الزراعـي  .3

0  
رصـد النتــائج المترتبــة علــى تغييـر شــكل العالقــة بــين المالـك والمســتأجر وبالتــالي أنمــاط  .4

ــك ، اإليجــار ، المشــاركة فــي القــرن العشــرين  ــازات المل ــة مــن أنمــاط حي الحيــازة الزراعي
وخاصة النصف الثاني منه إلى سيادة نمط واحـد فقـط (حيـازات الملـك) مـع بدايـة القـرن 

  0الحالي 
تيــت الحيـــازة الزراعيـــة ومســبباتها وتأثيراتهـــا علــى جوانـــب االقتصـــادي تحليــل ظـــاهرة تف .5

  0الزراعي من المركب المحصولي ، والعمالة الزراعية ، ورحلة العمل الزراعي 
تقييم خريطة المركب المحصولي على ضوء الجوانب السابقة خالل الفتـرتين المـذكورتين  .6

0  
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 بعدين رئيسيين :  يوقد تمت هذه المعالجة ف

   Vertical Expansion لبعد الرأسى التطورىا

الـدورتين حيث ركزت الدراسة على مرحلتين رئيستين األولى أواخر القـرن العشـرين واعتمـدت علـى 
أمــا  0 95/1996للعــام الزراعــي  يوكــذلك بيانــات المركــب المحصــول 1997 – 1993 الحيــازيتين

 1992لسنة  96للقانون  يعقاب التنفيذ الفعلأ يوالعشرين ف الحادىالمرحلة الثانية : أوائل القرن 
 2003 – 2001واعتمــدت علــى بيانــات الــدورة الحيازيــة  0 96/1997مــع نهايــة الســنة الزراعيــة 

  0 2000/2001 يللعام الزراع يوالمركب المحصول

 :  Horizontal Expansion يالبعد األفق

 0وقد تمت هذه المعالجة على ثالثة مستويات إقليمية 
اإلدارية وذلك عند دراسة مستوى االختالل الحيازي والتقزم  هستوى األول: وشمل المركز بحدودفالم

  0والخريطة الزراعية 
سرس الليان وذلـك        إضافة إلى مدينة  األثنتى عشرةقرى العينة  يوالمستوى الثاني: وتمثل ف

  0عند دراسة تفتت الحيازة الزراعية فى مركز منوف 
إضـافة فيشا الكبـرى  –ميت ربيعة  –القرى الثالث : كفر فيشا الكبرى  يلث : وتمثل فالمستوى الثا

إطـار  يالحيازة الزراعية وذلك ف يإلى مدينة سرس الليان وذلك عند دراسة عوامل التقزم والتفتت ف
  0مصر  يوذلك إلعطاء التعميمات الخاصة بالنظام الحيازي ف (A Case Study)دراسة الحالة 

فقد تناول هذا البحث ظاهرة ثالثية األبعاد أصابت الخريطة الزراعيـة : اخـتالل  000وبعد          
، تقزم ، تفتت المركب الحيازي وذلـك خـالل مـرحلتين متميـزين األولـى خـالل القـرن العشـرين حيـث 

 يالفعلـساد نمط معين للعالقة بـين المالـك والمسـتأجر والثانيـة مرحلـة جديـدة توافقـت مـع التطبيـق 
مسـتهل  فـيألغـى صـفة اإليجـار (مـا لـم يتفـق الطرفـان) وذلـك  الـذي 1992لسـنة  96للقانون رقـم 

المركب الحيـازي فقـد انخفـض متوسـط  فيالقرن الواحد والعشرين ، فمازال االختالل الحيازي سائدا 
 2001مـع العـام 1997فـدان عـام  0.88إلـى  1985فدان عـام  1.03مساحة الوحدة الحيازية من 

  0فدان  0.91إلى  زادت
كذلك تزايدت حدة االختالل الحيازي خالل األعوام المذكورة فإذا اعتبرنا أن نسـبة مسـاحة           

% إطار للتجانس 125 – 100% ، 100– 75متوسط الوحدة الحيازية إلى المتوسط العام للمركز 
% عــام 84.85 ، و 1985% عــام 84.85هــذا اإلطــار تراوحــت بــين  نــواحيالحيــازي فــإن نســبة 

  0المركز  نواحي إجماليمن  2001% عام 75,75و 1997
أما ظاهرة التقزم فتظهر بوضـوح بدراسـة فئـات المركـب الحيـازي خـالل األعـوام المـذكورة            

% مـن حيـازات المركـز 16.55بلغت نسبة الحيازات األكثـر مـن فـدان ونصـف مـن  1985عام  ففي
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، كــذلك انخفضــت  2001مــام التقــزم اختفــت تلــك الفئــة عــام وأ 1997% عــام 0.69انخفضــت إلــى 
 وٕالى 1997،  1985العامين  في% 57.58% إلى 76.89فدان ونصف من  –نسبة حيازات فدان 

أقــل مــن الفــدان ارتفعــت  –واألكثــر خطــورة أن نســبة حيــازات نصــف الفــدان  2001% عــام 26.72
بلغت  الحاليومع بداية القرن  1997% عام 39.39إلى  1985% عام 6.56ارتفاعا ملحوظا من 

حيازات المركز وكما سبق فالعالقة بين االختالل والتقزم عكسية  إجمالي) من 2001% (عام 70.9
)0,46937  (0  

فإذا انتقلنا إلى الظاهرة الثالثة وهى تفتيـت الحيـازة الزراعيـة فقـد اتضـح أن الـنمط العـام            
% مـن حيـازات العينـة يليـه 72.24الواحدة حيـث اسـتأثرت بنسـبة  لتوزيع الحيازية هو نمط القطعة

% من حيازات العينة وتتوزع النسبة 96.75% ويشكل النمطان 24.51نمط حيازة القطعتين بنسبة 
  0الضئيلة المتبقية بين األنماط األكثر من قطعتين 

زم فقد بلغت معـامالت االرتبـاط وعن تأثير تفتيت الحيازة الزراعية وتأثرها باالختالل والتق           
ـــين الزمـــام المـــزروع  ـــازة القطعـــة الواحـــدة وب ـــازي  0.8339بـــين حي  0.5969وبـــين االخـــتالل الحي

) وتقزم حيازات اإليجـار 0.4197وأصبحت عالقة عكسية مع معامالت تقزم حيازات الملك (المعامل 
  0 2001لتقزم حيازات عام  0.213و  1997) لعام 0.2283(معامل 

ــى ثــالث متغيــرات وب ــازة القطعتــين فقــد كانــت العالقــة طرديــة عل ــازة القطعــة  هــيخصــوص حي : حي
) إضـــافة إلـــى متغيـــر تقـــزم حيـــازات اإليجـــار 0.401531) واالخـــتالل الحيـــازي (0,5277الواحـــدة (

)0.13984 (0  
) 1997لعــام  - 0.57795وكانــت العالقــة عكســية مــع متغيــرى تقــزم حيــازات الملــك (             

  0) 0.20657(المعامل  2001وتقزم حيازات عام 
أواخـر القـرن العشـرين كـان البرسـيم  ففـيلهـذه الظـاهرات  النهـائيوتحمل الخريطة الزراعية النتاج 

حيـازات الملـك أو حيـازات اإليجـار فقـد  فـيوالقمح والحدائق أكثر تأثرا وارتباطا بظاهرة التقزم سـواء 
ويقاربها المعامل لحيازات  0.83433زات الملك ومساحة البرسيم تراوحت معامالت االرتباط تقزم حيا

للملــــك ، و  0.8512، وتــــراوح المعامــــل بــــين التقــــزم وبــــين مســــاحة القمــــح  0.79419اإليجــــار 
  0 0.65لإليجار ودار المعامل بين التقزم وبين الحدائق ملك إيجار  0.69608

ــل القــرن الواحــد والعشــرين (                 ــازات اإليجــار) ارتفعــت ومــع أوائ ــاب نمــط حي ومــع غي
مســتويات الســيطرة المحصــولية لثالثــة محاصــيل رئيســية وهــذا مــا أكــد مــن معــامالت االرتبــاط بــين 

) وأخيــرا البرســيم 0.7) والحــدائق (0.88( ) والقمــح 0.97المركــب الحيــازى وبــين محاصــيل الــذرة (
  0ازى والخريطة المحصولية الخريطة المركب الحي الحالي) ويمثل ذلك الوضع 0.54625(

القرن العشـرين  فيخريطة المركب الحيازي سواء  فيوٕاذا ما تناولنا دور التفتيت                  
التـأثير علـى  فـيفإننا يمكن أن نؤكـد أن حيـازة القطعـة الواحـدة لهـا الريـادة  الحاليأو أوائل القرن 
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ر بـين نمـط القطعـة الواحـدة وبـين المحاصـيل الخريطة الزراعيـة يعكـس ذلـك االرتبـاط الطـردى الكبيـ
الزراعية القمح ، البرسيم ، الحدائق وكذلك متوسط مساحة الوحدة الحيازية والعمالة الزراعية حيث 

وكذلك فهناك تأثير لحيازة القطعتين على الزمـام المـزروع ومحصـول  0.6زادت قيم المعامالت على 
ولكـن المالحـظ أن الخريطـة الزراعيـة قـد  0.5مـا أكثـر مـن البرسيم والعمالة الزراعية فالمعامل بينه
القـــرن العشـــرين وانصـــب التغييـــر علـــى تـــدهور الـــدور  فـــيتغيـــرت كثيـــرا حاليـــا عمـــا كانـــت عليـــه 

مصـر أال وهـو القطـن إن مطالعـة بسـيطة لنسـبة صـادرات  فـياالقتصادي ألهم المحاصيل الزراعية 
% 70.2التدهور فقد انخفضت تلـك النسـبة مـن  الصادرات الزراعية توضح ذلك إجماليالقطن إلى 

  0 1998% عام 30وٕالى  1990% عام  44إلى  1985عام 
فى حاجة ماسة إلـى إعـادة  للمحافظة خريطة الزراعيةال وباعتبار الدراسة السابقة دراسة حالة فان

  0التخطيط 
&&&&&&&&&&&&&& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة الثاتية عشر : 
 موقع ميناء جدة الجوى

  ودوره فى النقل الجوى 
 282سمش ، العدد  شرق أوسطية ، جامعة عين مجلة 

 م.2001سبتمبر 
 

 المقدمة:
لقد ارتبط تطور قطاع النقل الجوى فى المملكة العربية السعودية باإلمتداد الكبير الذى             

لحديثة فى المملكة ، ) ، ويعتبر النقل الجوى أول وسائل النقل ا 2مليون كم 2.25تشكله المملكة (
فقد إستخدمت طائرات الداكوتا الصغيرة فى الرحالت الجوية بين أجزاء المملكة ، وكان من مميزاتها 
أنهــا تهــبط وتقلــع مــن أى مكــان دون الحاجــة إلــى مــدارج ومهــابط ، كمــا ارتــبط تطــور قطــاع النقــل 

ث األول مـن القـرن العشـرين الجوى فى المملكـة العربيـة السـعودية بـالتطورات التـى بـدأت منـذ الثلـ



 94 

التى صاحبت تدفق النفط على نطاق واسع فى المملكة ، وكان ميناء جـدة فـى مقدمـة المـوانى فـى 
فى المنطقة المحصورة بين شارعى عبد اهللا السليمان فى الشرق  1948المملكة حيث أنشىء عام 

خشــب فــى الجنــوب ، ، والملــك خالــد فــى الغــرب ، وبــين شــارعى ولــى العهــد فــى الشــمال ، وبــاب 
وينحصر بذلك بين الطريق الدائرى الثانى ( شارع الملك فهد ) وبين الطريق الدائرى الثالث ( شارع 

 األمير ماجد ) .
انتقل الميناء إلى األطراف الشمالية من مدينة جدة تحت اسم مطـار  1981ومنذ عام              

حرية اإلمتداد الشمإلى الغربـى للمينـاء حيـث أدى الملك عبد العزيز الدولى ، وقد حددت الشروم الب
تداخل شرم البحر األحمر شماال شرقيا إلى ضيق الجزء الشمإلى مـن المينـاء علـى النحـو الموضـح 

) ، وما لبث أن زحف العمران تجاه الميناء الجديد وأصبح يحـيط بـه عـدة مخططـات 1بالشكل رقم (
 عمرانية على النحو الموانى :

 0ات : مدينة السلطان ، الحمدانية ، العزيزية من الشرق مخطط
  0من الغرب مخططات : المحمدية ، أبحر الجنوبية 
 0من الجنوب مخططات : المروة ، النزهة ، النعيم 

  0من الشمال مخططات : أبحر الشمالية ، شمال المطار ، الكورنيش الشمإلى 
 :  وقد هدفت هذه الدراسة إلى          

      ة الدينيـــة العالميـــة لمدينـــة مكـــة المكرمـــة مـــن واقـــع الحركـــة األرضـــية ، تأكيـــد المركزيـــ .1
 .والجوية لميناء جدة الجوى 

 ومدى تحول الهامشية الموقعية ( الهندسية ) التى تميز الميناء إلى مركزية وظيفية . .2
 دور موسم الحج فى رفع درجة هذه المركزية . .3

 اول : ويتكون البحث من ثالثة أجزاء يتن         
 أولها مركزية ميناء جدة الجوى الدولى . •
 ثانيها تطور حركة النقل الجوى بالميناء ،. •
 0ثالثهما العالقات اإلقليمية للميناء فى حاالت القدوم والمغادرة ، وٕاقليم الحج  •

 المصادر . 
 إعتمد البحث بصفة رئيسية على مصدرين :

م ،  1999،  1989، 1980ة السـعودية فـى أعـوام أوال : الكتب اإلحصائية السنوية للمملكة العربي
 0حيث تضم بيانات عن عدد الرحالت الجوية ، الركاب حسب الموانى 

م ) حيــث تضــم القــوانين  1995،  1994 -هـــ  1415هـــ ،  1414ثانيــا : تقريــر الحــج لعــامى (
، والشـركات  المنظمة لنقل الحجاج إلى المملكة ، ونسب مشاركة الخطـوط الجويـة العالميـة األخـرى

 0الناقلة ، ودول الوفود 
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 :منهج البحث 
لقــد إعتمــد البحــث علــى المــنهج الــوظيفى فــى تحليــل اإلمكانــات الموقعيــة لعقــد الشــبكة             

وتتحدد هذه اإلمكانات تبعا للوظائف الرئيسة ، ويركز هـذا المـنهج علـى التخصـص الـوظيفى للعقـد 
لمتخصصة فى األنشطة اإلنتاجية أو الخدمات أو تجارة التجزئة النقلية ، فمما الشك فيه أن العقد ا

تحدد الدور الوظيفى لها حيث تحتل بؤرة استقبال الحركة ، كمـا أنهـا نقطـة توقـف لوسـائل النقـل ، 
ويربط هذا المنهج بين موقع وحجم ووظيفـة العقـد النقليـة وبـين حـدود اإلقلـيم الجغرافـى ، فالعالقـة 

هذه العقد تمثل المركز الرئيس الستقبال الحركة مـن المـدن المجـاورة والتـى  بينهما طردية نظرا ألن
أطلـق عليهــا تـافى مــدن ظـل الحركــة ، ويركــز هـذا المــنهج كـذلك علــى وظيفـة الوصــالت ( الطــرق) 
حيــث تتحــدد كفــاءة الحركــة مــن خــالل تــدفق هــذه الحركــات  ومــدى تعــددها ، كمــا أن وظيفــة هــذه 

مـن اسـتخدامات المكـان ، ويحـدد األنمـاط لموقعيـة اإلقلـيم الجغرافـى  الوصالت تكمن فى أنها تعظـم
للعقد النقليـة الجويـة ، كمـا يعتمـد البحـث علـى مـنهج تحليـل الشـبكة يسـتخدم هـذا المـنهج بصـورة 
واضحة فى دراسات النقل باعتبارها ظاهرة جغرافية قابلة ألن يعبر عنها بالشكل الطبولوجى ، حيث 

جاه والمسافة وغيرها من المفاهيم المعروفة فى هندسة أقليدس ، حيث نجد يحدث فيها تشويه لالت
جميع الخطوط البيانية متساوية مع نظيرها من الناحية الطبولوجيـة بـرغم وجـود الفـروق بينهـا مـن 
الناحيـــة الهندســـية ، وفـــى هـــذا الصـــدد تنقســـم الشـــبكة إلـــى نـــوعين أولهمـــا : الشـــبكة المســـطحة 

(plannar)  وثانيهمــا : غيــر مســطحة( ذات البعــدين ،non plannar ، ذات األبعــاد اثالثيــة (
ويتم تحليل بنية الشبكة باستخدام مؤشر الطريق ، امكانيات الوصول ، مركزية الشبكة ، وقد سبق 

 ذلك البحث العديد من الدراسات .
 ) نموذجـا تنبؤيـا لتخطـيط الحركـةMarek Karadekقـدم ميـرك كراسـك ( 1982فى عام         

م ، وقد اعتمد النمـوذج ثالثـة متغيـرات : حركـة  2001 -1981الجوية فى ميناء جدة خالل الفترة 
الحج ، العوامل اإلقتصادية معبرا عنها باإلنفاق الحكومى والتجارة الدولية والدخل القومى ، العوامل 

ف ، االجتماعيـــة ممثلـــة فـــى مســـتوى المعيشـــة وأنمـــاط االســـتهالك ، ومعـــدالت تغيـــر ســـعر الصـــر 
 1986مليـون راكـب عـام  م 10ومستويات أسعار البترول ، واقترح النموذج زيادة عدد الركاب من 

 )38F)1 م 2001مليـون راكـب عـام  20و 1999مليون راكب عام  18و 1991مليون راكب عام  16و
قـدم يوسـف حمـد الـذياب دراسـة عـن التحليـل الكمـى لشـبكة الخطـوط السـعودية  1986، وفى عـام 

                                                           
1-Mirek Karasek ( 1982 ) Forecating and Planning the Jeddah Air Traffic with 
a Mini Model, Journal of Forecasting  May Vol, P.P, 410-415                                
    

) دراسة الشبكة م  1990 -هـ   1410على الذياب (.يوسف حمد  -2
م ،  1986الداخلية للخطوط الجوية العربية السعودية عام 

تطبيق معايير كمية فى جغرافية النقل الجوى ، ماجستير غير 
 0منشورة ، كلية اآلداب جامعة الملك سعود 
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، مستعرضا الجوانب المنهجية للتحليل الكمى للشبكة الجوية الداخلية السعودية ، ودراسة الداخلية 
ــع مطــارات المملكــة البــالغ ( عــددها  ) وٕامكانيــة اإلتصــال الجيولــوجى  1986مطــارا عــام  22توزي

ودرجة مركزيتهـا ، وقـد إتضـح مـن هـذه الدراسـة أن المينـاء يحتـل المرتبـة الثانيـة مـن حيـث درجـة 
 . )39F)2ية بعد ميناء الرياض المركز 

م تناولــت مســـفرة صــالح محمــد الغامــدى دراســـة تفصــيلية عــن مينـــاء  2000وفــى عــام          
الظهران الجوى الدولى بالمملكـــة العربيـة السـعودية ، واستعرضـت هـذه الدراسـة العوامـل الـؤثرة فـى 

ـــا ركــزت الدراســة علــى الــدور النســبى  المينــاء ومراحــل تطورالمينــاء واالســتخدامات الوظيفيــة ، كمـ
تناولــت حركـــة النقــل  لمينـاء الظهــران بــين بقيـــــة المــوانى مــن حيــث المركزيـة ودرجــة التــرابط ، كمــا

الجوى ( الركاب ، والشحن ، والبريد ) ، وانتهت بتحديد اإلقليم الجغرافـى للمينـاء فـى أواخـر القـرن 
  40F)1( 0العشرين

وأكثـر  % ) 46.7ارب نصف مساحة القارة األفريقيـة ( يضم ما يق ا اإلقليم ن هذإ         
 مويضم أكبر ثـالث دول فـي القـارة مـن حيـث المسـاحة وهـ، % )  57من نصف سكانها ( 

أســهمت و ، % مــن مســاحة اإلقلــيم  47.1حيــث اســتأثرت بـــ ، ليبيــا  –الســودان  –الجزائــر 
 . % من سكان اإلقليم الجغرافي اإلفريقي لهذا الميناء 14.5بنسبة 

وهـي ، ويتركز بهذا اإلقليم أهم ثالث دول مـن حيـث السـكان فـي القـار اإلفريقيـة           
% ) فـإذا  56.1وأثيوبيا حيث يتركز بها أكثر من نصـف سـكان القـارة ( ،  ومصر،  نيجريا

 % ) .     65.4(  الثلثينها جنوب أفريقيا لقاربت النسبة يأضيف إل
%  24.3% مــن مســاحة القــارة ، و 42.4أســيوية تضــم  دولــة 24يضــم اإلقلــيم           

 همـا اثنتـين فقـط  ويتميز اإلقلـيم األسـيوي بـالتركز الشـديد فـي دولتـين،  من إجمالى سكانها
 بــأكثر مــن ثلــث مســاحة اإلقلــيم الجغرافــي للمينــاء  ىحيــث اســتأثرت األولــ، أندونيســا الهنــد 

الدولــة الثانيــة ( مـا هيأضــيف إلفــإذا  ) ،% 54.4( سـكانهانصــف وأكثـر مــن  ، %) 33.5(
%   52.9دولتين إلـى الـنسبة  عتالرتف من السكان ) % 10.9و، من المساحة  % 19.4

تميـز بـنجالدش بانخفـاض نسـبة مسـاحتها إلـى تو ، % من السكان  65.3من المساحة ، و
وهكــذا تشــكل الــدول ، % 7 قلــيم المينــاء وارتفــاع نســبة الســكان إلــىإ% مــن مســاحة  1.5

                                                           
 
م ) ميناء  2000 -هـ  1421مسفرة صالح محمد الغامدى (   -1

ية دراسة فى جغرافية الظهران الجوى بالمملكة العربية السعود
 0النقل ، ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب للبنات بالدمام
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%  54.4حيـث اسـتأثرت بــ  أهـم دول اإلقلـيم ،بـنجالدش  –باكستان  –اندونيسيا  : ثالثال
 % من سكان االقليم الجغرافي لميناء جدة . 72.3من المساحة ، و

نسـبة مسـاحتها  تقليضم اإلقليم الجغرافي لميناء جدة الدولي عشرة دول أوروبية          
 إلى ما يقارب نصف سكانهذه الدول  كانترتفع نسبة س، و % من مساحة القارة  9.8إلى 

% مـن  28.4% مـن المسـاحة و 47وتستأثر كل من فرنسا وأسبانيا بــ، % )  48( القارة 
وعلـي العكـس نجـد ألمانيـا تسـتأثر ،  سكان اإلقلـيم الجغرافـي األوروبـي لمينـاء جـدة الـدولي

ــط  ســكان  % مــن إجمــالى 32.6رتفــع نســبة ســكانها إلــى تو ، % مــن المســاحة  15.9فق
ــيم الجغرافــي األوروبــي  ــيم الجغرافــي ، و االقل ــة ضــمن االقل ــدخل الواليــات المتحــدة األمريكي ت

نهـا إف، % مـن مسـاحة  أمريكـا الشـمالية  48ورغـم أنهـا اسـتأثرت بــ، لميناء جـدة الـدولي 
 % من سكانها يدخلون ضمن االقليم الجغرافي لميناء جدة .  90تضم 

تشكل قارة ، دولة موزعة بين قارات العالم  60الحج يضم االقليم الجغرافي الخاص ب
آسيا النطاق الرئيس للحجـاج القـادمين إلـى مينـاء جـدة الجـوي ، حيـث تركـز بهـا أكثـر مـن 

%) ،  17.2تليها وبفـارق كبيـر قـارة أفريقيـا ( بنسـبة ،  % ) 76.7ثالثة أرباع الحجاج ( 
 دومــن حيــث االمتــدا %) ، 0.8ســبة % ، وأخيــرا األمــريكتين ( بن5.3ثــم قــارة أوربــا بنســبة 

%) يتـوزع بــين قــارتي  78.8المسـاحي فــإن أكثـر مــن أربـع أخمــاس مســاحة إقلـيم الحــج ( 
%  مسـاحة  3.2% ) وسـاهم قـارة أوربـا بــ 18ن ( بنسـبة اويليها األمريكتـ ، أسيا وأفريقيا

 االقليم .
ــا      ــيم الجغرافــي للحــج مــع تي ــي االقل ــع الســكاني ف ــق الواق ــد  ،رات الحــج يكــاد يتف فق

 15.7% مـن إجمـالى سـكان االقلـيم ، تليهـا قـارة أفريقيـا ( بنسـبة 67استأثرت قارة آسيا بـ 
% ) ، وعلـــي مســـتوى  8.3% ) ، واألمـــريكتين (9% ) ، وتقاربــت نســـبتا قـــارتي أوربـــا ( 

 القارات تتضح التفصيالت االتالية :
% 62%) ، ويضـم 80مسـاحتها (إن إقليم الحاج في قارة أسيا يضم أربـع أخمـاس     -  

م ) ، وتستأثر دولة أندونيسيا بأكثر مـن ثلـث حجـاج القـارة ( 2000من سكان القارة ( عام 
%) ، أي أن الــدولتين 17.6% ) ، يليهـا فــي المركــز الثــاني دولــة باكســتان ( بنســبة 36.2

ــأكثر مــن نصــف حجــاج القــارة ( ــة ايــران المركــز الثا53.8تســتأثران ب لــث %) ، وتشــغل دول
%) ، وهكذا فقد تركز ثلثا الحجاج في الدول الـثالث المـذكورة  12.8لحجاج القارة ( بنسبة 

 -، ويتوزع ثلث حجاج القارة بين بقية الدول فى ثالث مجموعات :
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%من إجمالى حجاج القـارة وتتمثـل 10، 5تضم الدول التى تسهم بـ  المجموعة األولى :
 0% من إجمالى حجاج القارة  11.4بـ فى دولتى تركيا وماليزيا حيث أسهمتا 

% مــن إجمــالى حجــاج الفــارة  5 -1وتشــمل الــدول التــى تســهم بـــ  المجموعــة الثانيــة :
وتشـمل الـدول السـبع االمـارا ت العربيـة ـ الكويـت ـ تايالنـد ـ الهنـد ـ بنجـاالديش ـ سـوريا ـ 

 0% من إجمالى حجاج القارة  15.4األردن ، وذلك بإجمالى 

% مـن حجـاج القـارة وعـددها 1وتشمل الـدول التـى تسـهم بأقـل مـن  ثالثة :المجموعة ال
ـــ  18 ــة أســهمت ب % مــن إجمــالى حجــاج القــارة اآلســيوية ، وتتــوزع علــى النحــو  6.6دول

 -التالى :
  البحرين ـ قطر ـ اليمن ـ سلطنة عمان ـ لبنان) . (دول المشرق العربي 
  ان ـ طاجسـتان ـ كازاخسـتان ـأذربيجـان ـ قرغسـتان ـ تركسـت (دول أسـيا الوسـطى 

 .)أوزباكستان ـ أفغانستان 
  سـنغافورة ـ الفلبـين ـ فيتنـام ـ برونـي دارسـالم(دول شرق و جنوب شرق أسـيا - 

% مـن إجمـالى الحجـاج القـادمين 37.7، حيث أسهمت بـ  سريالنكا ) -الصين  
) ، % 17وتمثــل الجزائــر المركــز الثــاني ( بنســبة ،  1995إلــى مينــاء جــدة عــام 

وتعتبـر الـدولتان النطــاق األفريقـي الــرئيس إلقلـيم الحــج حيـث اســتأثرت بـأكثر مــن 
% مـن إجمـالى 5،  10%) ، وتتراوح نسبة الحجاج بـين  54.7نصف الحجاج ( 

ـ نيجيريــا )  احجــاج القــارة فــي خمــس دول (أثيوبيــا ـ الســودان ـ تــونس ـ ليبيــ
% مــن إجمــالى 88.6أن أي  ،  % مــن إجمــالى حجــاج القــارة 33.9اســتأثرت بـــ 

% من الحجـاج يتوزعـون بـين  11.4الحجاج بالقارة يأتون من سبع دول ويتبقى 
 دولة . 12

ويعتبر  اإلقليم العربي األفريقي األكثـر تـأثيرا فـي أعـداد الحجـاج ، حيـث اسـتأثرت          
مساحة % من  45.5%) ، ويستأثر بـ  73.7بما يقارب ثالثة أرباع عدد الحجاج بالقارة ( 

 % من إجمالى سكان اإلقليم الجغرافي .28.7اإلقليم وتنخفض به نسبة السكان إلى 
ومــن حيــث المســاحة فــان الــدول ذات المســاحة الكبيــرة تتركــز فــي الــوطن العربــي          

% من مساحة اإلقليم األفريقي 35وعددها ثالث دول ( السودان ـ الجزائر ـ ليبيا ) تستأثر بـ
 0دولة ( انظر الجدول السابق )  16حات األخرى بين ، وتتوزع المسا
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ومـن حيـث السـكان فــإن الدولـة الكبـرى مــن حيـث عـدد الســكان تتركـز فـي الغــرب           
% ) ، تليهــا 26.4بــأكثر مــن ربــع ســكان  اإلقلــيم ( األفريقــي ( نيجيريــا ) ، حيــث اســتأثرت

ث بــأكثر مــن نصــف ســكان الدول الــثال% ) ، وتســتأثر  12.1% و  12.9مصــر، وأثيوبيــا (
% من إجمـالى سـكان  5ـ  10ويتوزع السكان بنسب ،  %)51.4اإلقليم الجغرافي األفريقي(

اإلقلـيم فـي خمـس دول ( السـودان ـ الجزائـر ـ تنزانيـا ـ جمهوريـة جنـوب أفريقيـا ـ كنيـا ) 
 دولة . 11% في بقية الدول وعددها 5% ، وتقل النسبة عن  31.9بإجمالى

اإلقليم األوروبي يقتصر فقط علي عشـرة دول اسـتأثرت ثالثـة منهـا بـأكثر مـن إن          
ــيم األوروبــي ( ــرا 87أربعــة أخمــاس حجــاج اإلقل ــا ـ إنجلت %) ، وهــي دول فرنســا ـ ألماني

ــدول ( ســبع دول ) بنســبة  ــى  13واســتأثرت بقيــة ال ــا إل ــإذا انتقلن ــا ، ف % مــن حجــاج أورب
فإن هنـاك أربعـة دول تشـكل اإلقلـيم الجغرافـي ( وهـي االمتداد المساحي لإلقليم األوروبي ، 

% من إجمالى مساحة اإلقليم األوروبي 83.4فرنسا ـ إيطإلىا ـ ألمانيا ـ إنجلترا ) حيث تضم 
 % ) .83.8وتقترب جدا من هذا الرقم نسبة سكان هذه الدول ( 

ــيم ال         ــر فــي إقل ــا النطــاق األخي ــا األمــريكتين باعتبارهم ــا وٕاذا تناولن ــإن أمريك حــج ، ف
% 76.4( نالشمالية (الواليات المتحدة وكندا) تستأثر بثالثة أرباع أعداد الحجاج األمريكيي

% مــن مســاحة وســكان اإلقلــيم 99أمريكــا الشــمالية تســتقطب ) ، ويتميــز هــذا النطــاق بــأن
% ) مـن المســاحة ، والسـكان إلــى 1وتتصــرف النسـبة المتبقيــة الصـغيرة جــدا (،  األمريكـي

 .% من أعداد الحجاج األمريكيين  23.6يكا الوسطى والجنوبية ، رغم أنها تضم أمر 
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U : الدراسة الثالثة عشر 

U الموارد األرضية الحضرية 
Uوتأثيرها 

Uفى المركب التجارى العشوائى 
 
 

 مقدمة 
 ممــا الشــك فيــه أن األبعــاد التجاريــة للمراكــز الحضــرية ســواء فــى مســيرتها التاريخيــة ،           

أوفى تنظيماتها المكانية لالستخدامات الحضرية انما تأتى استلهاما من الموارد األرضية الحضـرية 
فـــى اطـــار الموقـــع الجغرافـــى ، وقيمـــة األرض الحضـــرية التـــى تعكـــس العوائـــد الموقعيـــة لألنشـــطة 

للحالـة  الحضرية ، فأما القوة األولى وهى الموقع الجغرافى ، فقد تحددت مواقع المـدن النيليـة وفقـا
المزاجية للنهر بين حالتى الهدوء والهياج ، وترجمت الحالة األخيرة فى المزيد من شـبكات التـرع ، 
وبالتــالى تعزيــزات موقعيــة ، مــع تــأثيرات موضــعية تــؤثر فــى تســهيالت النقــل فــى ظــل وســائل النقــل 

 المتاحة أنذاك . 
يمكــن أن نطلــق عليهــا مــرآة المــوارد ويــرتبط ثــانى القــوتين بــالموقع والموضــع معــا ، و              

األرضــية الحضــرية أال وهــى قيمــة األرض الحضــرية , وقــد انتهــت معظــم التطبيقــات الحضــرية الــى 
نمــوزج ( اســتقرائى ) يحــدد الشــكل العــام للتنظيمــات المكانيــة الحضــرية وفقاالقتصــاديات المكــان 

 البحث ( مدينة منوف ) .والنشاط ، وينطبق هذا النموزج بدرجة كبيرة على المدينة محل 
ومع الزمن قد تتدهور المدن ، وقد تتصابى ، وفى مدينتنا يسود الملمح األول بصورة              

واضـحة جــدًا فــى المنطقــة التجاريـة الوســطى ( علــى النحــو الـذى ســيرد تفصــيال ) ، وهــذا التــدهور 
عوامـل السـابقة مظهـرًا عشـوائيا يتعدى التدهور البنـائى الـى جوانـب أخـرى للتـدهور ، وقـد أفـرزت ال

 تجاريا واضحا .         
وقد استهدف البحـث تحديـد الـدور الموقعىباعتبـاره ضـابط ايقـاع الحركـة الـى المنطقـة              

التجاريــة الوســـطى ، وأكـــدت الدراســـة ذلـــك مــن المنظـــور التـــاريخى ، وتحليـــل التفاوتـــات المكانيـــة 
أسـعار األرض ، وتصـنيف األنشـطة المـذكورة  ، وأخيـرا تحليـل لألنشطة التجارية من واقـع خريطـة 

 مراحــل التــدهور العمرانــى والتجــارى بــين المنــاطق التجاريــة ،ودور المســتجدات التجاريــة ( تطــوير
 األسواق الدورية ، والمعارض التجارية الموسمية ، وتطور التجارة الجائلة )

قرائى بهدف التحقق من مدى التطابق بين الواقع وقد اعتمدت الدراسة على المنهج االست           
 والنظرية ، كما اعتمدت على الدراسة الميدانية على تالثة مصادر : 
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 البيانات غير المنشورة من مأمورية الضرائب العقارية ، ومجلس المدينة . 

 أواالستقصاء مع أحد السماسرة لتحديد خريطة أسعار األرض .
اسـتمارة ، واختلـف  2000ت المسـتهلكين ، وبلـغ العـدد االجمـالى لهـا استمارة استبيان عن سلوكيا

 العدد الصحيح منها على النحو الذى سيرد فى المتن .
فى دعوته   Eric Beecroftأما صفة العشوائية فقد اعتمدت على ما أورده ايرك بيكروفت       

عـن   Let Us Make Our Cities Efficientالـى النهـوض بـالمراكز الحضـرية تحـت عنـوان 
 ) فى :   Unplanned Schemeمالمح العشوائية تحت مسمىالمظهر غير المخطط ( 

 الغياب التام للمناطق الترفيهية  •
 ضآلة وتقزم مراكز التسويق وذات مواقع بعيدة عن المركزية . •
 عدم وضوح الفوارق المورفولوجية بين الشوارع وبين الطرق . •

وعدم أمان الطرق ، مع زيادة معدالت احتقان حركة النقـل عدم انتظام اتساعات الشوارع ،  •
. 

يفقده العائـد االقتصـادى ، وهـذا  ن نمط الوحدات المبنية يتميز بالشكل الطولى المفرط مماإ •
 )41F)1يرتبط بتقزم ملكية الوحدات المذكورة .

 -ونضيف فى مدينة منوف مايلى : 
 عدة عزب قديمة .سيادة الخطة العشوائية المرتبطة بنشأة المدينة من  •
سيادة أشكال التدهور البيىء الطبيعى و االجتماعى فى منطقة التماس مـع التجاريـة . أمـا  •

 مالمح العشوائية التجارية فواردة فى المتن . 
ــالتطور التجــارى الحضــرى  لقــد ــة المرتبطــة ب ــب الجغرافي ــد مــن الجوان أكــدت الدراســة الســابقة المزي

 -للمدينة :
لجغرافــى المفصــلى للمدينــة قــد أســهم وبصــورة كبيــرة جــدًا فــى التفــوق التجــارى أن الموقــع ا -أوال :

للمدينــة علــى مــدى عصــورها التاريخيــة ، وذلــك فــى اطــار المقارنــة مــع بقيــة المراكــز الحضــرية ، 
بخاصة المدينة األولى ( شبين الكوم )، كما كان االنفراد بالعقدية الحديدية السبب الرئسىفى ظهور  

ى المخطط ( الهندسى ) الذى جمع بين السوق األسبوعى ، وبين مستودعات البترول النمط التجار 
، حيـث شـغلت منطقـة التمــاس مـع الخـط الحديــدى فـى جنـوب المدينـة ، وعليــه فلـم تلتـزم المنطقــة 
التجارية بالتوسط العمرانى ، لكنها التزمت التوسط الجغرافى المـرتبط بتسـهيالت الموقـع ، وامكانيـة 

 الوصول .

                                                           
 Eric Beecroft (1970) Let Us Make Our Cities Efficient , in Robert G. Putnam   

et al Geography of Urban Places ,Methuen ,Ontario ,Canada ,p, 450 )1 ( 
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خريطة قيمة أسعار األرض فى المدينة تتفق الـى حـد كبيـر مـع النمـوذج العـام ألسـعار  إن-ثانيا : 
األرض فى الكثير من المراكز الحضرية ، والذى يؤكد تضاؤل قيمة األرض مع البعد التدريجى عـن 

 ، وبدرجـة 0.44957-المنطقة الوسطى ، بخاصة على الشوارع الرئسية حيث بلغ معامل اإلرتبـاط 
 0.45155-) ، وعموما فقد بلغ المعامل العام  0.18545-أقل على طول الشوارع الثانوية ( 

ن المدينـة فـى مسـيرتها التاريخيـة العمرانيـة قـد تعرضـت للتـدهور العمرانـى فـى المنطقـة إ -ثالثـا : 
الوســطى ممــا أفقــدها الكثيــر مــن مبــررات وجودهــا المتمثــل فــى تحقيــق أكبــر عائــد مــوقعى ، وهــذا 

يمكن تحقيقه مع سيادة االرتفاعات المنخفضـة ، واألكشـاك الخشـبية ، وقـد تـالزم مـع ذلـك أوجـه ال
أخرى للتدهور مثل التدهور اإلقتصادى ، والتدهور الوظيفى ، والتدهور الحركى ، والمدينة فى هذا 

 تتفق مع األنداد الحضرية فى العالم .
كبـت العقـد األخيـر مـن القـرن الماضـى والسـنوات ن التجديدات التجارية الحضرية التى واإ -رابعا :

األولى من القرن الحالى قد أثرت سلبا فى اقتصاديات المنطقة الوسطى ، فتحت ضغط االحتياجات 
المساحية للمناطق التجارية المخططة ، فقد اتجهت االستخدامات التجارية الى بدائل تجارية أخرى 

ــل تطــوير األســواق األســبوعية ، وانشــاء ال ــة الوســطى ، وتكثيــف مث ــة خــارج المنطق مراكــز التجاري
 المعارض الدورية ، وتطوير التجارة الجائلة .

ن التخطيط التجارى للمدينة البد أن يأخذ فى اعتباره ( كضرورة قصوى ) تخطيط شبكة إ -خامسا :
 الطرق ووسائل النقل ، وبخاصة فى وقت السوق األسبوعى .  

 

 
 

 
 

 
 

U: الدراسة الرابعة عشر 
Uاألبعاد الجغرافية لتسويق اإلبل 

Uفي مصر 
Uدراسة حالة لسوق اإلبل بقرية برقاش 

Uمركز إمبابة ومنشأة القناطر 
Uمحافظة الجيزة 

 



 103 

الـذي ينتمـي إلـى   ) Case studyلقد سارت هذه الدراسة وفقًا لمـنهج دراسـة الحالـة (            
ة لعناصـر الظـاهرة الجغرافيـة ، والكشـف األصول الفرنسية والذي يهـتم أساسـًا بـالتحليالت التفصـيلي

علــى نطاقــات جغرافيــة محــدودة بهــدف التحليــل  مثــم يركــز االهتمــا  عــن جوانبهــا المتعــددة ، ومــن
 التفصيلي لمتغيرات جغرافية تؤثر في النظم التجارية .  

حـال م 18فـدانا ، و  133.3وغالبا ما تتخير دراسة الحالة حيزا مسـاحيا صـغيرا ، فمسـاحة         
هـدفا لدراســة تــأثير الحركــة المروريـة علــى مواقــع تجـارة التجزئــة الصــغيرة فــى  تتجاريـا صــغيرا كانــ

مدينة مكة ، و قد انتهت إلى أن هناك ارتباطا طرديـا بـين الحركـة المروريـة ، وبـين نشـاط المحـال 
مـــل ) و لكنهـــا ضـــعيفة بـــين الحركـــة المروريـــة وبـــين حجـــم الســـوق (المعا0.62التجاريـــة (معامـــل 

0.49(42F)1(  وكــذلك يهــتم بتركيــز االهتمــام علــى ظــاهرة تجاريــة معينــة بهــدف تحليــل أداءهــا وســط ،
متغيرات األسواق ، وهذا ما أكدته دراسة السبيعى عن سوق القطيف الذي يتوقف تماما مع المطـر 

. ( وقد كان للباحث دراسات سابقة فى هذا المجال سـواء فـي مصـر أو فـي الـيمن علـى )43F)2الغزير 
 النحو المثبت في المراجع )

وغالبا ما ترتبط جدوى األسواق الدورية فى دورها فى التخطيط من منطلـق تمتعهـا بـدور           
اســتين يؤكــد أن مواقــع الخــدمات االجتماعيــة  لالمحــرك الرئيســي للتنميــة اإلقليميــة ، وهــذا مــا جعــ

 .   )44F )1ق  والحكومية يمكن تعيينها بدراسة نظام الشبكة الدورية لألسوا
التخطيطــي مــن خــالل التحليــل الجغرافــي لخطــط  هوتــأتى أهميــة هــذا المــنهج فــي االتجــا            

تنمية القطاعـات التسـويقية التـي يقـوم بوضـعها غيـر الجغـرافيين ، إضـافة إلـى وضـع اسـتراتيجيات 
وريـا التـي تخطيط األسواق ، وكان هـذا واضـحا فـى دراسـة سـيونج بـارك عـن التنميـة الريفيـة فـي ك

األسواق الدورية ، حيث تناولت دورة األسواق الدورية في كوريا  راعتمدت بصورة رئيسية على دو 
، ومرونة التاجر ، ومدى تباعد األسواق ، ودور كثافة الحركة التجارية في تخطيط شبكة الطرق ، 

ــــوعين : النــــوع األول : األســــواق التقل ــــى ن ــــة ( و فــــي هــــذا الصــــدد فقــــد قســــمت األســــواق إل يدي
Traditional  ) أو الريفية (Rural  أو الوطنية ((Indigenous)  وهي أكثر ارتباطًا بالتخلف

                                                           
) تأثير الحركة المروريـة علـي  1999محمد مصلح الثمالي (   -1

سة  ندوة الساد ية ، ال مواد الغذائ ئة ال تاجر التجز قع م مواا
ألقســام الجغرافيــة ، بجامعــات المملكــة العربيــة الســعودية 

 .  13مارس ., ص 4بالتنسيق مع الجمعية الجغرافية السعودية ،  
) األسـواق الدوريـة  2000نعيمة بنت سعد عبد ا السبيعي (  -2 

محافظــة القطيــف ، دراســة فــي الجغرافيــة االقتصــادية ،  فــي
 . 205دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب للبنات بالدمام ، ص 

م ) األسـواق  1999-هــ  1419محمد بن عبد الكـريم حبيـب (   -1
ظيم  عن التن ية  سة تحليل جازان : درا قة  في منط ية  الدور

ية السعودية ،، المكاني والدور االقتصادي  ، الجمعية الجغراف
جامعة الملك سعود ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، ص 

23 . 
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 )Underdevelopment  ) ــاني : األســواق الحضــرية ــة  Urban) ، و النــوع الث ) ، أو الحديث
)Modern  أو الغربية ، ((Western)  ) فهي أكثر ارتباطًا بالتنميةDevelopment  (45F)4(   . 
 The( علـم المكـان  (  جالدراسة على المنهج المكـاني السـلوكي ، أو مـنه تكذلك اعتمد        

Spatial Science   الـذي يعتبـر مـن االتجاهـات الحديثـة فـى جغرافيـة األسـواق وأدى إلـى ظهـور
،  )46F)1الجغرافيا السلوكية ، ويمكن اعتباره وسطا بين المنهج االستقرائي و بين المنهج االستنباطي 

ويهد ف إلى نمذجـة السـلوك البشـرى باعتبـاره نتاجـا لألسـاس االقتصـادي المكـاني لنظريـة المواقـع 
الجغرافية ، ويهتم كذلك بتحديد البيئات أكثر من تحديد الموضوعات باعتبارها الوسط الذي تتم فيه 

  Processالتفاعــل بــين الظــاهرات الجغرافيــة فــي المكــان ، مــع التركيــز علــى تحليــل العمليــات (

Explanation   التي أفرزت مواقع معينة فـى بيئـات معينـة ، وأخيـرا البحـث عـن أسـاليب كميـه (
أكثر تحديثا وتحديدا لألنماط المكانية للظاهرة ، وتحديد أولويات المتغيرات الجغرافيـة لظـاهرة ، وتـم 

ة ، كمـا اسـتعانت ذلك من خالل توظيف المدخل المقارن الذي يستخدم كثيرا في التحليالت الجغرافي
الدراســـة بالحاســـب اآللـــى ( برنـــامج اكســـل ) فـــي اســـتنتاج االرتباطـــات اإلحصـــائية الجغرافيـــة بـــين 

 متغيرات الظاهرة الجغرافية ، وقد هدفت الدراسة إلى : 
 تحليل المحددات الجغرافية لموضع وموقع السوق . .1
 تحليل المردودات االقتصادية للعمليات التجارية بالسوق . .2

اإلطــار االقتصــادي للســوق مــن واقــع المركــب الســلعي لــه ودور كــل مــن اإلبــل  تحليــل .3
 والماشية فى تحديد الدور اإلقليمي لسوق اإلبل ذات المصادر الخارجية للسلعة .

االســتراتيجي لســوق اإلبــل ،  نتحليــل خريطــة اإلبــل المصــرية علــى اعتبــار أنهــا المخــزو .4
 يوانية ) في االقتصاد المصري .وتحليل الدور النسبي لها ( بين العائلة الح

 األخرى لإلبل في مصر . قتحليل عالقة السوق بشبكة األسوا .5
 في السوق . رتحليل الجوانب االقتصادية واالجتماعية للتجا .6
 متابعة مشكالت السوق . .7
 محاولة وضع تخطيط للسوق في ضوء نتائج الدراسة . .8

 -ي تمثل فى : وقد اعتمد البحث بصورة كلية على العمل الميداني الذ
 . 2004سبتمبر   17، و 10،  3للسوق أيام الجمعة :  ةزيارة استطالعي •
زيارة لمسح السوق الخاص باإلبل ، وتم رفعه مسـاحيا باالسـتعانة ببيانـات الوحـدة المحليـة  •

 لمركز إمبابة ومنشأة القناطر .
                                                           

-4 - Park Siyoung (1981)  Rural Development in Korea : The Role of Periodic 
Markets , Economic Geography , Vol.51  , No.2 April , pp 113 -126 . 

1 - Johnston R.J. (1997)Geography &Geographers, A Arnold, New York, p.148. 
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 م .  2004 سبتمبر10التقاط صور فوتوغرافية للسوق يوم و  تجارالإجراء استقصاء مع  •

 11إجــراء اســـتبيان فـــي ســـوق الماشـــية والتقــاط صـــور فوتوغرافيـــة ليـــوم الســـبت الموافـــق  •
ــم ســوق  2004ســبتمبر ــل ، ث ــى أن البحــث يهــتم أساســا بســوق اإلب م ، وتجــدر اإلشــارة إل

الماشية في إطار المقارنة ، أما سوق الخردة فقد ورد فقط عند دراسة الشكل العـام للسـوق 
. 

ــ 200عــدد اســتمارات االستقصــاء  بلــغ             اســتمارة لســوق  500ل ، واســتمارة لســوق اإلب
،  270فـي السـوق األول ، وبـين  120،  140بـين  ةو تراوح عدد االستمارات الصـحيحالماشية ، 

 للسوق الثاني وهى مرفقة بالبحث . 250و
 -يتكون البحث بصفة رئيسية من :   

 للسوق .الموضع ، والموقع والعالقات المكانية  .1
 الشكل العام للسوق ، والمناطق الوظيفية للسوق ، والعوائد الموقعية . .2
 المنظومة المكانية والزمانية للسوق .  .3

 محددات المركب السلعى . .4
 لإلمداد بالسلعة ، ونموذج حركة السلعة . ةالمحاور الخارجي .5
 المالمح االقتصادية لخريطة اإلبل المصرية . .6

صــادية للســوق باســتخدام األســاليب الكميــة ممثلــة فــى تطبيقــات ديناميكيـة العالقــات االقت .7
 نظرية التفاعل ، نظرية نقطة القطع .

 الخصائص االقتصادية واالجتماعية لتجار اإلبل والماشية . .8
 مشكالت السوق ، ومقترحات حلها .  .9

ة ، وقد لقد هدفت هذه الدراسة الى تشخيص الصورة العامة لنموذج من األسواق الدولي            
 اتضحت مالمحها فيما يلي : 

بنشــاطه التجــاري إلــى عامــل  نن هــذا الســوق يمثــل نموذجــا لألســواق الدوليــة التــي ال يــديإأ وال :  
الموضــع ، ولكنهــا مقــدرات الموقــع التــى تســتمد تأثيراتهــا مــن المصــادر الخارجيــة للســلعة ، ومــن 

بـين دول حـوض النيـل ، بـل يؤكـد الرابطـة  السياسية والبيئية فإن هذا السـوق يقـوم بـالربط ةالناحي
الحتميــة األبديــة بــين الســودان ومصــر، ويمثــل الســودان عمقــا غــذائيا لمصــر بقــدر مــا هــو عمــق 

% من اإلبل مصدرها السـودان ، كـذلك فـإن مصـر تمثـل دورا  75عسكري واستراتيجي لمصر ، إن 
 كبيرا للتدفقات النقدية إلى السودان . 

وق نموذجـا ألسـواق مرونـة السـلعة ، وذلـك عكـس األسـواق الدوريـة األخـرى ثانيا : يمثـل هـذا السـ
 دالتــي تعتمــد فــى المقــام األول علــى مرونــة التــاجر ، وتردداتــه خــالل دورتــه األســبوعية ، وال يتحــد
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العائد االقتصادي للتاجر إال بتردده علـى عـدد معـين مـن األسـواق وهـذا واضـح فـى سـوق الماشـية 
 على النحو سالف الذكر ) .  الملحق بسوق االبل ( 

ن تكاليف النقـل تمثـل المحـدد الرئيسـي للحركـة التجاريـة بهـذا السـوق ، فمتوسـط المسـافة إثانيا : 
 32.8ثلثها (  بكم  ، يقع ما يقار  3500التي تقطعها اإلبل السودانية إلى سوق برقاش يصل إلى 

الحدود المصرية السودانية حتى  كم )  ، بدًء من قرية أرجين على 1150% ) فى مصر ( حوالي 
 السوق المذكور ، ولكي يتم تطوير السوق فالبد من : 

 تكوين شركة قومية لنقل اإلبل تتولى تنظيم عمليات النقل في حدود  تكاليف نقل معقولة 
ــين مراكــز  ــالطرق ب ــين الــدولتين لتنظــيم تنظــيم عمليــات تجميــع اإلبــل ، واالهتمــام ب ــة ب عقــد اتفاقي

 الدولتين . فى عالتجمي
 استخدام النقل النهري والبحري كوسيلة رئيسية لنقل اإلبل السودانية إلى السوق المصري  . 

سـهولة الوصـول إلـى سـوق برقـاش  مالحظ البحث عدم ظهور اإلبل الليبية علـى خريطـة مصـر رغـ
 اإلسكندرية الصحراوي )    –العلمين  –مطروح  –عبر الطرق الصحراوية  ( طريق  ليبيا 

 تخطيط أسواق اإلبل في مصر يتطلب :  إنثالثا :  
،                   فـي أكثـر المنـاطق تركيـزا لإلبــل نإلـى مصـر تكـو ةإنشـاء ثالثـة أسـواق كبيـرة لتجميـع اإلبـل الـوارد

ويقترح البحث ثالثة مراكز وهى شالتين ، ومرسى مطـروح ،  وفرشـوط ( محافظـة سـوهاج ) ، يـتم 
، ونقلها عن طريق الشركات القومية للنقـل الـى  السـوق القـومي ( سـوق  من خاللها تجميع اإلبل

برقاش  ) ، كما يقترح البحث في إطـار ربـط ابـل شـبه جزيـرة سـيناء بالسـوق القـومي إنشـاء مركـز 
 مدينة اإلسماعيلية  . ىتجميع لكابل فر 

ي البحرين المتوسط نظرا لموقع مدينة اإلسماعيلية وسط خط القناة وحيث االتصال بعالم          
واألحمر، فإنه من الضروري إنشاء مصـنع كبيـر إلنتـاج منتجـات اللحـوم ( اإلبـل ) بقصـد التصـدير 
إلــى العــالم الخـــارجي ، وبخاصــة العــالم العربـــي حيــث تســتورد المملكـــة العربيــة الســعودية معظـــم 

 احتياجاتها من لحوم اإلبل من استراليا .    
لتوزيـع اإلبـل فـي الــدلتا ويقتـرح البحـث مدينـة طنطـا حيـث الموقــع  إنشـاء سـوق اقليمـى           

 المركزي إلى بقية أجزاء الدلتا ، وحيث أكبر األسواق الستهالك اللحوم . 

إنشاء سوق مركزي في مدينة فرشوط ، حيث منتصف المسافة بين شـالتين ، وبـين سـوق برقـاش 
، فكمـا سـبق فـإن  اأن يشمل مذبحا كبير  ، أو فى مدينة سوهاج حيث الثقل السكاني والخدمي على

% من اإلبل السـودانية الـواردة إلـى مصـر مخصـص للحـوم ، وتقـل تكـاليف نقلهـا كثيـرا  75حوالي 
 عن نقل اإلبل بحالتها الطبيعية .

إنشـاء مركـز توزيـع عـالمي فـي مدينـة سـفاجة لتوزيـع لحـوم اإلبـل المجهـزة فـي مدينـة             
 عالمية ، وذلك عبر الطريق المرصوف نجع حمادي __ سفاجة .فرشوط الى األسواق ال
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 دون إعادة النظر فى خريطة اإلبل المصرية ، ويجب مراعاة :  قرابعا : اليمكن أن يتم ما سب
، وتتمثل فـى  2003 – 1990تركيز االهتمام بالمحافظات التي فقدت أعدادا من اإلبل خالل الفترة 

اء المحافظات الست : القـاهرة ، واإلسـكندرية ، والمنيـا ، البحـر جميع محافظات الجمهورية باستثن
 محافظة فى حاجة ماسة إلعادة التخطيط . 20األحمر ، والوادي الجديد ، ومطروح ، أي أن هناك 

استثمار مناطق االستصالح الجديدة في تربية اإلبل ، ولحسـن الحـظ فـإن معظمهـا فـى             
مة لتربية اإلبل مثل شرق العوينات ، وتوشكى ، والنوبارية التي أسهمت المناطق الصحراوية المالئ

% من ابل محافظة البحيرة ، ويضاف  27م ، أو 2003% من اجمالى اإلبل المصرية عام  1.1بـ 
 لليها الواحات ، و شبه جزيرة سيناء ، والصحراء الشرقية .

 30سعار لحوم اإلبل قد تتراوح بـين سوف يؤدى إلى إحداث انخفاض كبير في أ قأن تنفيذ ما سب 
 % من األسعار الحالية . 20، و

 
     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
 

 الدراسة السادسة عشر :
 المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة ( الموالت )

 دراسة ميدانية في الجغرافية االقتصادية
يرات كبيرة في الخريطة التجارية الدولية لقد شهد العقد األخير من القرن الماضي تغي              

، ممــا أثمــر أدبيــات جديــدة فــى الجغرافيــة التجاريــة ، وظهــر مصــطلح الجغرافيــا التجاريــة الجديــدة 
)New Trade Geography    ليعبر عن مستجدات تجارية جديـدة فـى ظـل العولمـة ، مؤداهـا (

ناميـة مـن هامشـية التجـارة الدوليـة إلـى أن الجغرافيـا التجاريـة الجديـدة تهـدف إلـى تحريـك الـدول ال
 . )47F)1بؤرتها ، وتطوير و إعادة تشكيل المظهر االقتصادي العالمي

وقد كـان لمصـر بحكـم موقعهـا الجغرافـي المتوسـط علـى خريطـة العـالم دور مهـم فـى               
رتبـاط بمـا كـم تحظـى القـاهرة باال  3000 -تفعيل الدور التجارى العـالمي لهـا ، ففـي مـدى أقـل مـن 

 % من سكان العالم ) ،  30.5 -مليون نسمة بما  910.8يقارب ثلث سكان العالم (  
ويعكس الموقف التجاري المصري إلى حد كبير مدى استفادة مصـر مـن معطيـات الموقـع الجغرافـى 
ا لها ، حيث تتمتع بوضع متميز فى تجارة التجزئة ، فقد احتلت المركز الثامن بين ثالثين دولة وفق

                                                           
  1-  Doha High – Level Forum On Trace & Investment  ( 2004 ) , The New 

Geography of  International Economic Relations , Office Of The Chairman of 
The Group of 77 New York , p.1.   
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ــاس العولمــة التجاريــة ( عــام  % فــى 63% فــي تركيــا ، 64% مقابــل  63م ) البــالغ  2003لمقي
% فــي الصــين (  67،  ا% فــى اندونيســي 51% فــى الهنــد ،  65% فــى تــونس ،  59المغــرب ، 

للمزيـــد حـــول المؤشـــر ، وقـــد تميـــزت المراكـــز التجاريـــة الكبـــرى الحديثـــة بعـــدة خصـــائص جســـدت 
 شخصيتها التجارية : 

هذه المراكز التجارية ( المـوالت ) ويكفـى  ةن القاهرة كانت المحطة األخيرة للشركات صاحبإأوال :  
أن نعرف أن شركة كارفور لتجـارة التجزئـة ( الفرنسـية األصـل ) ، بـدأت مـع بدايـة سـتينيات القـرن 

بكة (فـي محال لتجـارة التجزئـة يشـكلون النسـبة األكبـر بـين بقيـة مراكـز الشـ3360العشرين بإنشاء 
م ، ومع 2001% من إجمالي المحال عام 37.5محًال تجاريًا  8952م ) البالغ عددها  1963عام 

محــًال تجاريــًا ( بنســبة  2711بــدأت أولــى موجــات التســويق الخــارجي الــدولي بإنشــاء  1973العــام 
سي المحيط األطل م، وعبر عال 1982، وحتى عام 1975% ) في دولة أسبانيا ، ومنذ عام 30.2(

أولى موجـات التسـويق الـدولي إلـى أمريكـا الجنوبيـة ، ومـع التسـعينيات مـن القـرن العشـرين  بدأت

آســـيا ) ووصـــلت خـــالل العـــامين ،  غطـــت الشـــركة القـــارات الـــثالث ( أوروبـــا ، أمريكـــا الجنوبيـــة
ورغـم هـذا فلـم تسـتهدف األسـواق المصـرية آال  )48F)1وٕالـى سويسـرا  جزر اليابـان إلى 2000/2001
 ثم اإلسكندرية . م ) بدًءا بالقاهرة 2004تقريبا (امين منذ ع

وينطبق الوضع على شركة شـوبرايت  التـي بـدأت نشـاطها التجـاري فـي القـارة األفريقيـة            
 95، وقامت بفتح فروع لها مصر، ومالوي وتنزانيا ، وانجوال ، وتقوم الشركة بـامتالك  1992عام 

منفذًا لهـذه الشـركة  539دولة خارج دولة جنوب أفريقيا التي تضمن  14منفذا  تجاريًا خارجيًا في 
% مـن إيـرادات الشـركة ، وقـد وضـعت تخطيطـا لزيـادة تلـك  10، وخارج هذه الدولة ال يـأتي إال بــ 

م ) لــم تكــن الفــروع المصــرية تحقــق  2002% ، ولكــن فــي أخــر تقريــر للشــركة (  50النسـبة إلــي 
%  مـن  30لدخول في شراكة مع الشركات المصرية الكويتية بنسبة  أرباحًا للشركة مما اضطرها ل

 . )49F)1االستثمارات األجنبية فى مصر 
ــا :   ــة المصــرية مــا هــي إال اســتعارات  لمســميات إثاني ن الكثيــر مــن أســماء هــذه المراكــز التجاري

ي بولنـدا ، عالمية ، فعلى سبيل المثال فإن مول أركديا يعد أكبر مركز تجارى و ترفيهي و خدمي ف
ـــا، حيـــث يشـــغل مســـاحة  فـــدان ) ، وتشـــغل االســـتخدامات  68.3(  2م 287000بـــل ووســـط أورب

 %من المساحة اإلجمالية للمول . 38.4فدان ) بما يعادل  26.2(  2م 110000التجارية 
فقـد انضـمت مصـر ، العولمـة  هذه المراكز التجارية الحديثة كانت نتاجا حتميـا لظـاهرة  إن ثالثا : 

، وقــد أدى ذلــك إلــى  اســتحداث مفهــوم  جديــد للســوق يعبــر  1995هــذه اتفاقيــة الجــات عــام  إلــي
                                                           

  1 – Mark Birkin et al ., ( 2002 ) , Retail Geography and Intelligent , Network 
Planning, John Wiley &Sons. LTD New York . 
2-  Darlene Miller et al , (2005 ) Codesria 11 General , Maputo ,d.mille @ 
ru.ac.za December, pp,8-10 
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 Market أو السـوق كمكـان ( مكـان السـوقمفهـوم بصورة واقعية عن العولمـة التجاريـة ، فمـن 

place   الــذى اســتمر العمــل بــه فــى أدبيــات جغرافيــة التســويق حتــى العقــد األخيــر مــن القــرن (
 )   ( Market space، أو السـوق المتحـرر مـن القيـود المكانيـة السـوق إلـي فضـاء  الماضـي 

 الذي يعكس حالة العولمة التجارية  .
) 50F1ن هذه الظاهرة تعكس بوضوح تطور األسواق فـى مسـيرتها بـين التطـورات التقليديـة، (إرابعا :  

فـي الـدخل أو فـي حيث يزداد عدد األسواق تبعًا لزيادة عـدد السـكان فقـط دون أن يصـاحبها زيـادة 
مسـتوي المعيشـة أو فـي التطـورات التكنولوجيـة ، وتنصـرف الزيـادة إلـى األسـواق األقـل مرتبـة ممــا 

والثانيـة فـي  يؤدي إلى انكماش مناطقها التسـويقية ، وتتفـق هـذه التطـورات مـع المـرحلتين األولـي
ي المعيشـة االقتصـادي هذا القرن ، والتطورات الحديثة ممثلة في زيادة عدد السكان وارتفاع مستو 

واالجتماعي وتطور وسائل النقل والمواصالت ، وتؤدي هذه إلى اتساع المنطقة التسويقية لألسواق 
 عن طريق تطوير هذه األسواق دون زيادة في أعدادها .

التجارية ثمرة تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي الذى سلكته مصر منذ  زخامسا :  أن هذه المراك
ر مــن القــرن الماضــي واتســاع دائــرة االســتثمارات األجنبيــة علــى األرض المصــرية ، العقــد األخيــ

 .  )2(51Fم ) ، وذلك في المجموعات التالية  2004وبخاصة الخليجية  ( عام 
 رفرعاً  لشركة كار فـو  12المجموعة األولى : شركة ماجيد الفوتاني ( اإلماراتية ) حيث تقوم بفتح 

م ، وبنــاء ثــاني أكبــر المراكــز التجاريــة ( مــول ) لهــا فــي  2008 خــالل الســنوات الربــع حتــى عــام
 مليون يورو ( كما سبق ) . 800القاهرة بتكلفة 

المجموعة الثانية : شـركة اسـبيني اإلماراتيـة إلنشـاء مراكـز تجاريـة فـي سـيتي سـتار فـي القـاهرة ، 
ـــى مســـاحة  ـــدور األول58.9مـــا يعـــادل  2م 13500وذلـــك عل البالغـــة  % مـــن اجمـــالى مســـاحة ال

 ماركت . ر، وذلك تحت مسمى ها يب 2م 22915.14
المجموعــة الثالثــة : شــركة الشبكشــي و ســوارس الســعودية لبنــاء مراكــز تجاريــة كبيــرة جديــدة مــع 

 مليون يورو .  156.3االستخدامات السكنية على طول النيل بتكلفة 
 وقد استحقت هذه الظاهرة الدراسة الجغرافية نظرا لـ : ـ

ذه الظــاهرة فــي مصــر فهــي بنــت تســعينات القــرن الماضــي ، وتطــورت فــي ظــل حداثــة هــ .1
 التجارات التقليدية ، مثل وكالة البلح الجارة األقرب لمول أركاديا .

فــي منظومــة مكانيــة معينــة هــي مدينــة  ةأن هــذه الظــاهرة تمثــل قمــة هــرم تجــارة التجزئــ .2
 القاهرة .

                                                           
1  Idem .  

         1-  Jaffrin S &Laurent B .D.S (2005 ) Direct Foreign Investment ( 
FDI ) in the MEDA Region in 2004 , ANTMA , papers & studies , N 15 January 

, pp.45-47 . ( 
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خط التمـاس التجـاري لثالثـة أنمـاط مـن أن هذه الظاهرة تمثل بحكم موقعها الطرفي تمثل  .3
البيئات : البيئة الحضرية ، والبيئة الريفية ، والبيئة الخارجية ( بحكم القرب من المواني 

 الجوية ، وتوفير اإلسكان الراقي في معظم الموالت )  .

أن هذه الظاهرة تمثـل البدايـة الحقيقيـة لعولمـة المدينـة المصـرية ، حيـث ترتقـي المدينـة  .4
 فتها التجارية على األطر المحلية الى دائرة عالمية أوسع . بوظي

أن هــذه الظــاهرة تمثــل أولــى خطــوات التخطــيط التجــاري فــي ظــل نظــام إدارة مخطــط يحــل  .5
 محل اإلدارة الشخصية لألعمال التجارية .

وقــد ســارت الدراســة وفــق المــنهج االســتقرائي ، واعتمــدت علــى العمــل الميــداني بصــورة  .6
 ن خالل الزيارات التالية : رئيسية وذلك م

 م ، وتم : 2006يناير  19،  17،  9،  3الزيارة األولى : ألركاديا مول خالل األيام 
 حصر المحال التجارية بكل دور من األدوار األربعة .

 استمارة ) . 40توزيع االستمارة المرفقة (  •

 تعيين متوسط مساحة المحال التجارية . •
 قا ألنماطها .تصنيف المحال التجارية وف •
 تحليل الخصائص السكانية و االقتصادية للعاملين بالبيع . •

 تحديد المنطقة التجارية للموالت المصرية ( اعتمادا على مول أركاديا ) .   •
فبراير وتم خاللها حصر عدد المحال التجارية (  8، و 6الزيارة الثانية : للسراج مول في يومي    

 2م  15.4فـدان ) بمتوسـط  3.2=  2م 13500التجاريـة الكليـة (  محال تجاريـا ) والمسـاحة 875
 للمحل .

فبراير لموالت : جنينة ، و سيتي سنتر مول ، العقاد مول ، ولم  9، و 7الزيارة الثالثة : في يومي 
 يتمكن الباحث من جمع مادة علمية نظرا لرفض مديروها .

راي مول ، وقد أثمرت الكثير من البيانات الـواردة فبراير للس 7، و 5، و 4الزيارة الرابعة : في أيام 
 استمارة استبيان . 40في البحث ، وتم توزيع 

فبرايـر ، وتـم  6ينـاير ، و 30، و 26الزيارة الخامسة واألخيـرة : لسـيتي اسـتارز فـي األيـام الثالثـة 
   الحصول على بيانات مهمة أفادت البحث بصورة كبيرة ( على النحو الوارد في المتن )

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إعداد استمارتين ، احداهما عن البـائعين ، والثانيـة عـن المتـرددين ، ولـم 
 يتمكن الباحث من االستفادة من االستمارة الثانية ، وذلك المتناع  المترددين عن اإلجابة .   

  -وقد اشتمل البحث على أربعة محاور :     
 التجارية على خريطة القاهرة . المحور األول  :  مواقع الموالت 
 المحور الثاني :   التركيب التجاري لموالت القاهرة .  
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 المحور الثالث   :   تحليل األداء التجاري للمراكز التجارية الكبرى الحديثة .
 المحور الرابع  :  اإلقليم الجغرافى  للمراكز التجارية الكبرى الحديثة في القاهرة : اإلقليم النظري ، 

 واإلقليم الفعلي  .
كذلك اعتمدت الدراسة على المعالجات الكمية : معادلة التفاعل التجـاري ، ومعادلـة تحديـد مسـاحة 

 28المنطقة التجارية  ، ومعادلة نقطة القطع ، وعلى المسـتوى العـالمي فقـد تـم تطبيـق ذلـك علـى 
ضــع الدراســة ، وقــد روعــي فــي مدينــة عالميــة  لتحديــد اإلقلــيم النظــري الــدولي للمراكــز التجاريــة مو 

اختبارها ، أنها تمثل ركائز لنظم اقتصادية متفاوتة بين الشرق والغرب ، كمـا أنهـا تقـع علـى أبعـاد 
كـم  9440كم ( من القاهرة ) إلـي طوكيـو ذات الــ  583متفاوتة من القاهرة ،  فمن بيروت ذات الـ 

تعــدت   متفاوتــة ، فمــن الصــين التــي، إضــافة إلــى أنهــا ذات عتبــات تســويقية ( أحجــام ســكانية ) 
مليـــون نســـمة ) ، إلـــي الـــدول  1033مليـــون نســـمة ) ، إلـــي الهنـــد (  1273.3البليـــون نســـمة ( 

القزمية ذات األحجام السكانية الدائرة حول المليون وكسوره  ، وتجدر اإلشارة إلى بعض االعتبارات 
 : 

 وابت وظيفية : تتميز المراكز التجارية المذكورة  ( الموالت ) بعدة ث
نها منطقة مسورة ومغطاة ، تضم بصفة رئيسة اسـتخدامات سـكنية راقيـة تشـغل األدوار إ .1

 العليا من الموالت .

ــة ، إ .2 ــل فــروع البنــوك العالمي نهــا تضــم اســتخدامات تجاريــة رفيعــة المســتوى التجــاري مث
ات وشركات االسـتثمار، وشـركات الطيـران ، ففـي سـيتي اسـتارز مـول يوجـد مبنـى الشـرك

 التجارية العالمية الكبرى .
أنهـــا تضـــم اســـتخدامات ترفيهيـــة مثـــل دور الســـينما ، والمســـارح ، وشاشـــات عـــرض ،  .3

 ) . food courtوكافيتريات راقية ، الفنادق الكبرى ، وكذلك صاالت الطعام ( 
 نها تضم بصفة رئيسة جراجات للسيارات .إ .4

 زية ، وليست إدارة فردية ومن ناحية اإلدارة ، فإنها تتم من خالل إدارة مرك .5
فــي المراكــز التجاريــة التقليديــة حتــى الكبــرى منهــا ، ال حيــث تضــم غالبــة  دوهــذا ال يوجــ .6

رأى الباحــث إطــالق تعبيــر المراكــز التجاريــة  دالعناصــر الوظيفيــة الســابقة ، ولــذلك فقــ
بـه الحديثة الكبرى ، مع استعارة مصطلح المول مـن األدب االنجليـزى( أحيانـا )  ليقصـد 

المركز التجاري الكبير الحديث الذى يضم العناصر الوظيفية السـابقة ، وذلـك علـى غـرار 
ــل المتروبوليتانيــة ، وبخاصــة أن كلمــة  ــي  مث المصــطلحات المســتحدثة فــي األدب العرب
المول  تدخل فى مقاطع مسميات هذه المراكز التجارية مثل أركاديا مول ، والسراى مول 

ة مول ، والعقاد مول ، وطلعت حرب مول ، والبستان مول .....  ، والسراج مول ، وجنين
 مركزا تجاريا تحمل مسمى مول .18الخ ، وقد اعتمدت الدراسة على
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 منطقة الدراسة .       
أن الـــدور العـــالمي ( السياســـي واالقتصـــادي ) لمصـــر هـــو المحـــدد األساســـي لخريطـــة            

اهرة بخاصة ، ومن ثم فإن دراسة هـذه المراكـز يحـتم دراسـة ، والق ةالتجارية فى مصر عام زالمراك
 الموقع من منظورين  :  

 أولهما : على الصعيد المحلى واإلقليمي  .
فالمتأمل لخريطة مصر السياسية يلحظ أن القاهرة باعتبارها العاصمة السياسـية لمصـر            

كـم حتـى الحـدود  950متوسـطي ، إلـي كم إلـي السـاحل ال 187ال تحقق المركزية الهندسية ، فمن 
كــم حتــى الحــدود الغربيــة (  662كــم مــن الحــدود الشــرقية ، إلــي  337المصــرية الســودانية ، ومــن 

حــد كبيــر  المصــرية الليبيــة ) ، وممــا الشــك فيــه أن هــذه األرقــام األربعــة المتفاوتــة قــد حــددت إلــي
لتجاري األول في مصـر، فـال أحـد ينكـر أن الموقع الفعال لمدينة القاهرة باعتبارها المركزالسياسى وا

تأثيرها التجاري على الدلتا يفوق مثيله على الوادي ، وٕاذا أطلنا النظر فإن هذا التأثير قد امتد إلي 
 حوض البحر المتوسط إلي حد كبير، حيث أثمر ذلك اتفاقيات الشراكة المتوسطية  .    

نية لمدينة القاهرة في أطرهـا اإلقليميـة ( وبتطبيـق المكا ةإن قراءة جغرافية بسيطة للمنظوم        
الطريــق البيانيــة البســيطة  لتحديــد الموقــع المركــزي أو مــا يعــرف بــالمركز المتوســط ) ،  فــإن علــى 

كيلـومترات حتـى  4القاهرة أن تزحف إلي الجنوب ، وتكون إلي الشرق من مدينة الفيوم فـي حـدود 
 ياسية لمصر .  تحتفظ بالمركزية الهندسية للخريطة الس

أن تفهم الخريطـة التجاريـة لمدينـة القـاهرة يتطلـب النظـر إلـي موقعهـا فـي ظـل مـوازين القـوى      
الجغرافية ، فهذا الموقع ( رغم تطرفه ) يعد من المواقع الموروثة ، أو التاريخية التـي تطـورت فـي 

مصرية التي تطورت إلى ظاهرة ظل ثوابت بيئية إلى فوقيات موقعية أدارت دفة العالقات التجارية ال
عالميــة واكبــت وبانتشــار كبيــر العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي ، حتــى أن الــبعض أكــد أن العقــد 
التاســع مــن القــرن الماضــي عقــد المــوالت المصــرية ، وتــزامن ذلــك مــع اشــتراك مصــر فــي منظمــة 

لقــاهرة يــأتى مــن  الــدور يونيــو) ، ولكــن الموقــع الفعــال لمدينــة ا 30( 1995التجــارة العالميــة منــذ 
االقليمى ، حيث تتمتع  باالحتكار الموقعى للخريطة االقتصادية لمصر ، وتنفرد بأنها العقدة النقلية 

 الرئيسية وسط المعمور المصري التى  وتصاعدت مركزيتها بإنشاء الطريق الدائري حولها .

 المنظور الثانى ( على الصعيد العالمي ) .
لقاهرة أبعادا موقعية أخرى في سياق االمتدادات المكانية يكشـف عـن استشـعار فان ل              

توجهـات النفــوذ التجــاري للقــاهرة علــى أجــزاء العـالم ، ( ويتضــح ذلــك بتقيــيم الواقــع الســكاني داخــل 
كـــم وحصـــر عـــدد ســـكان الـــدول داخلهـــا ) ،  4500،  3000،  1500دوائـــر ذات أنصـــاف أقطـــار 

كــم ) ، فــال يضــم هــذا   1500 -ســكاني عــالمي فــي المــدى القصــير (  بظهيــر عفالقــاهرة ال تتمتــ
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م ) ، ولكـن فـي  2001مليـون نسـمة عـام  134.7% فقط من سـكان العـالم (  2.2سوى   رالظهي
كــم ) ، فــان القــاهرة تحظــى باالرتبــاط بمــا يقــارب ثلــث ســكان العــالم (   3000 -المــدى المتوســط ( 

كــم )  4500 -سـكان العــالم ) ، وفـي المــدى الطويـل (% مــن  30.5 -مليـون نســمة بمـا  910.8
 )1(52F% من سكان العـالم  )  44.5 -مليون نسمة   2736.6يتركز أكثر من خمسي سكان العالم( 

. 
ــة لمدينــة القــاهرة ،          ــى انتمــاءات تجاري وقــد أدى هــذا الموقــع ( علــى الصــعيد العــالمي ) إل

كـم ) ،  1500-تأثير على القاهرة داخل المدى األول ( فالسوق اآلسيوي له السيادة الكاملة في ال
% مـن السـكان داخـل المـدى المـذكور،  بينمـا انصـرفت النسـبة المتبقيـة (  87.6فقد شكل سـكانه 

% ) إلـي السـوق األوربـي ، وتعتبـر تركيـا المركـز التجـاري الرئيسـي داخـل هـذا المـدى حيــث  12.4
 % ) . 49.2شكلت ما يقارب نصف سكانه ( 

%  61.1كم ، فقد استأثر بـ  3000 – 1500و للسوق األوربي التأثير السريع في المدى         
 18.5% ) ، واآلسيوي (  20.4من سكان النطاق المذكور ، على حساب اإلقليمين :  األفريقي ( 

 % ) وتظهر كل من إيران و السعودية كأهم المراكز التجارية مع القاهرة فقد شكل حجمها السكاني
 % من اإلقليم األفريقي . 40% من اإلقليم اآلسيوي ، وكذلك السودان والجزائر بنسبة  61

كم ، فإن اإلقليم اآلسيوي قد شكل أكثر مـن 4000 – 3000وبدخول الهند في المدى              
 % لإلقلـيم األوربـي ، 13.2% لإلقلـيم اإلفريقـي ،  18.8ثلث سكان النطاق المذكور تاركـًا نسـبتي 

% من سكان العالم ، وقد انقسم  49كم شكل اإلقليم التجاري لمدينة القاهرة  4500-وفي المدى  
% لإلقليم األوربي ،   26.6%لإلقليم األفريقي ،  20.4% لإلقليم اآلسيوي ،  53هذا اإلقليم إلى : 

رة اآلسـيوية ، % من سكان القـا40.5و لتقديرالدورالتجاري لهذه األقاليم يكفى أن نعرف أنها تشكل 
% من سكان القارة األوربية ، وسوف تتأكد العالقـات  99.9% من سكان القارة األفريقية ،  39.8

 التجارية  من خالل التطبيقات الكمية على النحو الذى سيرد فى المبحث الرابع . 

مسـتويات  ومما الشك فيه أن إدراك األهمية التجاريـة للقـاهرة  يتطلـب تحليـل خريطـة              
الدخل التى تمثل ضرورة اقتصادية تؤثر بصورة مباشرة في موضوع الدراسة ، وفى هذا الصدد فقـد 

وفقـًا لمتوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي بالجنيـة المصـري  تقسمت القاهرة إلي ثالثة نطاقـا
ن سـكان % مـ 2.1سـوى  لجنيه / للفرد ) ال يمثـ 15000م ، فنطاق الدخل المرتفع (  2001عام 

% من سـكان  29جنيه / للفرد)  15000 - 11000القاهرة ، بينما يضم نطاق الدخل المتوسط ( 
                                                           

 , Student Atlas (1996)  , Collins-Longman Atlasesالمسافات من أطلس ) 1(
London, U.K ,pp114,115    

 U.N ( 2003 ) World Population Data   ، وعدد السكان مصدره         
Sheet  , Demographic Data Reference Bureau , Washington  pp, 2-9. 
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جنيه / للفرد ) فيشكلون أكثـر مـن نصـف  11000 – 7000القاهرة ، أما سكان الدخل المتوسط ( 
% ) فــي فئــة الــدخل  10.4 % ) ، وينــدرج حــوالي عشــر ســكان القــاهرة ( 58.5ســكان القــاهرة ( 

جنيــه / للفــرد ) ، أمــا عــن الدراســات الســابقة ، فســوف تــرد فــي المــتن  7000دود ( أقــل مــن المحــ
 تباعا 

ألـف نسـمة ،  7338.1وتقتصر الدراسة على مدينة القـاهرة بحـدودها اإلداريـة التـي تضـم          
 م   2001وفقا لما ورد في تقرير التنمية البشرية لمصر عام  2كم 3435.3ومساحة 
ــدينا لظــاهرة اقتصــادية ذات أبعــاد سياســية ، ولهــذه            ــي تحــت أي لقــد عرضــت الدراســة الت

  -الظاهرة عدة مالمح جغرافية : 
ن مدينــة القــاهرة ونظــرا لموقعهــا المركــزي وســط المعمــور المصــري تهــيمن علــى أكثــر مــن إ •

 كم( من القاهرة ) كما أنها ، 250% ) وذلك فى مدى  78.1ثالثة أرباع سكان مصر ( 
ومن خالل تصعيد دورها السياسـي يمكـن أن تحقـق فـى ظـل االنفتـاح االقتصـادي هيمنـة 

 44.5تجارية عالمية ، وأن يكون لها اليد الطولي على أكثر من خمسي سـكان العـالم ( 
كم ، ولعل ارتقائها لمرتبة عالية نسبيا من حيـث المؤشـر التجـاري  4500% ) فى مدى 

 بين الثالثين دولة . ، فقد احتلت مصر المركز الثامن
فمازالــت مصــر فــى حاجــة ماســة للتنشــيط السياســي واالقتصــادي ، فمــا زالــت  قرغــم مــا ســب •

تتعرض لألسر التجاري من قبـل العديـد مـن المراكـز التجاريـة الدوليـة ، ويكفـى أن نعـرف 
 28.5% ، حيـث تراوحـت بـين  50أن مسافة القطع التجارى للقاهرة لم تصل الـى نسـبة 

% لمتغيـر الحضــرية ،  37.5القـوى الشـرائية المعادلـة بالـدوالر األمريكـي ، و% لمتغيـر 
% ،  21.5% لمتغير الحركة السياحية ، ويبقى هناك عجز تراوحت نسبته بـين  37.6و
 % على التوالي للمتغيرات السابقة . 11.4% ، و 11.5و

 44.4كفـى أن نـردد أن ن النمط التوزيعى لمـوالت القـاهرة  يتميـز بـاالختالل الجغرافـي ، ويإ •
% من السكان ، بينما هناك  6.4% من الموالت يوجد فى منطقة ( مدينة نصر ) تضم 

بـه مـوالت   د% ) يعيشون فى حـى البسـاتين الـذى ال يوجـ 19.1حوالى خمس السكان ( 
% 25.2بصـورة مباشـرة سـوى  م، ويكفى أن نعرف أن الموالت التجارية بالقـاهرة ال تخـد

عشــوائية  166رة ، وكمــا ســبق فقــد أظهــر مربــع كــاى بقيمتــه البالغــة مــن ســكان القــاه
 التوزيع .

ن التنشـــيط االقتصـــادي لمـــوالت القـــاهرة قـــد اعتمـــد علـــى اإلمكانيـــة القصـــوى للوصـــول ، إ •
تـأثيرا ،  أكثـر والخريطة االقتصادية للبيئة المجاورة ، وكانـت الشـوارع المحيطـة بـالموالت

قع االقتصـادي ، كـذلك فقـد مثلـت محطـات الخدمـة ، % من أوزان المو  22.5فقد شكلت 
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والمطـــاعم والمقـــاهي ، ومراكـــز الخـــدمات الســـياحية أكثـــر مـــن نصـــف األوزان ، أى أن 
 .% )  76.5العناصر األربعة السابقة قد شكلت أكثر من ثالث أرباع األوزان ( 

مـن السـراى فى كـل  2م 30 – 25ن هناك فوارق كبيرة فى أحجام المحال التجارية ، فمن إ •
في سيتي استارز ، وعلى العكس فقد  2م 223مول والجنينة مول ، وأركاديا مول ، الى 

فــى الســراج مــول ، وتتفــاوت المســاحات بــين األنشــطة  2م 15.4انخفــض المتوســط الــى 
 Megaوون وتبعا للشركات المؤجرة ، ففى سيتي ستار تظهر المحال التجارية العمالقة 

 Large storeالوحـدة التجاريـة الكبـرى   Hyper store unitأو مـا يطلـق عليهـا  
unit   ويكفــــي أن نعــــرف أن مســــاحة محــــال شــــركة اســــبيني ،Spinney  البالغــــة
)  2م4200فدان ) تفوق ثالثة أمثال المساحة الكلية للسـراي مـول (  3.2(  2م13500

)  32 ولذا قسمت هذه المساحة على متوسط مساحة المحل التجاري فـي السـراج مـول (
% مـن العـدد اإلجمـالي للمحـال السـراج  158.6محًال تجاريًا بما يعـادل  422فإنه تعادل 

 محل ) .  266مول ( 

جــزء مــن المشــكلة الكبــرى التــي يعيشــها المجتمــع المصــري ، أال وهــى  نكشــفت الدراســة عــ •
إلـى مشكلة البطالة التي ألجأت ذوو المؤهالت العليا ( فاقدة االتصال بـأمور التسـويق ) 

العمــل فــي أســواق البيــع ، فالســوق األنســب إلــى يضــم ذوى المــؤهالت التجاريــة ( دبلــوم 
الســياحة )  ال  سالتجــارة ، وبكــالوريو  سالتجــارة ، دبلــوم المعاهــد التجاريــة ، بكــالوريو 

ــة  ، ويتبقــى 84ســوى  ميضــ ــي للعمال ــر  16% مــن الحجــم الكل ــى حــد كبي % تعكــس إل
 عمل ، وتحدد حجم البطالة بين المجتمع المصري . فى االختالل في سوق ال لاالختال 

أكدت المنطقة التجارية لموالت القـاهرة مـدى االتفـاق بـين الوضـع السياسـي ، وبـين النفـوذ  •
التجارى لمدينة القاهرة ، هذا من ناحيـة ، ومـن ناحيـة أخـرى مـدى التطـابق بـين الوضـع 

) ، وبـــين االمتـــداد الفعلـــى  المثـــالي المســـتنبط مـــن المعالجـــات الكميـــة ( الـــواردة ســـابقا
%  7 58للمنطقة التجارية ، ويكفى أن نعرف أن المنطقة التجاريـة ألركاديـا مـول تضـم 

من سكان العالم ، ومازالت السوق الشرقية لها الريـادة التجاريـة الخارجيـة ، فقـد شـكلت 
بيــة ، الصــين والهنــد والــى ثلثــي المنطقــة التجاريــة الدوليــة ، إضــافة إلــى األســواق األور 

 واألمريكية ، واألفريقية .  
كشفت الدراسة الميدانية عن العديد من المشكالت التى تواجه المـوالت التجاريـة بالقـاهرة ،  •

تكـرارا  ، كانـت المشـكالت علـى  73فمن الدراسـة الميدانيـة ألركاديـا مـول وعلـى مسـتوى 
 النحو التالى : 

 ا ) .تكرار  15% (  20.5انخفاض القوى الشرائية بنسبة  .1
 تكرارات ) . 10% (  13.7ارتفاع أسعار السلع مقارنة بدخول السكان  .2
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 تكرارات ) . 10% (  13.7ارتفاع قيم الضرائب والمصاريف الحكومية  .3

 تكرارات ) . 9% (  12.3ارتفاع تكاليف اإلنارة  .4
 تكرارات ) 8% (  11ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة  .5

 6% (  8.2مسـتوردة ، ومشـكالت التخلـيص الجمركـي تأخر وصـول السـلع ال .6
 تكرارات )  .

 تكرارات ) . 5% (  6.8وجود المول بين أحياء شعبية  .7

 تكرارات ) . 5% (  6.8عدم كفاية الدعاية عن الموالت التجارية بالقاهرة  .8
 تكرارات ) . 3% (  4.1تكاليف نقل السلع المستوردة  .9

 ارا واحدا ) .% ( تكر  1.4سوء معاملة المترددين  .10
 % ( تكرارا واحدا ) .  1.4عدم كفاية وسائل الترفيه  .11

 يرى البحث أن خريطة الموالت المصرية فى حاجة ماسة إلعادة التخطيط وفقا لعدة اعتبارات :
 40 – 32 لمـيال ، بمـا يعـاد 25 – 20أن المدى االقتصادي األمثل لمواقـع المـوالت التجاريـة هـو 

أن العتبة التجارية النشاء الموالت هى   كم بين الموالت التجارية ، كما25توسط كم ، ولنفترض الم
 .نسمة  407672.2
نظــرا لالحتياجــات المكانيــة للمــوالت ، فــان مواقــع الهــوامش المرجحــة بإمكانيــة الوصــول           

، ومـع  المرتفعة تمثل أمثل المواقع للموالت ، وذلك عند مقارن المحاور مع الطريق الدئرى للقاهرة
كـم (  50كـم ، وتسـتأثر مدينـة الجيـزة ب 60العلم أن نصيب القاهرة من الطريق الدائري فـى حـدود 

مــوالت 4% )  ، وبإدخــال مدينــة الجيــزة فــى التخطــيط يكــون هنــاك فقــط  45.5% و 54.5بنســبتى 
 موزعة على مقارن الطريق الدائري .

 ت جديدة : يقترح البحث المواقع التالية إلنشاء موال – 3       
a. . مقرن القاهرة السويس 
b. القاهرة اإلسكندرية الزراعى . نمقرن القاهرة اإلسماعيلية أو مقر 
c.  يوليو . 26مقرن محور 
d.  ) مـول ) فـى  14مقرن دائري المعادى مع النيـل ، ويـتم توزيـع بقيـة المـوالت

 منطقتين : 
 المنطقة األولى : المدن الجديدة  .  

 ة المحصورة بين الطريق الدائرى وبين المنطقة المركزية .المنطقة الثانية  : المنطق
وعلــى مســتوى خريطــة مصــر فيــرى الباحــث أن المــوالت بحكــم توجههــا الخــارجي ، فــان           

المناطق الطرفية من مصر ، وبخاصة خط القناة الذي تقـل بـه فـرص االسـتثمار الصـناعي  ، فـان 
ويعـزز مـن ذلـك الجـذب السـياحي الـذي تتمتـع بـه هـذه  الموالت يمكن أن تمثـل االسـتثمار األمثـل ،
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نســمة / مــول ) فــإن  خريطــة 407672.20المنــاطق ، واذا أدخلنــا فــى االعتبــار العتبــة التجاريــة ( 
المــوالت  المقترحــة علــى مســتوى الجمهوريــة تكــون علــى النحــو الموضــح بالجــدول التــالى ( مــع 

 مراعاة محددات الموقع وشروط الموضع )  : 
 )30لموالت المقدر في محافظات الجمهورية                               الجدول رقم (عدد ا

 عدد الموالت  )1عدد السكان( المحافظة  عدد الموالت  )1عدد السكان( المحافظة 

 13 5262300 الجيزة  18 7338100 القاهرة 

 5 2085600 بني سويف  9 3607500 اإلسكندرية 

 5.5 2235700 الفيوم 1 509400 بورسعيد

 9 3734600 المنيا  1 546600 السويس

 8 3162300 أسيوط 2.5 1004900 دمياط

 9 3525800 سوهاج 10 4161700 الدقهلية 

 9 2732000 قنا  12 4747400 الشرقية 

 3.5 1421300 أسوان  9 3621600 القليوبية

 - 173700 البحر األحمر  6 2425900 كفر الشيخ 

 - 157500 الوادي الجديد  9 3693200 الغربية

 - 243600 مطروح 7.4 3024700 المنوفية

 - 284300 ش سيناء 11 4384100 البحيرة 

    2 798700 اإلسماعيلية

 

 

 
49B@@@@@@@@@@@@@ 
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50B الكتب التى ألفها الباحث 

51Bجغرافية النقل 
52Bبين األدب والمنهج والتطبيق 

ى لــم تتطلــع جغرافيــة النقــل طــوال تاريخهــا إلــى االســتقاللية كفــرع مــن المنظــور الجغرافــ            
جغرافى مستقل ، وٕانمـا اكتفـت بـالتوارى خلـف الفـروع األخـرى علـى نحـو جعلهـا تقـوم بـدور الملقـن 
على خشبة المسرح الجغرافى ، وكانت بذلك ذات شخصية متواضعة ، وقد يكون ذلك ترديدا لصدى 

كفـيال بتحديـد  ه الجغرافيا ، ولعل ماذكره هومييرعن الجغرافية كانالدور السطحى الذى كانت تقوم ب
الدور الذى يحدد شخصية جغرافية النقـل ، فالجغرافيـا عنـده ال تزيـد عـن كونهـا وصـفا عامـا لبقـاع 
األرض ، وغاية الجغرافية أن يعرف اإلنسان مسرح نشاطه ، ولهذا فهى تصف هذا المسرح ، ولعل 

ا بعــالم مثــل رتــر أن يغيــر مصــطلح الجغرافيــة مــن وصــف األرض إلــى هــذا التهمــيش هــو الــذى حــد
 .آخرأكثر علمية وهوعلم األرض ، وهذا أعطى للجغرافية مذاقا خاصا 

وٕاذا عدنا إلى موضوعنا وهو جغرافية النقل فلم يكن ذات وضعية خاصة ( كما سبق ) ،            
هذا  )53F)1تماما من أية إشارة لجغرافية النقل  إن ما أورده هارتشهورن لفروع شجرة الجغرافيا قد خال

على الرغم مـن أن الكتـاب المثبـت فـى الحاشـية قـد أفـرد فصـال كـامال عـن اكتشـاف القـارة القضـبية 
ــدًء مــن عــام  ــة ب ــى جابــت المنطق ــة ، وعــرض للــرحالت الت ــى 1773الجنوبي ــة األول ــث الرحل م ، حي

 م .  1946 – 1943فو كلند فى الفترة قامت به هيئة المساحة لجزر  للكابتن كوك ، وحتى ما
فـى األدب   محتوى جغرافية النقـل ؟  ولنسـتأنفويطرح السؤال نفسه ؟ أال يدخل ذلك فى           

الجغرافى العربى حينما دار اإلهتمام ( بصفة رئيسة ) بالمواقع ( الممالك ) فلم ينفصل عن جغرافية 
هـذه الرابطـة لـدى الكثيـرين ، فهـذا بـن خرداذبـه فـى  النقل ( المسالك ) ، وعلى هذا المنوال سـادت

كتاب المسالك والممالـك ، واألصـطخرى الكرخـى فـى كتـاب مسـالك الممالـك قـد أوفيـا جغرافيـة النقـل 
الــبعض مــن شخصــيتها ، فالمســافات بــين المــدن ســواء كانــت بالميــل ( عنــد بــن خرداذبــه ) ، أو 

( الوصـالت ) والعقــد ( مراكـز العمـران ) ، بــل  بالمرحلـة ( عنـد االصـطخرى ) كانــت محـددة بـالطول
احتوى األدب الجغرافى العربى على تراتبات الشبكة ( هيراركيات الوصالت والعقد ) وفقا لحظها مـن 
عناصـر التـرجيح المـوقعى ، ســواء كانـت الـدور الـدينى ( مكــة والمدينـة ) ، أوالدوراالقتصـادى مثــل 

                                                           
سـة جريفث تيلور الجغرافية فى القرن العشرين  ، درا ) 1(

مد  مة مح ها ترج هدافها واتجاهات ساليبها وأ قدمها وأ لت
نة (  براهيم رزقا عة ا يل ، مراج بو الل سى أ غالب ومر سيد  ال

م)  ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، ص ص  1974هـ  1394
62 -63  . 
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هكـذا فـإن مـا سـبق يـدخل فـى محتـوى جغرافيـة النقـل ، التخصص الزراعى والصناعى والتجـارى ، و 
وتبقى القضية حول هندسة وتنظيم جغرافية النقل على نحو يجعلها تتطور تجاه الجوانب النفعية ، 
أو التطبيقيـة ، وبمعنــى أكثــر دقــة تتــولى جغرافيــة النقـل التخطــيط االقتصــادى لحــل المشــكالت التــى 

االيقاع لبقية الفروع الجغرافيـة ، وسـوف يجـد القـارىء هـذا تواجه االنسان ، وأن تقوم بدور ضابط 
 الدور الريادى لجغرافية النقل .

ــة حــددت طريقهــا             ــة ، فالمدرســة األمريكي ــة تعــددت المــدارس البحثي وأمــام هــذه العمومي
ت ، باستخدام المنـاهج االسـتنباطية ، وتفعيـل األسـاليب الكميـة ، والبيانيـة الخاصـة بتحليـل الشـبكا

وعلى العكس فقد أولت المدرسة االنجليزية الجانب الميدانى االهتمام األكبر ، من منطلق التوظيف 
التــام لجغرافيــة النقــل فــى خدمــة البيئــة والمجتمــع ، وذلــك تحــت حاجــة الهيئــات التنفيذيــة والخدميــة 

 للمشورات الجغرافية ( كما سيأتى فى المتن ) . 
 حت أيدينا فى محورين رئيسين : ويقع الكتاب الذى ت            

المحــور األول : تنــاول أدبيــات جغرافيــة النقــل فــى معيــة جغرافيــة الحركــة التــى تمثلــت فــى حركيــة  
الظاهرات الجغرافية مـن حيـث إطـار الحركـة ، ووالوسـيلة ، والمحتـوى والكـم والتركيـب ، واهتمامـات 

زيـة ، وفـى هـذا الصـدد فقـد تنـاول الكتـاب جغرافية النقل لدى كل من المدرسـتين األمريكيـة واالنجلي
 تحليل محتوى بعض الدراسات الخاصة بجغرافية النقل خالل النصف الثانى من القرن العشرين .

ثم تناول الكتاب فى الفصل الثانى مناهج البحـث فـى جفرافيـة النقـل ، ومداخلـه ، ورغـم            
مناهج المستخدمة فى جغرافية النقل مثل المنهج اشكالية منهجيات البحث ، فقد أورد الكتاب أهم ال

االستقرائى والمنهج االستنباطى ومنهج دراسـة الحالـة ومـنهج تحليـل الشـبكات وهـو األكثـر ارتباطـا 
بجغرافية النقل وتم تطبيقه فى تطورالشـبكة فـى محافظـة كفـر الشـيخ ، وتطـور الشـبكة السـعودية ، 

استعراض مداخل البحث فـى جغرافيـة النقـل ممثلـة فـى  وتحليل  شبكةالطرق اليمنية ،  وأعقب ذلك
المــدخل الســلعى والمــدخل االقليمــى والمــدخل الــوظيفى والمــدخل الحرفــى والمــدخل التــاريخى األكثــر 

 .تطبيقا فى جغرافية النقل ، وقد تم تطبيق بعض المداخل على محافظة المنوفية
ا ) للدراسـة الميدانيـة فـى جغرافيـة النقـل ، وقد أعطى الكتاب اهتمامـا ( كبيـرا إلـى حـد مـ           

وان كانت الدراسة الميدانية فى حاجة إلى المزيد من االهتمام ، وقـد تـم ادخـال النمـاذج والنظريـات 
 فى بعض جوانب جغرافية النقل بمعيارى المسافة والحجم السكانى ( على سبيل ترجيح العقد) .

ية المحددات الجغرافية للنقل ، مثل الموقـع الجغرافـى واسترجع الفصل الثالث بصورة تفصيل        
  -الســـكاني   -الحيـــاة الحيوانيـــة والنباتيـــة  –واألحـــوال الطبيعيـــة ( المنـــاخ ومظـــاهر الســـطح ) 
ـــب االقتصـــادية األخـــرى (مواقـــع األســـواق  أقـــاليم المـــدن ، والمواقـــع  –أقـــاليم األســـواق  –والجوان

 االقتصادية األخرى .
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 –المـائى ( نهـرى  –الحديـدى  –لحديث فى الفصـل الرابـع عـن نظـم النقـل : البـرى وانتقل ا        
 بحرى ) الجوى ، وعند الحد هذا انتهى المحور األول ( المحور المنهجى ) .

 المحور الثانى : تناول الجوانب البحثية التطبيقية فى ثالثة فصول : 
ئـات الســهلية : نمــوذج الطــرق البريــة الفصـل الخــامس : تنــاول نمــوذج مـن جغرافيــة النقــل فــى البي

الحضرية فى محافظة كفر الشيخ ، وركز البحث علـى حيثيـات بيئـة البـرارى وأراضـى االستصـالح ،  
 وتأثيراتها على الشكل الطبولوجى لشبكة الطرق البرية الحضرية فى المحافظة .

شبكة الطرق الجبليـة واتجه الفصل السادس إلى طريق آخر حيث تسلق الجبال إلى تحليل         
اليمنية ، نظرا ألن الشبكة اليمنية ذات مواصفات خاصة ، فهى جبلية ذات تداعيات  سـلبية ( إلـى 
حدما ) ، وتم أغلبها فى إطار المعونات الدولية ، والفصالن السابقان يتميزان بالشبكة المسطحة ، 

الجوى (  التطبيق على ميناء جدةوتخير الفصل السابع واألخير نمط نقلى متميز هو النقل الجوى ب
الشبكة غير مسطحة ) واستعرض التغيرات التى طرأت على موقع المينـاء ، ومركزيـة مكـة المكرمـة 
وتحليل الشبكة طبولوجيا ، وكان مسك ختام البحث استعراض اإلقليم  الجغرافى للميناء مع التركيز 

زيـة جغرافيـة ( علـى النحـو الـذى ورد على دور فريضة الحج فى جعل مكة أكبـر منـاطق العـالم مرك

 . فى المتن )

وقد زود الكتاب بعدد من المراجع أثبت بعضها فى مواضع البحوث ، ومنها مـا ورد فـى قائمـة      
المراجع الملحقة ، كذلك اعتمد الجزء الخاص باألدبيات علـى المراجـع  األجنبيـة ، وكـذلك المـوا قـع 

مــات ، وكــان موقــع جوجــل هــو األكثــر حظــا ، وٕان كــان ثبتهــا البحثيــة علــى الشــبكة القوميــة للمعلو 
يتسم بالعمومية ، فقد يرد جرء مـن مقالـة دون االشـارة إلـى مصـدرها األصـلى ، كمـا تجـدر اإلشـارة 
إلى أن البحـوث الـواردة فـى الكتـاب التتضـمن سـوى مـتن البحـث ، أمـا المالحـق فإنهـا مودعـة فـى 

ر لما قد يوجد مـن أخطـاء قـد تكـون مطبعيـة ، أو مـن قبيـل البحوث األصلية ، ورجاًء التماس العذ
السهو ، وبالتأكيـد فالكتـاب فـى حاجـة إلـى المزيـد مـن التطـوير ، وٕاذا صـادف الكتـاب قبـوال ، فهـذا 

 توفيق من اهللا ، وٕاذا صادف غير ذلك ، فالكمال هللا وحده ال شريك له .

 واهللا المستعان
 م 2007 11/  16سرس الليان :   

 د/ فايز غراب                                                                            
 

    

                            
 جغرافية التسويق



 121 

 بين األدب  والمحتوى  والتخطيط
 

53B  إعداد 
54B األستاذ الدكتور 

55Bفأيز حسن حسن غراب 
56B2008  /2009 م 

57B: المقدمة 
ن اإلنسان يولد ومعه سلة من االحتياجات الضرورية التى التتوفر فـى مما الشك فيه أ            

الوســط المكــانى المحــيط بــه ، وفــى اإلتجــاه المعــاكس تتــوزع المــوارد بصــورة غيــر منتظمــة ، وهنــا 
ـــك أن األســـواق تعكـــس  ـــى ذل ـــد عل ـــين االثنـــين ، ونزي يتحـــتم تواجـــد األســـواق لتوفيـــق األوضـــاع ب

ــى  ــة للصــورة الت ــل التفصــيالت الدقيق ــة ، ب يعيشــها المجتمــع مــن المحــاور اإلقتصــادية واالجتماعي
والسياسية ، فالمجتمعات المغلقة ذات االكتفاء الـذاتى ألىشـكل السـوق فيهـا دورا كبيـرا ، بـل يتقـزم 
دور السوق ، ومن األدلة التاريخية فـإن ظـاهرة التبـادل والتسـويق قـد مارسـها اإلنسـان العاقـل فـى 

 ذلك وفق منظومة إقتصادية واضحة المعالم .العصر الحجرى القديم ، و 
فاإلنسان تموضع فـى مواضـع ثابتـة وشـبه ثابتـة ، وأسـس ألول مـرة مسـاكن علـى شـكل           

مغارات وكهوف ، هذا فـى الغـرب األوربـى ، وكانـت هـذه الكهـوف منـاطق للعبـادة والتخـزين ، ولقـد 
ادة فى عصر ما قبل اإلسالم ، بـل تعـزز ظلت األسواق فى الكثير من عمرها فى أحضان مراكز العب

الرابطة بين األسواق وبين دور العبادة فى ظل اإلسـالم ، وقـد تعـددت ألـوان المسـاكن مـن الكهـوف 
ســـالفة العـــرض إلـــى الخيـــام المصـــنوعة مـــن الجلـــود أو المالجـــىء األرضـــية ، أو األكـــواخ طينيـــة 

 لتجارية بين المراكز العمرانية .المستديرة على طول المجارى النهرية التى سهلت الحركة ا

ــة حياتيــة أخــرى تمثلــت أساســا فــى              ومــع التطــور االجتمــاعى واإلقتصــادى بــرزت مرحل
تقسيم العمل ، فقد تفرغ النسوة واألطفال للصناعة كتهيئة الجلود لصنع المالبس ، وتهيئـة الطعـام 

ك  فقــد ظهــرت إشــارات علــى وجــود تبــادل ، وأىقــاد النــار، و كــان نتاجــا لحالــة االكتفــاء ، ورغــم ذلــ
 تجارى واضح فـى كثيـر مـن األحيـان ، فقـد عثـر علـى بعـض قطـع الصـوان فـى منطقـة جاجـارينو 

Gagarino  مـيال مـن مصـدرها األصـلى فـى  70علـى نهـر الـدون فـى جنـوب روسـيا علـى مسـافة
 الكبرى أنذاك . الوأدى األدنى للنهر ، وحدد هذا المدى اإلطار الخارجى للمنطقة التسويقية

ويعد العصر الحجرى الحـديث فـتح جديـدا فـى جغرافيـة األسـواق فقـد سـجل الكثيـر مـن              
أوجه التحضر الذى استند أساسا على الزراعة ، وتربية الحيوان ، وصناعة اآلالت الخاصة بالعمل 

ى اسـتوجبت اسـتحداث الزراعى كالمحراث وآالت الحصاد ، واألهم فى ذلك هو موسـمية الزراعـة التـ
أساليب التخزين ، وهذه األخيرة أكثر العناصر تأثيرا فى التجارة ومواقع األسواق ، وترتب على ذلـك 

دى ، ووجـدت اامتداد المدى المسافى جدا ، فأصداف البحر األحمر وجدت لدى سكان الفيوم والمعـ
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ا على التخصص اإلقتصادى ، أصداف البحر المتوسط لدى فالحى الدانوب والرٕان ، وكان ذلك برهان
فجماعات الصوان كانت تصنع الفئوس فـى منـاطق كثيـرة مـن العـالم ، وفـى المقابـل كانـت تسـتورد 

 الغذاء من القمح واللحم من مناطق أخرى .

ولسنا هنا لتأريخ بدأىات التسـويق ، ولكـن الهـدف المرجـو تحديـد المحطـات الرئيسـة فـى           
 حد كبير المواقع المثلى لألسواق والمراكز التجارية  .الحضرية التى حددت إلى 

 The City –ولعل ما أورده لويس ممفورد فى كتابه الكبير المدينة على مر العصور             

in The history )657  ( 54صـفحة عـدا المقدمـة والفهـارسF)1( ، مـا يؤكدالـدور الحيـوى للسـوق
ثالثــة عناصــر تمثــل بحــق الثوابــت الرئيســة للتبــادل  والمحــاور الرئيســة لبيئــة الســوق ، حيــث جمــع

الســوق ، ثــم يؤكــد الــدور الريــأدى للســوق حينمــا يقــول : إنــه فــى  -الطريــق –التجــارى : فــالنهر 
منطقة السوق تجتمع المؤسسات الحكوميـة سـواء فـى المنـاطق القديمـة أو المسـتحدثات العمرانيـة 

التوزيـع ، وكـان ذلـك ضـمن الممتلكـات المكانيـة  –........ إن الوظائف الرئيسة للسـوق التخـزين 
والمركــز التســويقى  -  Trading Estate –للمعبــد ، فالمعبــد كــان بمثابــة الواليــة التجاريــة 

Shopping Center  . لجميع المنتاجات 
وقد لفت األنظـار إلـى أن التطـور الحضـارى قـد أثـر علـى األسـواق كمواقـع تجاريـة وذلـك           

 اديات الســوق بعــد دخــول الوســطاء فــى العمليــات التجاريــة ، وذلــك عنــدما ذكــر فــىلحســاب اقتصــ
الفصل الرابع عشر ( تحت عنوان التطور التجارى ومشكالت المدن ) من موقع السوق إلى اقتصاد 

 السوق ، وقد أعطى المؤلف الذى تحت أيدينا السوق الكثير من االهتمام الجغرافى وذلك تحت : 

 لمتنامى للسوق فى النمو الحضرى .الدور الكبير وا •
الدور الال محدود للسوق فى ضبط أىقاع الحياة فـى المـدن ، فالسـوق هـو المحـدد الـرئيس  •

الدائب  –القائم باالمور الدينية  –المهيمن على الحياة االجتماعية  –للعمليات التجارية 
 على حفظ األمن .

تهــا ، فظهــور التجــارة المتنقلــة ، التطــور الــذى يصــيب مواقــع األســواق وقــد يفقــدها أهمي •
والتجارة من المصدر ، والوسطاء ، والتجارة عبر اإلنترنت ، وٕانتشار العولمة التجاريـة ، 
تغير دوريات األسواق ، التسويق الدولى ، فكلها ذات محاذير إقتصادية تتـرك بالضـرورة 

 تداعياتها على مواضع ومواقع األسواق . 
النقل ، والذى يعتبر المحدد بل المسئول األول عن الكثير من التطور الذى يصيب جغرافية  •

طرق  -المحاور -التأثيرات والتداعيات التى تصيب جغرافية األسواق ، فالطرق الدائرية 
وتركيز المراكز التجارية الكبرى بالقرب من الموانى الجوية بـل  -النقل الجوى  -اإلنفاق 

نظومـة األسـواق ، وألىقـف األمـر عنـد هـذا الحـد ، والبحرية قد ترك التأثير األكبر علـى م
                                                           

 1- Mumford Lewis (1961)The City in History  ,amenia , New York ,pp 148-158 . 
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فتتبــع األســواق فــى مســيرتها ( بالتعــاون مـــع جغرافيــة النقــل ) قــد حــدد المراحــل التـــى 
الحضرية : فسوق المنطقة الوسـطى تـرك منصـبه إلـى  عايشتها ومازالت تعيشها المراكز

والتوابـع ، وأخيـرا إلـى المنطقة اإلنتقالية ، ثم إلى المنطقة الخارجية ، ثـم إلـى الضـواحى 
منطقة التقـاطع القصـوى لشـبكات الطـرق ( علـى النحـو الـذى سـيرد عنـد دراسـة المراكـز 

المـــوالت )  ولكـــل مـــن هـــذه األســـواق وجهـــة خاصـــة تالزمـــت مـــع  -التجاريـــة الكبـــرى 
 التوجهات الحضرية .

ر ، وطـول وتتأثر العملية التسـويقية بعـاملين علـى درجـة عاليـة مـن التـأثير، فمرونـة التـاج •
نفسه تحدد المدى أوالدائرة التى يمتد فيها أطـول نفـس للتـاجر ، وبالتـالى أقصـى امتـداد 
ــدى الجغــرافيين ، وفــى المقابــل  ــة التجاريــة لــدى التجــاريين ، أو إقلــيم الســوق ل للمنطق
فالمستهلك يمتلك خيوط العملية التجاريـة مـن خـالل تميـزه بعـدة ملكـات ، فـالعمر والنـوع 

 قتصادى واالجتماعى كلها مؤثرات قاطعة فى الخريطة التجارية . والمستوى اإل
ولنأتى إلى المحور األخير فى تحليل شخصية األسواق ، وهوالتفاعالت المكانيـة للسـوق           

، أو العالقات األقليمية للسـوق ، أو دائـرة نفـوذ السـوق ، وأخيـرا إقلـيم السـوق ، ولنعـود لنؤكـد إن 
 -ق إنما يترجم من خالل توجهات الحركة التجارية التى تولد العالقات المكانيـة الدور األكبر للسو

 إقليم السوق .
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن العالقــة بــين جغرافيــة األســواق ، وبــين جغرافيــة العمــران ال ولــن            

مـن األدب تنقطع أبـدا ، قـد يكـون السـبب فـى ذلـك إلىقـين بمفصـلية العالقـة ، ولنؤكـد هـذه العالقـة 
ــالى النتهــاء  ــك فــى العــام الت الجغرافــى الحضــرى ، إن أوروســو حينمــا وضــع تصــنيفا للمــدن ، وذل
العشرين عاما األولى من القرن المنصرم فى ست فئات ، ورغم اختزال دور األسواق فى فئة واحدة 
( الفئـــة الخامســـة ) فقـــد أوجبـــت عليـــه التواجـــد فـــى ثـــالث فئـــات فرعيـــة : فـــى مـــدن الجمـــع ( 

Collection  ) ومـــدن اإلنتقـــال أو التحويـــل ، (Transfer  أو مـــدن التوزيـــع ، وقـــد توســـع ، (
شانســى هــاريس فــى إدخــال الــدور األكبــر لألســواق والتجــارة كأســاس لتصــنيف المــدن ، فمــن بــين 

مدن تجارة الجملة ) ،  –الفئات التسع لوظائف المدن استقلت التجارة بفئتين ( مدن تجارة التجزئة 
التجــارة بنوعيهــا ضــمن األســس التــى اســتند عليهــا هــارس فــى بقيــة الفئــات ، فعلــى ســبيل  ودخلــت

) اشـترط نسـبة العمالـة الصـناعية مـع تجـارة التجزئـة  Mالمثال عندما حدد مدن الصناعة ( الرمز 
         % من إجمالى العمالة فـى المدينـة ) ، وتسـرب دور التجـارة إلـى بقيـة فئـات التصـنيف          74والجملة 

ونظـرا لوضــعية الســوق فــإن يقــدم شــهادة علــى العصــر ، ويمكــن مــن هــذا المنطلــق أن نحــدد ثــالث 
 مراحل متميزة : 

دت على مـدار العصـور، ومازالـت تمثـل عالمـة بـارزة االمرحلة األولى : مرحلة التسويق الدورى وس
 فى الحياة اإلقتصادية .
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حيــث تحولــت الخريطــة اإلنتاجيــة إلــى مخروطيــة المرحلــة الثانيــة : مرحلــة التســويق المتخصــص : 
واضحة تعبر عن التخصص اإلنتاجى ، وهذا واضح فى تسويق الحبوب ( واإلبل فى سـوق برقـاش 

. ( 

ذات األطـر الكبيـرة ، ففـى إطـار مكـانى  –المتخصـص  –المرحلة الثالثة : مرحلة التسويق المتعـدد 
فـى إطـار مكـانى كبيـر ، وهـذا يـتم فـى المراكـز واحد تتعدد المحال التجارية ذات التخصص السلعى 

 التجارية الكبرى ( الموالت ) .

إن هذه التأمالت التى سطرها المؤلف لتنم عن ما يحمله الكتاب المـذكور بـين دفتيـه (             
فى عموميته ) من معالم واضحة فى جغرافية التسويق ، ولكن البد من التأكيد على الدور الريـادى 

التخطـيط التجـارى علـى مسـتويات متعـددة ، يتكــون  –التخطـيط  –ة التسـويق فـى التخطـيط لجغرافيـ
 الكتاب المذكور من عدة محاور : 

المحــور األول : أدبيــات جغرافيــة التســويق ، والمــدارس التــى فتحــت أبوابهــا لمعالجــة األســواق مــن 
ت القــرن المنصــرم ، مثــل المنــاظير الجغرافيــة ، ورواد هــذه المــدارس خــالل المائــة عــام التــى ســاد

المدرسة األمريكية ، والمدرسة اإلنجليزية ، والمدرسة الفرنسية ، والمدرسة النيوزيلنديـة والمدرسـة 
 العربية فلكل منها منهجا خاصا .

المحور الثانى : الجوانب التخطيطية فى جغرافيـة التسـويق ، اسـتعرض الدراسـات والتطبيقـات التـى 
ا تمثـل فـى وضـعها فـى إطـار تنظيمـى يحقـق األهـداف التـى وجـدت مـن سارت باألسواق منحا جديد

 أجلها األسواق ، وكانت نظرية كريستالر هى األكثر حظا فى الجانب التخطيطى .
المحــور الثالــث : تطــور محتــوى جغرافيــة التســويق والتطــورات التــى جــرت خــالل الربــع األخيــر مــن 

 ولية ، وتكامل األسواق . القرن الماضى : العولمة والتسويق واألسواق الد
المحور الرابع : يركز التحليل على مرونة الحركة التجارية ونفس التـاجر فـى التـردد علـى األسـواق 
طــول الرحلــة التجاريــة فــى إطــار المقارنــة مــع البيئــات األخــرى ، فهنــاك تــاجر البيئــة الســهلية ، 

 وتاجرالبيئة الجبلية ، وتاجرالبيئة الساحلية .
س : وتنـــاول الجانـــب األكثـــر ديناميكيـــة فـــى جغرافيـــة األســـواق بـــل وكـــل الدراســـات المحـــور الخـــام

الجغرافية ، أال وهو سلوكيات المستهلكين ، والمتغيرات الجغرافية التى حددت هذه السلوكيات ، من 
ــى األســواق والمراكــز  التراكيــب الســكانية ، واإلقتصــادية ، والمركــب الســلعى ، ووســائل الوصــول إل

 .التجارية 
المحور السادس :  وهو األكثر اهتماما من قبل المؤلـف نظـرا ألنـه يمثـل العمـود الفقـرى للدراسـات 
الجغرافية ، بل المحدد الرئيس لجغرافيـة التسـويق أال وهـو أو األقلـيم التجـارى( المنطقـة التجاريـة ) 

ة المتجـاورة ، وقـد الذى يتحدد وفق األطر الخارجية لنهايات التفاعـل التجـارى بـين المراكـز التجاريـ
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ركزت الدراسة على األساليب الكمية للتحديد النظرى لها ( مع تطبيق ذلك على البحوث التى أجراها 
 المؤلف وأوردها فى الكتاب الذى تحت أيدينا ) ،  كما استعرضت الدراسة نماذج لألقاليم الفعلية .

، حيث أجـرى الباحـث هـذه الدراسـات المحور السابع  : ويمثل نهجا جديدا فى التطبيقات الجغرافية 
( كدراسة حالة ) لرفع الواقع الجغرافـى وٕاعطـاء التوجهـات التخطيطيـة التـى استشـعرها الباحـث مـن 

م بدراسته للدكتوراه عن  1989خالل رحلته الطويلة فى مجال دراسات األسواق التى بدأت منذ عام 
م ببحــث المراكــز التجاريــة الكبــرى (  2006األســواق الريفيــة بمحافظــة المنوفيــة وتوالــت حتــى عــام 

الموالت ) مرورا بتجارة التجزئة فى محافظة المنوفية ، واألسواق الجبلية ومرونـة التـاجر الجبلـى ( 
اليمنى ) وسوق اإلبل ( فى قرية برقاش )..... وفى الصدد ذاته فقد حملت دفتا الكتـاب الدراسـتين 

راكز التجارية الكبـرى ألنهمـا يعكسـا آليـات التجديـد التجـارى : األبعاد الجغرافية لتسويق اإلبل ، والم
 فى مصر ، كما اختتما برأى الباحث فى تخطيط الظاهرتين . 

ــه ،              ــذى يحمــل اإلســم المشــار إلي ــة ال ــة العربي ــى المكتب ــد األول ف ــاب يع ولعــل هــذا الكت
ســـم باللغـــة العربيـــة ، ولكـــن فالكاتـــب لـــم يقابـــل مؤلفـــا ( فـــى حـــدود مطالعـــات الكاتـــب )  بهـــذا اإل

 موضوعاته بالتأكيد قد استندت إلى األدب الجغرافى .  
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيئــة التــى نحظــى بــالعيش فيهــا وهــى محافظــة المنوفيــة فــى              

حاجة ماسة إلى التخطيط التجارى بها ، وخصوصا األسواق الريفية التى تعيش فى وضع عشـوائى 
مـــن العوائـــد والمـــردودات النقديـــة التـــى يمكـــن أن توظـــف فـــى رفـــع مســـتويات آداء  يهـــدر الكثيـــر

المؤسسات الخدمية بها ، ويقوم الكاتب حاليا بتحديث رسالة الدكتوراة الخاصه به لكى تتمشى مع 
 المستجدات اإلقتصادية التى كانت وما زالت تعيشها أسواق المحافظة . 

إذا ســقطت ســهوا بعــض المراجــع ) ، ويــود التأكيــد علــى أن  و يلــتمس الكاتــب العــذر (            
الكثير من المصادر والمراجع التـى اسـتعان بهـا الكاتـب مثبتـة فـى هـوامش الكتـاب بصـفة رئيسـة ، 
وكذلك فى نهايات البحوث التى قام بها الكاتب  واستعان بها فـى الكتـاب ، وال يعتبـر عـدم ورودهـا 

 ق الغير . فى الكتاب من قبل التعدى على حقو
وأخيرا فإذا صادف الكتاب قبوال لدى القارىء فهـذا توفيـق مـن اهللا ، وٕاذا صـادف غيـر              

 ذلك فمن عند الكاتب .
وهللا المستعان                                                                      د / فايز حسن 
 حسن غراب

 م 2008سرس الليان  أكتوبر 
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58Bجغرافية مصر 
59Bبين حتمية الموقع الجغرافي 

60Bوتجارب التنمية االقتصادية 
61B2009 م 

62B. المقدمة 
حينمـا تـدور عقـارب الســاعة وتـؤذن بوضـع عـالمى جديــد تحـت مسـميات عـدة  تتفــق              

لتــى كلهــا فــى أن التعامــل مــع األحــداث الحاليــة يتطلــب الحــذر الشــديد مــن قبــل الكثيــر مــن الــدول ا
وضعها موقعها الجغرافى فى دائرة الحرج السياسى من جراء تعدد التوجهات العالميـة غيـر المتفقـة 
على المبادئ العامة للتعامالت الدولية التى تقتضى احترام حقوق الغير على مستوى األفراد والدول 

. 
اضى تمثـل قمـة منحنـى إن المرحلة الحالية التى بدأت منذ العقد األخير من القرن الم             

المخـاطر السياسـية والعسـكرية  نفى ظل المستجدات العالمية التى تنذر بالكثير م ىالصراع اإلقليم
 ، قد يتطور إلى مسلسالت حربية على النحو الذى يسود العالم منذ العقد المذكور .

ــب الكثيــر مــن             ــة الدوليــة وهوالعولمــة يتطل الحــذر األمنــى  إن المصــطلح الجديــد للهيمن
ووجود نظام أمن معلوماتى يحقق الحفاظ على الخريطة األمنيـة ، ولعلنـى أقصـد خريطـة االنسـجام 

التسـاؤالت التـى تمثـل فرضـيات يمكـن مـن  نالقومى ، ونحن أمام ذلك يطفو على السطح الكثيـر مـ
لتـى تحكـم السـلوك القضـايا ا نخاللها تقديم مرئيات جغرافية تحدد استراتيجية جديدة تجاه الكثير مـ

السياسى المصرى فى المرحلة الحالية ، والمرحلة القادمة فى ظل مستقبل مبهم للعالقات الدولية ، 
 ولذلك فالبد من االستشهاد بالماضى الذى عاشته مصر لتحقيق : 
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: اســتقراء التــاريخ المصــرى فــى المراحــل التــى عاشــتها مصــر فــى ظــل التــرأس العــالى لمــوازين  أوال
لعالميــة ، وتجســيد أدوار الثقـــل السياســى علــى شــكل نمـــوذج يصــلح للتطبيــق ( بـــدرجات القــوى ا

متفاوتــة ) ، ونخــص هنــا فتــرة محمــد علــى وكيفيــة إدارتــه لألزمــات السياســية وفــق منظومــة األمــن 
 القومى المصرى .

دراسـة  : استنباط بدائل منهجية لتحديد محاور استراتيجية إلدارة األزمات السياسية من خـالل ثانيا
وتحليــل النمــاذج القياســية ، والتنظيريــة المتنــاظرة مــع التجربــة المصــرية ، وهــذه النمــاذج كثيــرة ، 
ويمكن اإلقتداء بالنموذج الهندى ، والموذج الصينى ، والنموذج اليابانى ، فهذه النمـاذج معتدلـة ، 

التركيـز علـى دور التفـرد ولتكن النماذج : الكورى ، واإليرانى ، واألمريكى مسار دراسة وتحليل مـع 
 الجغرافى المصرى فى امتالك عناصر القوة السياسية ، ويمكن أن نعرض لبعض المحاور : 

 منطقة شبه جزيرة سيناء .

 منطقة قناة السويس .
 منطقة المضايق واإلنقطاعات األرضية فى الجزء الجنوبى من شبه جزيرة سيناء .

 احلية المتوسطية فى الشمال الشرقى .منطقة المصدات الجغرافية على الجبهة الس
 منطقة أعناق الزجاجات األرضية فى جنوب البحر األحمر.

 منطقة القرن األفريقى وٕادارة الحركة السياسية فيها بين الشرق اآلسيوى والغرب األفريقى .

ذات دول المنبــع لنهــر النيــل نظــرا للمحــاوالت المتعــددة والمتســارعة إلســرائيل فــى التهديــد المســتمر 
 الوتيرة العالية لمصر ، وهناك الكثير من الفرضيات سوف يتم استعراضها الحقا .

: تقديم أطروحات جغرافية تتفق مع الواقع المصـرى وتكـون مسـار نمذجـة لكثيـر مـن الحـاالت  ثالثا
المشابه ، بمعنى آخر أن يكون هناك نمـوذج مصـرى متطـور يصـلح للقيـاس والمشـابه لـدى الـنظم 

خــرى علــى أن يأخــذ فــى اعتبــاره العناصــر الفعالــة للموقــع الجغرافــى المصــرى بصــورة السياســية األ
 .)55F)1يسهل توظيفها كميا عن طريق نظريات التفاعل السياسى ، ونماذج نقطة القطع السياسى 

إلى أن الوضع الحالى لمصر قد غيـر الكثيـر مـن شخصـيتها علـى الـرغم  ةوتجدر اإلشار            
، فالنيل ( الدلتا والوادى ) والصحراوات الشرقية والغربية ، وشبه جزيرة سيناء  من ثوابت الشخصية

، والجبهات المائية ، وأعناق الزجاجات األرضية ، وعالقات الجيرة كلها مفاتيح طبيعيـة للشخصـية 
تعرضت لكثير من التوجهات فى ظل التطـورات الدوليـة الحديثـة  ةالمصرية ، ولكن ملكات الشخصي

 لذى تطلب تطوير مفاتيح الشخصية حتى تستقيم مع الواقع الجديد المعاش األمر ا

                                                           
إلى قطع العالقـات أو أى شـئ مـن  فالسياسى ال ينصر القطع  -1

هذا القبيل ، وانما ينصرف إلى معادلة تحدد البعد الذى يمتد 
عليــه النفــوذ السياســى للدولــة مــن واقــع الحجــم الســكانى 

 والمسافة بين الدول .
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ولعل األمر األكثـر أهميـة هـو ملكـات الموقـع الجغرافـى التـى ترفـع الوحـدة السياسـية إلـى           
مرتقيات عالية ، فالموقع الجغرافى البسيط المحدد بشبكة وهمية من دوائر العرض وخطـوط الطـول 

ته على الوضع المناخى واإلنتاجى فقط ، ولكن يتعداها إلى موازين القوى االقتصادية ال تتركز تأثيرا
، وهنا يقوم المناخ ( على سبيل المثال ) بدورين تاريخيين أولهما المنـاخ القـديم وانعكاسـاته علـى 
المخزون المعدنى والصناعى ( بالتتابع ) والثـانى يقـدم كشـف حسـاب بميزانيـة القـوى فـى الدولـة ، 
وتحديــد عناصــر الثقــل السياســى مــن خــالل النظــر إلــى الموقــع الفعــال المحــدد بــوحى مــن تباديــل 
عناصر القوة يتم التعامل معها بطريقة كمية تولد فى النهاية كلمة واحدة هى درجـة الموقـع الفعـال 

. 
إن المستجدات السياسية علـى السـاحة المصـرية تسـتوجب تصـعيد االهتمـام بمحـورين             

رئيســين أولهمــا منطقــة شــبه جزيــرة ســيناء باعتبــاره خــط الــدفاع األول وثانيهــا منطقــة خــط القنــاة 
باعتباره خط الدفاع األول الثانى ، وٕاذا بدأنا بالمحور األول وهـو شـبه جزيـرة سـيناء ، فـإن محـور 
 الدراســة ســوف يركـــز علــى الـــدور اإلســتراتيجي لهــذه المنطقـــة باعتبارهــا منطقـــة الصــراع العربـــى
اإلسرائيلي المـزمن ، والبـد أن تتنـاول المعالجـة حيثيـات الموقـع الجغرافـى مـع التركيـز علـى عنصـر 
االستراتيجية ( الحماية والدفاع ) وتعيين موازين القوى الطبيعيـة المسـتقاة مـن الطبيعـة األرضـية ، 

حة الـوادى وكذلك تعيين موازين القوى السكانية ، فإذا كانت شبه جزيـرة سـيناء تقـارب ضـعف مسـا
م ) فالوضـــع الطبيعـــى وفـــق هـــذه  2006نســـمة عـــام  71504957والـــدلتا بحجمهمـــا الســـكانى ( 

المقارنــة أن تكــون شــبه جزيــرة ســيناء مركــزا رئيســا للتركــزات الســكانية ، ولنقــارن ذلــك مــع الحجــم 
م ) فــالحجم الســكانى لشــبه الجزيــرة ال يشــكل  2006نســمة عــام  493769الســكانى الحــالى لهــا ( 

% من الحجم السـكانى المصـرى ، ولعـل ذلـك يوضـح حجـم القصـور اإلسـتراتيجي تجـاه 0.68ى سو 
شبه الجزيرة ، وٕان كان يعوض ذلك قيام القيادة السياسية بتبادل الدور السياسى بين القاهرة وشرم 
الشيخ ، فهذا الموقف له تداعياته السياسية على المستوى العالمى ، وبـالطبع تـداعيات إيجابيـة . 
إن صــناعة القــرار السياســى وانطالقــه مــن المنطقــة الشــرقية مــن مصــر ( شــبه جزيــرة ســيناء ) لــه 

للعـالم أن الثقـل السياسـى لمصـر مرهـون باألهميـة االسـتراتيجية ، والنقـاط  دداللة كبيرة ، فهذا يؤكـ
األرضية الحرجة ، والربط بين االثنين ضرورى لشخصـية مصـر التكامليـة ، أو شخصـية مصـر فـى 

قــرن الحــادى والعشــرين ، كمــا أن اختيــار القيــادة السياســية لمدينــة شــرم الشــيخ يجعــل القــرار ال
اإلسرائيلى ، ممـا يعطـى انطباعـا نفسـيا لـدى اآلخـرين بـأن  –المصرى يتوسط حلقة الصراع العربى 

مصركانت ومازالت قبلة التوجهات التى تهدف إلى لم الشمل العربى وتوحيد الصـف العربـى ، فعلـى 
يل المثال فإن تقريب وجهات النظر بين أجزاء الشعب الفلسطينى كانت بدايته من شرم الشيخ ، سب

وتعمير غزة أيضا بدأ فى شرم الشيخ ..... الخ ، إن هذا الوضع سوف يدفع تيار التنمية إلى شبه 
مــن  جزيــرة ســيناء ، األمــر الــذى يجعلهــا محــورا تنمويــا أصــيال ، ومركــزا للقــوة فــى الجبهــة الشــرقية
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مصر ، ولعل النموذج اليمنى واضح ، فصنعاء العاصمة األولى ، وعدن العاصمة الثانية ( إلى حد 
كبير ) وعلى مبلغ علمى كانت األكثر ترددا من القياة السياسية اليمنية خالل فترة الصراع والحرب 

 م . 1994األهلية التى كانت عام 

لمصر فهو مفعم بالكثير من الملكات ، فـإذا قلنـا أن  وٕاذا تحدثنا عن أدبيات الموقع الجغرافى      
شــماال ، فهــذه بســاطة ، ولكــن التــداعيات  32شــماال ، و 22مصــر محصــورة بــين دائرتــى عــرض 

له مصر من  تالجغرافية الناجمة عنها مركبة ومعقدة ، بالطبع فإن الموقع القديم لمصر وما تعرض
شبه االستوائية ، والمدارية ، والصحراوية ، والمعتدلة تأرجحات مكانية بين النطاقات االستوائية ، و 

 فعالية الموقع الجغرافى لمصر فى مرحلية زمنية .  تيدخل فى إطار تقديرا
إن الوراء التاريخى لموقع مصر الجغرافى يؤكد أن مصر عاشت فى ظل فتـرة مـن المطـر           

لتــى رفعــت أجــزاء مــن الشــرق المصــرى القــديم كانــت فــى األليجوســين ارتبطــت بالحركــات األرضــية ا
وأدت إلى حدوث تعديالت فى سطح األرض فى مصر مثل وجود األنهار الكبيـرة التـى أوجـدت حيـاة 
برية غنية فقرية كبيرة الحجم ، ومازالت بقاياها عند قصر الصاغة شـمال غـرب مـنخفض الفيـوم ، 

لت إليه الدراسات األركيولوجية يؤكد أن بالطبع هذه البقايا الكبيرة لم تجلب إال بنهر كبير، وما توص
مصــر فــى العصــر األليجوســينى كانــت أقــرب إلــى المنطقــة االســتوائية ، وبالتــالى اســتقطبت كميــات 
ـــرات المطـــر خـــالل  ـــى تـــوالى فت ـــى مصـــر إل ـــرة مـــن األمطـــار ، وتشـــير الدراســـات التاريخيـــة ف كبي

ن قـارات العـالم ، وتتعاقـب مـع فتـرات الباليستوسين بالتعاقب مع أدوار الجليد فى المناطق العليـا مـ
جفاف تعكس حاالت من الدفىء ( النسبى ) فى المناطق الشـمالية ، والمتتبـع للدراسـات التاريخيـة 
للعمــران فــى مصــر يلحــظ أن هــذه الفتــرة شــهدت مراكــز ضــارية متقدمــة فــى األوديــة الصــحراوية ، 

 شولية .مترا ) حيث الحضارة اآل 15،  30،  45ومدرجات نهر النيل ( 

العصـر الحجـرى القـديم ( الباليستوسـين األوسـط )  لولقد تأكدت مركزية موقع مصر خال           
فقد انتشرت حضارات الفأس اليدوية فى شمال أفريقيا انتشارا واسعا ، فقـد توصـل كـولن كـالرك أن 

فترات الجفاف تلك الحضارة قد انتشرت من وادى النيل إلى الجنوب األفريقى وجنوب غرب آسيا فى 
الجغرافى لمصـر وفـق العالقـة بـين  ع، وٕالى جنوب القارة األوربية فى فترات الدفىء ، ويتحدد الموق

 ، فى اتجاهات عديدة :  طالنيل والبحر المتوس

 االتجاه األول : ارتبط بتطور نهر النيل .
 االتجاه الثانى :  ارتبط بنمو الدلتا على حساب البحر المتوسط .

 المحيط الهندى عبر باب المندب . ىلثالث : فتح البحر األحمر علاالتجاه ا
ارتـــبط بـــالتغير المـــوقعى لمصـــر ( علـــى النحـــو الســـابق ) ظهـــور شـــبكات األوديـــة              

الصحراوية ، وال يمكن أن ننكر أن الموقـع الجغرافـى كـان المبـرر األول لوفـود األجانـب ، وأصـبحت 
 ار األمثل للقوة الجغرافية لمصر ( سيرد لذلك تفصيل ) . توجهات الوفود األجنبية المعي
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وٕاذا كنا نتناول الدور الموقعى لمصـر، فـإن الخريطـة االقتصـادية المصـرية مليئـة بأوجـه           
االختالل ، لقد ظل القطن المصرى لفترة طويلة المحدد الـرئيس لمركزيـة الموقـع الجغرافـى المصـرى 

مصــر فقــط بــل فــى العــالم ، وكــان الموقــع الجغرافــى المصــرى فــى  بــل أدار دفــة األمــور لــيس فــى
الدرجات العال من الناحية السياسية ( على النحو الذى سيرد تفصيال  ) وال يمكن أن تعيش مصـر 
فــى أمــن مــوقعى أو جغرافــى إال بتحليــل الــدور الكبيــر والمتنــامى لقنــاة الســويس ، وعلينــا أن نقــدر 

صـفحات المقدمـة ،  ااء افتتـاح قنـاة السـويس ، وحتـى ال تطاردنـالسهام التى وجهت لمصر من جـر 
فقد آثرت االختـزال فمنـذ السـنوات األولـى الفتتـاح القنـاة توالـت أعـين الحقـد ، فمـن بريطانيـا ، إلـى 
فرنسا ، إلى إسرائيل و مازالـت األخيـرة تحلـم بتهديـد األمـن المصـرى ، بـل يمكـن اعتبـار ذلـك بدايـة 

وجهة لألمن القـومى المصـرى ، ولـن تنتهـى طالمـا بقيـت إسـرائيل فـى موقـع لمسلسل التهديدات الم
 القوة .     
على المتفحص لموقع مصر أن يـدخل التحلـيالت الكميـة التـى تحـدد األطـر والمسـتويات            

مصــر فــى ظــل ملكــات الموقــع الجغرافــى لمصــر ، وهــذا زاد فــى المعالجــات التفصــيلية  االتــى تعيشــه
دائرة العالقـات  عاسى ، وكيف أن العالقات التجارية يمكن أن تدلى بالدور األكبر توسيللموقع السي

 اإلقليمية السياسية لمصر .
ولنعاود المرور على الخريطة االقتصادية المصرية ، وأخص منهـا الخريطـة الزراعيـة ،            

أردف بفترة محمد على التـى  وحتى نتبين الدور الحتمى للخريطة الزراعية المصرية ، فقد آثرت أن
شـــهدت أســـمى آيـــات التقـــدم االقتصـــادى والرفعـــة السياســـية ، وكانـــت فتـــرة تـــآلف بـــين االقتصـــاد 
والسياسة ، فقد كان القطن الرائد األول والمتحكم الرئيس فى شخصـية مصـر ، األمـر الـذى يجعلنـا 

 حاليا نستشعر خلال فى الشخصية المصرية فى ظل غياب القطن المصرى .
ولإلنصاف فقـد ركـزت الدراسـة علـى األبعـاد المكانيـة للتنميـة الزراعيـة ، فقـد حققـت فكـرا           

جديـــدا فـــى عالقـــة اإلنســـان المصـــرى بالبيئـــة ، نعـــم الصـــحراوية موجـــودة كمكـــون فـــى الشخصـــية 
المصرية ، ولكن لـن تقـول أنهـا الضـد لنهـر النيـل ، أو أن مصـر أرض المتناقضـات ، ولكـن أرض 

مالت ، فالنيل وجد من الصحراء مرتعا لتنمية مصر، والصحراء وجدت من النيـل كـل الحـب ، المتكا
 1997وعلى الفور ارتدت الثوب األخضر من نسيج نهر النيل ، ويكفى أن نعـرف أنـه خـالل الفتـرة 

جميـع  ىفدانا ، وتقطع ذلك الثوب األخضر علـ 3451910م سيمتد الثوب األخضر على  2017 –
 ن سيناء ، إلى الصحراء الغربية ، مرورا بـ بشمال الدلتا وشرقها وغربها . أجزاء مصر م

ولكن هناك من المخاطر ما يتـاجر بشخصـية مصـر، ويحـاول تحطيمهـا مـن خـالل تحطـيم          
الخطوط العريضة فى شخصيتها ، فالفقر يمثل ضيفا عزيزا علـى خريطـة مصـر ، وقـد يقـوم بـأدوار 

لفقـر الزراعـى ، وفقـر الطاقـة ، وقـد يتـرجم وجـوده فـى حالـة مـن االخـتالل عديدة ، فقر الـدخل ، وا
الجغرافى ، ناهيك عن الكثيـر مـن المشـكالت التـى تأصـل حالـة الفقـر، وقـد اسـتهوت هـذه المحـاور 
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للخــروج مــن هــذه األزمــات ، وتقــديم الحلــول فــى إطــار التنميــة  ثالبــارزة فــى شخصــية مصــر الباحــ
 ر فى العقود التالية من القرن الحالى .المستدامة التى تنتظرها مص

ــ         قــراءة ســريعة فــى أوراق مصــرية علهــا تقــدم  لوالمؤلــف الــذى بــين يــدى القــارئ إنمــا يمث
  :النماذج المرجوة من هذه القراءة ، ويركز على 

المحور األول : قراءة الموقع السياسى المصرى فى إطار من التقويم للتجربة المصرية فى توظيف 
ملكات الموقعية لمد شبكة العالقات السياسية المصرية إلى آفاق أوسع ترتقى بمصر بقدر أقصى ال

امتـــداد لنســـيج الشـــبكة ، وبـــدأ ذلـــك المحـــور بعـــرض تأصـــيلى لألصـــول التـــى تنتمـــى إليهـــا اإلدارة 
المصرية ، وتتبع مسارات الوفود األجنبى إلى مصر حتى مستهل القرن الحالى ، ويكفـى أن نعـرف 

% مـنهم مـن  55% مـن سـكان العـالم  44.5كم يمكـن أن تهـيمن علـى  4500صر فى مدى أن م
% مـن القـارة األوربيـة ، ومـا كـان الحـديث  26.5% مـن القـارة األفريقيـة  و 18القارة اآلسيوية  و

 عن الموقع الجغرافى مكتمال دون التطرق إلى مهددات األمن القومى المصرى .
تابــة عــن موقــع مصــر وقــع بــين يــدى كتــاب أحســبه مهمــا فــى ثقافــة ذكــر عنــدما أردت الك         

الصراع العربى اإلسرائيلى نظرا ألن كاتبه كان ينتمى إلى قوة الضد للقضايا العربية ، ومـا ذكـره فـى 
الكتاب يسجل بكل قوة الحق العربى ، ولعل االسـم الـذى تـرجم بـه الكتـاب وهـو الـوطن المغتصـب ( 

كفى لمعرفة آلية الكاتب فى تحليـل القضـية العربيـة ، وٕاذا أردت اإليجـاز يقصد بالتأكيد فلسطين ) ي
فالكاتب عرض للزيف اليهودى فى احتالل فلسطين ، كما أكـد أن الحـق العربـى كـان بحاجـة ماسـة 

 لهندسة القوة العربية .
ياسـى ولقد تم توظيف المعالجات الكمية مثل معادلة التفاعل السياسى ، ونقطـة القطـع الس        

علــى متغيــرات القــوى الجغرافيــة ( نســبة  التحديــد امتــداد اإلقلــيم الجغرافــى السياســى لمصــر اعتمــاد
 الحضرية ، القوى الشرائية المعادلة بالدوالر األمريكى ، والحركة السياحية ) .

المحور الثانى : استعراض وتحليل االنتهاكات التى أصابت الخريطة الزراعيـة المصـرية فـى الوقـت 
حالى ، ولكى نقدر حجم هذه االنتهاكات ، فقد لجأنا إلى استعراض الصورة العامـة لزراعـة القـرن ال

التاســع عشــر تحــت عنــوان تجربــة محمــد علــى ، ولقــد أكــدت المعالجــة علــى دور المنــتج الزراعــى 
% من المساحة المزروعة ، فإنه يقدم  % من  15.6الصيفى ، فعلى الرغم من أنه ال يمثل سوى 

% مــن 72المنــتج الزراعــى ، وبالمقارنــة فــإن المنــتج الزراعــى الشــتوى الــذى كــان يســتأثر بـــ قيمــة 
% من القيمة الكلية للمنتج الزراعى ، وكـذلك الزراعـة النيليـة ذات  61.5المساحة المزروعة يقدم 

 % من القيمة الكلية سالفة الذكر . 6.4% من المساحة ، و 12.3النسبة 
% مـــن القيمـــة الكليـــة للمنـــتج الزراعـــى  77.3لوجاهـــة االقتصـــادية قـــدم إن القطـــن ذات ا        

% من القيمة المذكورة ، وال يجرأ أى  11.7الصيفى ، بينما قدم المنتج التالى له ( قصب السكر ) 
من المنتجات الشتوية على تحقيـق تلـك الريـادة ، فالبرسـيم وهـو المنـتج الزراعـى الشـتوى األول ال 



 132 

% ، والفــول  30ن المنــتج الكلــى للقيمــة الشــتوية ، ويليــه القمــح بنســبة % مــ 34.3ســوى  ميقــد
 % من القيمة الكلية الشتوية .  15.5بنسبة 

واستعرضت الدراسة من المنطلق الجغرافـي الجهـود الحثيثـة للنهـوض بالزراعـة المصـرية ،         
م التـى أثمـرت إضـافة  2017وتوجهات التنمية الزراعية فى أعقاب انتصاف القرن العشرين وحتى 

أكثر من ثالثة ماليين من األفدنة لخريطة مصر االقتصادية ، وما زالت قطارات التنميـة فـى أقصـى 
 سرعة لها . 

، ويمثل االهتمام الرئيس للكاتب وأحد المرتكزات فـى تحليـل  ىالمحور الثالث : وهو الفقر االقتصاد
يفـة مـن االخـتالل فـى الـدخل القـومى ، واخـتالل عـن تول ةبرمجة التنميـة االقتصـادية ، والفقـر عبـار 

سلم التنمية ، واختالل القوى العاملة ، وأخيرا فقـر الـدخل الـذى اسـتحوذ علـى االهتمـام األكبـر مـن 
قبــل الكاتــب ، وتمــت الدراســة مــن خــالل الواقــع الميــدانى ، وتقســيم المجتمــع إلــى مســتويات ثالثــة 

ومحــدودى الــدخل ، واســتعراض الجوانــب الســكانية للــدخل : مرتفعــى الــدخل ، ومتوســطى الــدخل ، 
 واالقتصادية والبيئية لكل منهم .

أما المحور الرابع واألخير، فقد انصب على مشكلة العصـر كمـا يحلـو للـبعض نعتهـا  وهـى مشـكلة 
مـع دراسـة حالـة للطاقـة الكهربائيـة  ا على مستوى الوطن العربـى ، ومصـرالطاقة ، وتمت معالجته

 فية ، وتوظيف المناهج الجغرافية لبلورة مشكالت الطاقة فى المنوفية ومصر.لمحافظة المنو 
وبعد فإن هذه قراءة فى فصول الرواية الجغرافية المصرية ، ومجرد تـأمالت فـى خريطـة            

مصـــر نقـــدمها فـــى عجالـــة ســـريعة ، وكـــل مـــن هـــذه المحـــاور ســـوف تتناولـــه الدراســـات بـــالتوالى             
تب اإلشـارة إلـى أن هـذه المعالجـة تمـت وفـق عـدة منـاهج لعـل أهمهـا المـنهج االسـتقرائى ويود الكا

الذى يهتم أساسا بإظهار االختالفات المكانية للظاهرة الجغرافية فى إطار نمذجة الواقع الجغرافـى ، 
ا ورصد تفصيالت الظاهرة الجغرافية ، وتقديم الحل األمثل للمشكالت ، ولكن المنهج األكثـر وضـوح

فــى المؤلــف الــذى تحــت أيــدينا هــو مــنهج دراســة الحالــة  بتركيــز االهتمــام علــى نطاقــات جغرافيــة 
محــدودة بهــدف التحليــل التفصــيلي للمتغيــرات الجغرافيــة ، وتمــت دراســة الحالــة عــن طريــق العمــل 

 الميدانى .
بيـل السـهو ويلتمس الكاتب العذر عما يرد فى الكتاب من أخطاء لغوية قد تكـون مـن ق            

أو أخطاء مطبعية ، وأخيرا إذا صـادف الكتـاب قبـوال فتوفيـق مـن اهللا ، وٕاذا صـادف غيـر ذلـك فمـن 
 المؤلف ، فالكمال هللا وحده ال شريك له .

 واهللا المستعان
 م .                                                31/3/2009سرس الليان  

 د / فايز حسن حسن غراب                                                                               
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