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المقدمة
 

یضم هذا الكتاب أربع دراسات تدور كلها حول جغرافیة التنمیة وتهدف الدراسة
األولي وعنوانها (جغرافیة التنمیة مفهومها وأبعادها) إلى إلقاء الضوء على
العالقة بین علم الجغرافیا من ناحیة وعملیة التنمیة ـ موضوع الساعة ومجال
اهتمام العدید من العلوم األخرى: إنسانیة وطبیعیة ـ من ناحیة أخرى، وذلك من
أجل إبراز أهمیة علم الجغرافیا ودوره الحیوي في دراسة موضوع التنمیة، في
محاولة للوصول إلى تعریف علمي لما یعرف بـ « جغرافیة التنمیة
Geography of Development » وذلك عن طریق توضیح مفهوم هذه
التنمیة، وإلقاء الضوء على أبعادها من ناحیة، وعلى أهمیة االعتماد على علم
الجغرافیا إذا أردنا دراسة موضوع التنمیة دراسة شاملة؛ وإدراكه إدراكا كلیًا من
ناحیة أخرى، وفى سبیل ذلك تضمنت هذه الورقة ثالثة موضوعات هي: مفهوم
التنمیة، العالقة بین كل من: التنمیة والتخطیط والجغرافیا، ومفهوم جغرافیة

التنمیة وأبعادها .
وقد تضمن الموضوع األول دراسة لمفهوم التنمیة ومقاییسها، ومظاهر قصور
،Growth هذا المفهوم رغم شمولیته الواضحة، والعالقة بینه وبین مفهوم النمو
أما الموضوع الثاني فقد تناول العالقة بین الجغرافیا والتخطیط، وبین التنمیة
والتخطیط، وأهمیة نظریة الموقع Theory of Location بالنسبة للتخطیط
اإلقلیمي، والعالقة بین الجغرافیا والمشكالت اإلقلیمیة، ودورها ـ أي الجغرافیا ـ
Regional في حل هذه المشكالت بتطبیق سیاسات التنمیة اإلقلیمیة
Development Policies، في حین عالج الموضوع الثالث العالقة بین
Spatial الجغرافیا والتنمیة، وأهمیة هذا العلم كمعّدل لمظاهر الالمساواة المكانیة
Inequality، ولدراسة التفاعل المكاني Spatial Interaction، وما یؤدى

إلیه من أنماط مكانیة .
والهدف النهائي لكل ما سبق هو محاولة االقتراب من المفهوم الجغرافي
للتنمیة، وهو المفهوم الذي یوصلنا إلى جغرافیة التنمیة، كل هذا في ظل تحفظ
مؤداه أنه من الصعب أن ننظر إلى التنمیة على أنها موضوع جغرافي بحت، أو
مقصور على علم الجغرافیا وحده دون غیره من العلوم، ومع ذلك فنظرًا ألن
سطح األرض وما علیه من ظاهرات مختلفة مكانیا هو میدان علم الجغرافیا
ومجال دراسته، وألن التغّیر هو الشيء الثابت الوحید على سطح األرض، سواء
أكان تغیرًا مكانیًا یطرأ على الحیز الجغرافي الذي یحتوى الظاهرة الجغرافیة، أو
تغیرا مادیًا یلم بعناصر هذه الظاهرة، فإن لعلم الجغرافیا دوره المهم في عملیة

التنمیة .
أما الدراسة الثانیة وعنوانها (أقطاب ومراكز النمو بین النظریة والتطبیق) فقد
، Growth Poles, Centers دارت حول موضوع أقطاب ومراكز النمو
الذي یمثل أحد أهم االهتمامات الجغرافیة التي تناولت بعض األبعاد المكانیة
للتنمیة، وهى االهتمامات التي ظهرت ـ أول ما ظهرت ـ في كتابات األوربیین ـ



اقتصادیین وجغرافیین ـ في خمسینیات القرن العشرین، ثم ازدهرت لتبلغ أوجها
في ستینیاته وأوائل سبعینیاته، عندما أصبحت موضوعًا عالمیًا، لیتضاءل االهتمام
بها ـ أو یكاد ـ مع بدایة عقد الثمانینیات، كل ذلك دون أن تحظى باهتمام یذكر من
ِقبل الجغرافیین المصریین، وإن كان بعض االجتماعیین واالقتصادیین قد اهتموا
بها، رغم أهمیتها بالنسبة لمصر كدولة نامیة من ناحیة، وكدولة تنفرد عن غیرها
من الدول ـ أو تكاد ـ بأن التوزع المكانّي لمعمورها والتركز السكاني داخل هذا
المعمور هما أهم األبعاد المكانیة الواجب إدراكها عند وضع خطط التنمیة
اإلقلیمّیة والقومیة أو أي منهما وتنفیذها ومتابعتها، وذلك للخروج بها من أزمتها
الراهنة، من ناحیة ثانیة، ورغم أهمیة أقطاب ومراكز النمو كأداة من أدوات

تحقیق التنمیة اإلقلیمّیة وإحداث التوازن اإلقلیمّي من ناحیة ثالثة .
وجاءت الدراسة الثالثة بعنوان (المدن الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة في مصر)
بهدف محاولة اإلجابة عن سؤال محدد یتعلق باالرتباط بین كل من: سیاسة المدن
Regional وإستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة New Town Policy الجدیدة
Development Strategy في مصر، أو بمعنى آخر فإنها تتساءل عن مدى
العالقة بین انتهاج سیاسة التنمیة اإلقلیمیة من ناحیة، وتخطیط وإنشاء المدن
مت هذه الدراسة إلى قسمین كبیرین، یدور الجدیدة من ناحیة أخرى، ولقد ُقسِّ
األول منهما حول: المفاهیم واإلستراتیجیات واألبعاد المكانیة والنظریة، وقد تمت
مناقشة كل ذلك في مبحثي هذا القسم وهما: المبحث األول، حیث نوقشت مفاهیم:
المدینة الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة، وُألقَى الضوُء على دور المدن بعامة في التنمیة
اإلقلیمیة، أما المبحث الثاني فقد عالج موضوعات: أقالیم التنمیة واستراتیجیات
التنمیة اإلقلیمیة، ثم تعرض للعالقة بین كل من المدن الجدیدة وهذه
Regionalization االستراتیجیات، لٌیختتم بإلقاء الضوء على عملیة « التقلیم

أو «األقلمة» التي تعنى كیفیة تقسیم الدولة إلى أقالیم من أجل التنمیة.
أما القسم الثاني من الدراسة ـ والذي ُخِصَص لموضوع المدن الجدیدة في
مصر من حیث عالقتها بالتنمیة اإلقلیمیة ـ جوهر الدراسة ـ فقد ُقِسَم أیضا إلى
مبحثین ناقش األول منهما ـ المبحث الثالث ـ التنمیة اإلقلیمیة في مصر، بادئًا
بإلقاء الضوء على تجربة التخطیط القومي المصریة، ثم اتجه إلى إیضاح األبعاد
المكانیة للتنمیة، مبرزًا أهم محاورها، أما المبحث الرابع فقد اختص بالمدن
المصریة الجدیدة من حیث: نشأتها وتطورها وتوزعها على محاور التنمیة، وعلى
األقالیم االقتصادیة نظریًا وواقعیا، وأنماطها من منظور التنمیة، وتبعیتها أو
Development استقاللها عن المدن األخرى، ثم وظائفها كأقطاب تنمیة
Poles أو أقطاب تخفیف Relief، أو كمدن مشروعات قومیة أو متعددة
األهداف، وكما بدأت الدراسة الثالثة بمقدمة فإنها قد ُأنهیت بخاتمة أوجزت العالقة

بین المدن الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة في مصر.
وأخیرًا جاءت الدراسة الرابعة بعنوان (االختالفات اإلقلیمیة في مستویات
التنمیة في مصر) وتعد مصر مثاًال واضحًا لبلد تسوده االختالفات المكانّیة،
ویكفي النظر إلى خریطة المعمور المصرّي ومالحظة نسبته إلي جملة مساحة
الدولة واستئثاره بغالبیة سّكانها ومدنها، أو تفاوت وحداتها اإلدارّیة من حیث

ّ ّ



المساحة أو السّكان أو توّزع مقّومات التنمیة على رقعة هذا المعمور للتدلیل علي
تلك االختالفات .

وتعرف مصر نوعًا من التفاوت المكانّي في مقّومات التنمیة وعناصرها،
تختلف درجته باختالف مكانة المكان بالنسبة للمعمور المصري من ناحیة، وما

یحویه هذا المكان من إمكانات موضّعیة مادّیة وبشرّیة من ناحیٍة أخرى .
وتهدف الدراسة الرابعة إلى محاولة إظهار التفاوت المكانّي أو االختالفات
اإلقلیمیة في المستوى الراهن للتنمیة في مصر، عن طریق تحدید مستوي التنمیة
الذي بلغته كل محافظٍة من محافظاتها، وذلك باستخدام مقیاٍس عاٍم ُمقترح مؤلٍف
من مجموعٍة من المقاییس الفرعّیة هي مؤّشر درجة التنمیة، ومؤّشر مرتبة

التنمیة، ومؤشر حالة التنمیة .
وقد اعتمدت هذه المقاییس على عشرة من المتغّیرات االجتماعّیة واالقتصادّیة
لتحدید مستویات التنمیة التي بلغتها المحافظات هي: متوسط نصیب الفـرد من
الدخل القومّي، نسبتا القوي العاملة والقوي العاملة بالصناعة، معّدال البطالة
وَوفیات األطفال الرّضع، عدد األطباء، مدى توافر كل من المیاه النقیة والكهرباء،

معدل القراءة للبالغین، وعدد أجهزة التلفاز لكل ألف أسرة .
وبعد أن تضّمنت هذه الدراسة عرضًا عامًا لمعظم المقاییس المستخدمة في
قیاس التنمیة اتبعت ـ باستخدام مؤّشراتها المقترحة ـ تصنیفین لتصنیف محافظات
مصـر حسب درجات التنمیة ومراتبها وحاالتها، أحدهما رباعّي واآلخر ثالثّي،
حیث وّزعت هذه المحافظات حسب التصنیف الرباعي على أربع مجموعات من
حیث متوسط مصر في كل متغّیر من المتغّیرات العشرة، أما المؤشر الثالثي فقد
وزعت بمقتضاه هذه المحافظات على ثالث مراتب تنمویة، وقد أجریت الدراسات
المطبقة على محافظات مصر قبل ظهور محافظتي:6 أكتوبر وحلوان ثم إلغائهما،
وقبل ظهور المجلس األعلى لمدینة األقصر، الذي أصبح فیما بعد محافظة

األقصر فصال عن محافظة قنا .



الدراسة األولى

جغرافیة التنمیة مفهومها وأبعادها
 

المقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العالقة بین علم الجغرافیا من ناحیة
وعملیة التنمیة ـ موضـوع الساعة ومجال اهتمام العدید من العلوم األخرى:
إنسانیة وطبیعیة ـ من ناحیة أخرى، وذلك من أجل إبراز أهمیة علم الجغرافیا
ودوره الحیوي في دراسة موضوع التنمیة، في محاولة للوصول إلى تعریف

علمي لما یعرف  
بـ « جغرافیة التنمیة Geography of Development » وذلك عن طریق
توضیح مفهوم هذه التنمیة وإلقاء الضوء على أبعادها من ناحیة، وعلى أهمیة
االعتماد على علم الجغرافیا إذا أردنا دراسة موضوع التنمیة دراسة شاملة
وإدراكه إدراكا كلیا من ناحیة أخرى، وفى سبیل ذلك تضمنت هذه الورقة ثالثة
موضوعات هي: مفهوم التنمیة، العالقة بین كل من: التنمیة والتخطیط

والجغرافیا، ومفهوم جغرافیة التنمیة وأبعادها .
وقد تضمن الموضوع األول دراسة لمفهوم التنمیة ومقاییسها، ومظاهر قصور
هذا المفهوم رغم شمولیته الواضحة والعالقة بینه وبین مفهوم النمو Growth أما
الموضوع الثاني فقد تناول العالقة بین علم الجغرافیا والتخطیط، وبین التنمیة
والتخطیط، وأهمیة نظریة الموقع Theory of Location بالنسبة للتخطیط
اإلقلیمي، والعالقة بین الجغرافیا والمشكالت اإلقلیمیة، ودورها ـ أي الجغرافیا ـ
Regional في حل هذه المشكالت بتطبیق سیاسات التنمیة اإلقلیمیة
Development Policies، في حین عالج الموضوع الثالث العالقة بین
Spatial الجغرافیا والتنمیة، وأهمیة هذا العلم كمعّدل لمظاهر الالمساواة المكانیة
Inequality والتفاعل المكاني Spatial Interaction وما یؤدى إلیه من

أنماط مكانیة .
والهدف النهائي لكل ما سبق هو محاولة االقتراب من المفهوم الجغرافي
للتنمیة، وهو المفهوم الذي یوصلنا إلى جغرافیة التنمیة كل هذا في ظل تحفظ
مؤداه أنه من الصعب أن ننظر إلى التنمیة على أنها موضوع جغرافي بحت، أو
مقصور على علم الجغرافیا وحده دون غیره من العلوم، ومع ذلك فنظرا ألن
سطح األرض وما علیه من ظاهرات مختلفة مكانیا هو میدان علم الجغرافیا
ومجال دراسته، ونظرا ألن التغیر هو الشيء الثابت الوحید على سطح األرض
سواء أكان تغیرا مكانیا یطرأ على الحیز الجغرافي الذي یحتوى الظاهرة
الجغرافیة، أو تغیرا مادیا یلم بعناصر هذه الظاهرة فإن لعلم الجغرافیا دوره

المهم في عملیة التنمیة .



 
 

مفهوم التنمیة ومقاییسها :
كل إنسان یرید التنمیة، ولكن ماذا یعنى هذا المصطلح الذي استخدم بطریقة
فضفاضة لیصف أوضاعا معینة لمجتمعات خاصة، ویفسر عملیات التغیر التي
مرت بها هذه المجتمعات، ثم استخدم لإلشارة إلى مزیج من الخصائص
والممیزات المتعلقة بكل من: النمو االقتصادي Economic Growth أو الرفاه
االجتماعيSocial Welfare (1) أو التحدیث Modernization (2) وهناك
اتفاق عام على عدم وجود اتفاق تام ـ حتى اآلن ـ بین مختلف الباحثین على مفهوم
التنمیة، ومن ثم فال یوجد تعریف واحد جامع مانع لهذا المفهوم، الذي بدأ اقتصادیا
فاجتماعیا، وانتهى بأن أصبح مفهوما شامال، ولذلك تتفاوت مقاییس التنمیة من
مجال بحث علمي إلى مجال آخر، بحیث أصبحت التنمیة تعّرف ـ في ضوء تعدد
مفاهیمها ـ من المقاییس الدالة علیها أكثر من تعریفها بواسطة تعریفاتها وتتنوع
مقاییس التنمیة ما بین اقتصادیة واجتماعیة (3) ومادیة وال مادیة، وكمّیة ونوعّیة،
وال عجب في هذا، فقلما تتفق العلوم اإلنسانیة على مواقف فكریة موحدة، خاصة
وأن اإلنسان ـ محور اهتمام هذه العلوم ـ متغیر بدوره رمانیا ومكانیا، وهذا التغیر
اإلنساني ـ بدوره ـ یتفاوت رمانیا ومكانیا هو اآلخر، ومن ثم تتفاوت التنمیة بشدة
من حیث: مفهومها، وأهمیتها، ودرجة الحاجة إلیها ما بین سكان ناطحات السحاب
في مدینة نیویورك من ناحیة، وسكان المناطق التي تعانى من الجفاف والتصحر

في غرب إفریقیا، أو سكان مناطق الفقر الریفیة في الهند من ناحیة أخرى (4) .

قصور مفهوم التنمیة رغم وضوح شمولیته
واجهت المفهوم التقلیدي للتنمیة، والمجاالت التي استخدم فیها هذا المفهوم عدة

اعتراضات وبضعة انتقادات أهمها:
إن مصطلح التنمیة قد قّید نفسه بظاهر الكلمة الدالة علیه، وحّدد التنمیة بعدد من
المخرجات ـ Outputs ـ بدون تحدید مواز لهویة الطریقة التي تحدث بها

العالقات بین هذه المخرجات .
إن هذا التحدید االفتراضي للتنمیة قد وضع على أساس ضیق جدا، ثم فرض
بعد ذلك على أوضاع وظروف متنوعة، ومن ثم أغفل أن الطرق الخاصة التي
تستجیب بها بناءات اجتماعیة معینة لعملیة التغییر هي ذاتها طرق متغیرة، بسبب
تولیفة العالقات المتشابكة المتكاملة المترابطة Integrated بین العملیات
الداخلیة والخارجیة المكّونة لهذه البناءات (5) ومن أبرز األمثلة على ذلك محاولة
تطبیق نموذج المراحل لروستو Rostow, W. والذي ُوضع مطابقا لظروف

دول غرب أوربا على مناطق أخرى غیر التي وضع طبقا لظروفها (6).
وإذا كان االتفاق التام على مفهوم التنمیة لم یحدث حتى اآلن، فان االتفاق على
شمولیتها Comprehensiveness وتكاملها Integration قد أصبح
موضوعا متكررا في أدب التنمیة، التي وإن كانت قد بدأت اقتصادیة، ثم



اجتماعـیة، ثم اجتماعیة/ اقتصادیة Economic ـ Socio إال أنها قد انتهت
اآلن إلى كونها عملیة كّلیة تتناول كافة النواحي المادیة والمعنویة، الكمّیة والكیفیة

للمجتمع:
فلم تعد التنمیة االقتصادیة مساویة للتنمیة الكلیة للمجتمع، إنها جزء واحد فقط
من التنمیة العامة (7) وإذا كان البعض الزال یركز على الجوانب الكمیة من عملیة
التنمیة باعتبارها ـ أي التنمیة ـ مصطلح نسبّى یشیر إلى تغّیر كمي (8) فان معظم
الباحثین قد أصبحوا مدركین لشمولیة التنمیة التي تشمل أكثر من مجرد النمو
االقتصادي، أو هي النمو االقتصادي المقترن بتغّیر نوعّى في المستویات
االجتماعیة واالقتصادیة (9) والتي یجب أن تتضمن تغّیرا نوعّیا وكمّیا في كل من
المجتمع واالقتصاد معا، ألن الترابط الوثیق بینهما یحول دون نجاح تنمیة
اجتماعیة أو اقتصادیة بصورة منفصلة فالتنمیة هي حصیلة عوامل متعددة
مترابطة یؤثر كل منها في اآلخر ویتأثر به ولیس المهم هو الزیادة في الموارد أو
اإلنتاج، ولكن األهم هو أثر هذه الزیادة على مستویات معیشة السكان (10) فالعجز
في التنمیة االقتصادیة عامل له أثره الواضح في عرقلة التنمیة االجتماعیة، كما
أن القصور في األخیرة بدوره یمثل إحدى العقبات الخطیرة التي تعترض طریق

األولى (11).

التنمیة والنمو :
تدور األسئلة المطروحة عن التنمیة في دولة ما حول موضوعات ثالث هي:
الفقرPoverty البطالة Unemployment الالمساواة Inequality، فإذا
تناقصت هذه الثالثیة أو أي من مكوناتها في دولة ما، فإن هذه الدولة تكون قد
شهدت عملیة تنمیة، أّما إذا ازداد واحد أو أكثر من هذه الموضوعات تدهورًا،
فإنه « من الغریب أن ندعو ما نتج بالتنمیة، حتى وإن تضاعف الدخل الفردي في
تلك الدولة»(12) وإذا كان النمو االقتصادي یعتبر مكّونا أساسیا من مكونات
التنمیة، فإنه لیس المكّون الوحید، فالتنمیة لیست ظاهرة اقتصادیة بحتة (13)
ولكن مضمونها الجوهري یتطلب منها أن تتضمن أكثر من الجانب المادي أو
التمویلي في حیاة البشر ألنها لیست مرادفا الرتفاع الدخل (14) ولذلك فإنها یجب
Multi-Dimensional Process أن تدرك على أنها عملیة متعددة األبعاد
تتضمن إعادة تنظیم وإعادة توجیه للنظم االقتصادیة واالجتماعیة، بما یؤدى إلي
تغییرات جذریة في البناءات االجتماعیة والمؤسسیة واإلداریة، فضال عن

األوضاع العامة، بل وحتى العادات والتقالید في بعض الحاالت (15) .
وفى ضوء إدراكهم لشمولیة التنمیة، أقر العدید من الباحثین بعدم جدوى
االعتماد على انخفاض متوسط الدخل الفردي كمؤشر كاف للداللة على «عدم
التنمیة» أو قلتها أو ما یعرف بالتخلف Underdevelopment مع األخذ في
االعتبار أن ما یحیط بمفهوم التنمیة من تنوع وتفاوت ینطبق أیضا على مفهوم
التخلف، كما أقر هؤالء الباحثون بعدم جدوى االعتماد على معدل نمو هذا الدخل
عبر الوقت كمؤشر لمعدل التنمیة، فالفرق بین التنمیة في الدول المتقدمة
Developed والنامیة Developing یكمن في أن األوضاع والمؤسسات في
الدول األولى قد هیئت وأعدت لتقّبل التجدیـدات Innovations بینما تعانى



مثیالتها في الدول النامیة من وجود عوائق مزمنة ومتوطنة تقف في طریق
التنمیة (16) .

علم الجغرافیا والتخطیط :
العالقة بین كل من علم الجغرافیا والتخطیط عالقة قدیمة وقویة، فرغم أن
الثاني ال یعتبر موضوعا من موضوعات األول، إال أنه ـ في بعدیه اإلقلیمي
والقومي ـ یحتاج إلیه ویعتمد علیه، ولیس الهدف هنا هو سرد تعریفات كل منهما
بقدر ما هو إظهار ما بینهما من عالقات، وهى العالقات التي تظهر أكثر ما
تظهر في التخطیط اإلقلیمي، الذي هو حلقة الوصل بینهما، وذلك ألنه یهدف إلى
تحقیق تفاعل عضوي وتكامل حیوي داخل اإلقلیم و/أو بین األقالیم، یؤدى إلي
سیادة مبدأ المساواة اإلقلیمیة Regional Equality الذي یحاول أن یوائم بین

مثالیة المساواة وواقع االختالف، وذلك بهدف إعادة التنظیم الداخلي للمكان (17).
Freeman,ویرتبط التخطیط بالجغرافیا ارتباطا وثیقا، فهو كما قال فریمان
T. له أساس جغرافي ال یمكنه الهروب منه (18) فرغم أن المخطط یعمل في حدود
القانون وفى ظروف اقتصادیة متغّیرة وهو مدرك للحاجات االجتماعیة للناس، إال
أنه یعمل ـ في كل األوقات على األرض، ولذلك فهو في حاجة إلي فهم المظهر
األرضي العام Landscape General القائم قبل أن یبدأ في التعامل معه من
أجل تعدیله، والجغرافي هو الذي یمكنه إعطاء صورة شاملة كاملة عن هذا
المظهر لذلك المخطط، لیتمكن من فهمه فهما سلیما، كما أن الشخصیة اإلقلیمیة
مطمح جغرافي أثیر، والتخطیط اإلقلیمي هو نتاج امتزاج البحث الجغرافي
بموضوع التخطیط، فعلم الجغرافیا یدرس األقالیم، فیحیط بكل خصائصها
الطبیعیة والبشریة، والجغرافي له دور مهم في المساعدة على وضع الخطط
اإلقلیمیة الهادفة إلى تحقیق التنمیة، ألنه یكون قادرا على إدراك العالقات القائمة
والمتبادلة بین أجزاء األقالیم Regional Inter أو بین هذا اإلقلیم وغیره من
أقالیم الدولة Intra Regional وذلك من أجل تقویم المواقع األكثر مناسبة

لتوطین النشاط البشرى (19) .
ویهتم علم الجغرافیا بموضوعات التخطیط اإلقلیمي ألن العوامل المتحكمة في
عملیات استخدام األرض تتأثر بالبیئة، وتؤثر فیها، ومن ثم ال یمكن معالجة هذه
الموضوعات ـ الهادفة إلى تحقیق التنمیة ـ بعیدا عن البیئة، سواء أكانت هذه البیئة
عامال مؤثراًً أو متأثرًا (20) أو بمعنى آخر ال یمكن تحقیق التخطیط الهادف إلى
التنمیة بدون فهم العوامل الجغرافیة التي أنشأت المظهر األرضي العام، والتي

سوف تظل تؤثر فیه على الدوام (21) .
وإذا ما اعتبرنا أن التخطیط القومي هو التوزیع اإلقلیمي لعناصر الخطة القومیة
حسب مشكالت واحتیاجات ومقّومات أقالیم الدولة المختلفة، فلیس أقدر من علم
الجغرافیا على دراسة التفاوتات اإلقلیمیة Regional Disparities المتعلقة
بهذه المشكالت واالحتیاجات والمقومات، وعلى إدراك عالقة كل ذلك وترابطه

بالتنمیة اإلقلیمیة (22) .

التنمیة والتخطیط :



توجد عالقة قویة و«حتمیة» بین كل من التنمیة والتخطیط ـ لكونها عالقة
الهدف بأسلوب تحقیقه، فنظرا ألن األخیر هو وسیلة تحقیق األولى، فإننا نجد أن
مستویات التخطیط تتفاوت بتفاوت مستویات التنمیة، ولهذا یتدرج التخطیط من:
المحلى Local إلى اإلقلیمي Regional إلي القومي National بتدرج المدى
المكاني المراد تحقیق التنمیة خالله، وما األقسام التخطیطیة الكبرى في بعض
Territorial الدول إال أطر مكانیة لتحقیق التنمیة عن طریق التخطیط اإلقلیمي
Planning (23) ومنذ عام 1952م عندما تبّنت الهند خطتها الخمسیة األولى،

أصبحت كلمة تخطیط ـ عملیا ـ مرادفا لكلمة تنمیة في الدول األقل نموا، وقد
أظهر مسح مكثف للبنك الدولي أنه ال توجد دولة واحدة من هذه الدول لم تشهد
ولو خطة واحدة، فمن نیجیریا إلى نیكاراجوا، ومن مالي إلى مالیزیا، یوجد

إجماع على أن التخطیط هو أفضل وسائل تحقیق التنمیة (24).
ونظرا ألن األقالیم تتمیز باختالفها من حیث مواردها وإمكاناتها ومشكالتها فإنه
ال یمكن وضع أسس ثابتة ـ ثباتًا دائمًا ـ للتخطیط الهادف إلى التنمیة، ومن ثم
تستمر الحاجة إلى علم الجغرافیا راصد التغیر الذي یطرأ على ظاهرات سطح
األرض ومفسره، الذي یتولى عملیة مسح وتقویم هذه الموارد وتلك اإلمكانات من
أجل وضع الخطة المثلى للتنمیة لكل إقلیم، حسب الخصائص الجغرافیة التي
تمیزه عن غیره من األقالیم، ومن هنا تتجلى قیمة وـ نفعّیة ـ علم الجغرافیة بالنسبة
لكل من التخطیط والتنمیة ألنه « ال یوجد علم یمتد مجاله لیشمل كل عناصر
البیئة أكثر من علم الجغرافیا، الذي یعتمد على الربط والتعلیل في إسهامه في

معالجة مشكالت التنمیة والتخطیط»(25) .

التخطیط اإلقلیمي ونظریة الموقع :
یستمد التخطیط اإلقلیمي والحضري جذوره من نظریة الموقع، ولهذا فقد
اعتمدت دراسات التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة على هذه النظریة حتى تتمكن من
إیجاد حلول جغرافیة لألبعاد المكانیة لمشكالت التخطیط والتنمیة (26) وعندما تبین
أن االتجاه التخطیطي المرتكز على نظریة الموقع قد تعامل مع الظاهرات ـ
المشكالت ـ كموضوعات مستقلة، أي أنه قد أغفل ما بینها من ترابط وتكامل
Spatialقامت نظریة التنظیم المكاني Interrelationships وعالقات متبادلة
Organization Theory بتطویر التفكیر في عملیات التخطیط الحضري
واإلقلیمي، وقد اعتبرت نظریة أكثر شموال في توجهاتها من النظریات التقلیدیة
للموقع، ألنها أصبحت تنظر إلى العملیة التخطیطیة من خالل نظام من المواقع

المترابطة المتفاعلة (27) .
وقد تعرضت نظریة التنظیم المكاني ـ بدورها ـ إلي عدة انتقادات ألنها اهتمت
ببعض األقالیم دون غیرها، مما أفقدها التركیز على موضوع التوازن اإلقلیمي
كنظام متحرك « دینامى » قائم على التبّدل والتغّیر، وهنا قامت نظریة النمو
اإلقلیمي Theory of Regional Growth (28) بإكمال النقص الذي عانت
منه نظریة التنظیم المكاني، وذلك من خالل التأكید على دینامیة العالقات

المتداخلة بین عناصر النظام اإلقلیمي .



ولكن نظریة النمو اإلقلیمي تعرضت ـ متعددة األخرى ـ إلى النقد، وذلك بسبب
إفرازها لما یعرف بالنمو االستقطاب Polarized Growth (29) وهو نمط من
النمو یتسم باالحتكاریة، بمعنى ظهور التنمیة ـ سواء عن طریق مراكز أو/
وأقطاب النمو Growth Poles /Centers (30) أو عن طریق مناطق التنمیة
Development Areas (31) في األقالیم ذات اإلمكانات المساعدة على تحقیق

التنمیة، مع ترك المناطق األخرى التي ال تتمتع بمثل هذه اإلمكانات دون أن
تدخل في إطار الخطة العامة للتنمیة اإلقلیمیة (32) وهنا أدخل
Polarized مفهوم التنمیة االستقطابیة .Freidmann, Jفریدمان
Development (33) للتخلص من عیوب النمو االستقطابى، على أساس أن

النمو یعنى تغّیرا كّمیا في خصائص الظاهرات، بینما تعنى التنمیة تغّیرا كّمیا
ونوعّیا معا، وهنا تجدر المالحظة أن االهتمام بموضوع التنمیة قد تطور مفهومّیا
وتطبیقّیا بانتقاله من مفهوم النمو إلى مفهوم التنمیة، ومن الخصائص الكّمیة إلى
الخصائص النوعّیة، ومن التركیز على العالقات الثابتة إلى التأكید على العالقات
الدینامیة المتبادلة، ومن ثم یمكن القول أن شمولیة التفكیر العلمي في موضوع

التنمیة قد تحققت عن طریق سلسلة معّقدة من التطورات النظریة والعملیة.

الجغرافیا والمشكالت اإلقلیمیة :
أظهر استعراض مفاهیم التنمیة السابقة الذكر أن العالقة بین كل من: التنمیة
والجغرافیا والتخطیط قد تمّخضت عن عدة أفكار ومفاهیم تعكس أهمیة المنهج
الجغرافي في حل المشكالت اإلقلیمیة، ومن هذه المفاهیم فكرة التنمیة اإلقلیمیة
المتكاملة، التي تتمثل في عملیة توزیع األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة في إقلیم
ما توزیعا متساویا بقدر اإلمكان على كافة أجزاء هذا اإلقلیم، من أجل تحقیق
التنمیة المتوازنة وهى الفكرة التي طّبقت في العدید من الدول، كفنزویال والمجر
وجنوب أفریقیا (34) وإسرائیل (35) التي كان إنشاء مدن التنمیة فیها منذ عام
1948 یهدف إلى إعادة توزیع السكان من ناحیة، والى تقلیل حدة الهیمنة
الحضریة Urban Dominance للمدن كبیرة الحجم ، مثل تل أبیب من ناحیة
أخرى، وذلك من أجل تحقیق هدف قومي ـ إقلیمي مزدوج یتمثل في سد الثغرات
اإلقلیمیة الموجودة في بعض األقالیم المفتقرة إلى المدن لتقلیل التباین اإلقلیمي فیما

یتعلق بالتنمیة والفروق بین األقالیم (36) .
ویتضّمن االتجاه التكاملي للتنمیة نمطین من أنماط التكامل، أحدهما وظیفي
Functional واآلخر مكاني أو حیزي Spatial، ویتمثل النمط األول في
إدماج كافة األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع في كـل واحد، مما یعنى
ترابط الموضوعات الصحیة والتعلیمیة والزراعیة والصناعیة وغیرها من
عناصر الحیاة البشریة، بحیث یؤّدى التغّیر في أحدها إلى تغّیر مماثل في
الموضوعات األخـرى ، وهنا تفید سیاسة التنمیة من العالقات المتبادلة بین هذه
الموضوعاتInteracted/ Interrelated Relationships ومن كیفیة
توزعها أو انتشارها (37) أما النمط الثاني فیظهر نتیجة لتوّقف العالقات المتبادلة
بین األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة على أماكن توّزعها ومواقع توّطنها، بحیث
یؤدى إدراك العالقات المكانیة بین األنشطة القائمة في المكان إلى إدراك النمط

الذي یتحّكم في انتشارها أو ترّكزها (38) .



ولّما كان تطویر الجزء یؤدى إلى تطویر الكل كالوصول إلى التنمیة الشاملة
عن طریق تحقیق التنمیة في مختلف قطاعات المرّكب االجتماعي ـ االقتصادي
للمجتمع، فإن التنمیة اإلقلیمیة من هذا المنطلق تعتبر واحدا من مكّونات عملیة
التنمیة الكلیة، ومن ثم فإن تحققت التنمیة في أقالیم الدولة أو في مناطقها، فإن
المحّصلة النهائیة متعددة تحقق التنمیة الكلّیة في هذه الدولة، وذلك من وجهة

النظر المكانیة.

التنمیة اإلقلیمیة وأقالیم التنمیة :
Regional Policy تتحقق التنمیة اإلقلیمیة عن طریق السیاسة اإلقلیمیة
إحدى نتائج العلم اإلقلیمي Regional Science (39) وهى تلك السیاسة
الموّجهة نحو حل مشكالت التنمیة غیر المتساویة إقلیمیا (40) والناجمة عن عدم
التساوي الجغرافي في توّزع مقّومات وظروف اإلنتاج االقتصادي والوضع
االجتماعي، وذلك نتیجة إلدراك عملیات التغیر غیر المتساویة إقلیمیا، وللوعي
بالنتائج المحتملة للتغیر على هذه األقالیم، وتهدف هذه السیاسة إلى تحقیق
الرفاهیة االجتماعیة اإلقلیمیة Regional Social Welfare عن طریق
تحقیق التنمیة اإلقلیمیة (41) بواسطة تحسین ظروف اإلنتاج اإلقلیمي، باالستثمار
في البنیة األساسیة اإلقلیمیة Regional Infrastructure أو بإعادة التنظیم
المكاني للقوى العاملة اإلقلیمیة في ترّكزات جغرافیة أكثر سهولة في استخدامها،
بمعنى أن هذه السیاسة متعددة محاولة لتحدیث وإعادة بناء القاعدة اإلنتاجیة
لالقتصاد اإلقلیمي، عن طریق تعزیز عملیـات التغیر أو االنتقـال المـوقعّى
المتوافقة مع النمـط اإلنتاجي األكثر فعالیة (42) ومن هنا تتأكد أهمیة السیاسة
اإلقلیمیة كجزء جوهري من عملیة شمولیة التنمیة، كما تتأكد أهمیة المنظور

اإلقلیمي للجغرافیا في حل مشكالت األقالیم (43).
ویمكن اعتبار مفهوم مناطق التنمیة Development Areas بمثابة الُمَحّفز
الفكري لموضوعات التنمیة اإلقلیمیة، فالجغرافیا تدرس األماكن بغیة تحدید
األقالیم، ومن ثم یمكن اعتبار مناطق التنمیة بمثابة أقالیم تنمیة وذلك على أساس
أن ما یجمعها معا ویفرقها عن غیرها ـ أي هذه األقالیم ـ هو حاجتها إلى التنمیة،
فعلى سبیل المثال كانت مناطق التنمیة في بریطانیا في أعقاب الحرب العالمیة
الثانیة متعددة األقالیم التي حددت على أنها في حاجة إلى المساعدة في سیاق
التخطیط بین ـ اإلقلیمي Interregional Planning الذي كان یمثل الحلقة
Area ـ Based األخیرة في سلسلة من السیاقات الموجهة على أساس مناطقي
44)) حیث اتبعت سلطات التخطیط في هذه الدولة أسلوب ضبط التنمیة

Development Control للتحكم في عملیات استخدام األرض من أجل
تحقیق التنمیة (45) .

وترجع أهمیة المفهوم الجغرافي لموضوع التنمیة اإلقلیمیة إلى طبیعة المنظور
الجغرافي لكل من: اإلقلیم والتنمیة، فاإلقلیم من أبرز المفاهیم الجغرافیة، بل إن
غایة البحث الجغرافي متعددة الوصول إلى تحدید مالمح الشخصیة اإلقلیمیة، أما
التنمیة، فلیس أقدر من الجغرافي على دراستها دراسة شاملة من كافة أبعادها
االجتماعیة واالقتصادیة والمكانیة خاصة إذا ما وضع في االعتبار أن من أهداف



علم الجغرافیا ـ أو على وجه الدقة المادي التطبیقیة للعلم ـ تحسین سطح األرض
بوصفه مكانا للحیاة البشریة، ولذلك تهتم الجغرافیا بالمشكالت المكانیة اإلقلیمیة،
من حیث دراسة أسسها وتحدید أسبابها ووضع حلولها، كما أن الجغرافیا تعتبر
میدان بحث علمي له نتائج ذات أهمیة كبرى في تحقیق التوازن اإلقلیمي أو
المساواة اإلقلیمیة، وذلك عن طریق العمل على تقلیل التفاوتات اإلقلیمیة داخل

اإلقلیم الواحد، والحد من هذه التفاوتات فیما بین اإلقلیم المختلفة داخل الدولة.
وتتلخص فكرة أو مفهوم التنمیة اإلقلیمیة في تلك العملیة ـ النظریة أو التطبیقیة
ـ التي تؤدى إلى حدوث عدة مظاهر تدل على تغیر الالندسكیب النفعي
«Beneficial Landscape إلقلیم ما، بما یحقق وضعا أفضل لسكان هذا
اإلقلیم، أو بمعنى آخر یمكن تعریف التنمیة اإلقلیمیة بأنها تلك التغیرات ـ والتغیر
من أهم اهتمامات علم الجغرافیا ـ التي تطرأ على حالة إقلیم ما بطریقة مقصودة
بهدف تحسین أوضاع حیاة سكانه، وتقلیل التفاوتات المكانیة/ البشریة
Spatial/Human Disparities بین أجزائه المختلفة، وذلك عن طریق
االستخدام األمثل لموارده المادیة، وتحسین كفاءة موارده البشریة بكافة
تفصیالتها، ویمكن اعتبار تحقیق هذه األهداف بغرض تقلیل التفاوتات بین أقالیم

الدولة أحد مفاهیم التنمیة اإلقلیمیة (46).

الجغرافیا والتنمیة :
إذا تفحصنا موضوعات علم الجغرافیا ـ الطبیعیة والبشریة ـ فإننا سوف نجد أن
مفردات هذه الموضوعات تشكل األساس الفردي للتنمیة، التي لم تعد مقصورة
على جانب واحد اقتصادي أو اجتماعي، وإنما أصبحت عملیة كّلیة، فلم تعد توجد
تنمیة اقتصادیة فقط أو تنمیة اجتماعیة مستقلة، بل «تنمیة فقط»، یصحح بها
اإلنسان األوضاع السائدة في الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة المتعددة
المتشابكة، والتي تتطلب دراسة جوانب متعددة من جغرافیة اإلقلیم الذي یرغب

الدارسون في تحسین ظروف الحیاة فیه .
وللمفاهیم العلمیة الخاصة مثل «الحركة» و«التنمیة» تفسیرها الخاص في
الجغرافیا، والذي قد یتعارض مع القراءة العلمیة العامة لهذه المفاهیم، فالحركة
متعددة من انتقال المادة ـ معلومات/ طاقة / سكان ـ من نقطة جغرافیة إلى نقطة
أخرى، على أن یتضمن هذا االنتقال تغطیة المكان الحیز Space بمقیاس بعدّى،
أما التنمیة فتعنى تغیرا في بنیة المكّونات الجغرافیة، عادة ما یكون مصحوبا
بتغیرات تطوریة (47) ولهذا تهتم جغرافیة التنمیة باالنتشار المكاني للتجدیدات

المؤدیة إلى إحداث التنمیة .
والتنمیة متعددة عملیة تغییر ألوضاع معینة من مرحلة إلي مرحلة أخرى
أفضل منها، وهذه األوضاع تحدث في المكان، وهو اإلطار الذي تتحرك بداخله
الدراسات الجغرافیة، والذي یمثل الناظم الفكري األساسي للمنهج الجغرافي (48)
بحیث یمكن النظر إلى تاریخ علم الجغرافیا كله على أنه تاریخ لمفهوم المكان في
الجغرافیا، والمكان یتألف من ظاهرات متنوعة، ویشتمل على إمكانات مختلفة،
كما یتسم باختالفات دقیقة تتمثل ـ في حالة مظاهر التنمیة ـ فیما یعرف بتفاوتاتها
المكانیة، والتي یعبر عنها بالتنمیة غیر المتوازنة Unbalanced ومن ثم فإن



بؤرة االهتمام الجغرافي بموضوع التنمیة تتمثل في رصد الحركة: المادیة: الهادفة
إلى التطویر من أجل التنمیة المؤدیة إلى تحقیق التقدم، والالمـادیة: المتمثلة في
انتقال األفكار الجدیدة المؤدیة إلي الهدف السابق ذاته، ومن هنا تأتى أهمیة
االهتمام الجغرافي بموضوع االنتشار المكاني للتجدید أو التجدیدات كما أوجزها

«هویلHoyle., B., S., عندما كتب: ـ
Development means change, and the geography of
development is basically concerned with the spatial
the spread of new ideas, the ؛diffusion of innovation
adoption of new techniques and the establishment of
new forms of production, all of which involves changes in
human distributions and movements and in patterns of

.(human activities (49

فالجغرافیا في الحقیقة «منهج بحث أو طریقة دراسة أو متعددة طریقة نظر
إلى الناس واألشیاء في عالقاتهما بالمكان (50) والمنهج الجغرافي في دراسة
التنمیة یتضمن وعیا بالمقاییس المختلفة للنشاط البشرى وبالتفاعل والتداخل بینهما

.(51)

والتنمیة عملیة تاریخیة، ولكنها جغرافیة في األساس، لیس فقط بسبب متغیراتها
وخصائصها الخاصة، ولكن أیضا ألنها نتاج عمل إنساني واع یعمل في ظروف
اجتماعیة ومادیة معینة، والمحاوالت التقلیدیة الواسعة لتحدید التنمیة وتجسیدها أو
تقییدها في مصطلحات ذات صیغة عالمیة أحادیة البعد، أو لبناء نماذج محددة
مقیدة، محاوالت اصطدمت كلها بالظروف الجغرافیة والتاریخیة وبالعملیات
االجتماعیة المتغیرة، التي یمكن عن طریقها تحقیق التنمیة (52) وفى هذا تأكید آخر
على شمولیة التنمیة، وشمولیة المنهج الجغرافي إذا ما تناول مثل هذا الموضوع .

الالمساواة المكانیة والتنمیة اإلقلیمیة :
لقد أصبحت الالمساواة المكانیة والتنمیة اإلقلیمیة ذات أهمیة بارزة في العلم
اإلقلیمي، وهى لیست بعیدة عن الحقیقة التي تقول بأن االختالفات والفروق بین
األقالیم متعددة من األسباب الكبرى التي أضافت إلى التفكیر العلمي في موضوع
عدم االنتظام المكاني وما یتصل به من مشكالت، ورغم ذلك فقد عولج موضوع
التفاوتات المكانیة والتنمیة اإلقلیمیة بطریقة مجزأة، إذ تضمنت دراسات هذا العلم
نمطا واحدا من أنماط عدم المساواة اإلقلیمیة، ذا عدد محدود من العالقات بین
المظاهر المختلفة لهذه التفاوتات، ومن ثم عولجت موضوعات مثل: اإلسكان
وتوزیع الدخل كموضوعات منفصلة (53) وفى هذا دلیل واضح واعتراف صریح
من غیر الجغرافیین بضرورة البحث عن نظام علمي یستطیع تجمیع كل هذه
األنماط في منظور بحثي واحد، وعلم الجغرافیا هو الذي یمكنه أن یفعل ذلك،
بحت كان االختصاص األكادیمي اآلخر والوحید الذي یشارك الجغرافیا رأیها
الشامل واإلجمالي الذي تقدمه عن العالقات المكانیة هو العلم اإلقلیمي
Regional Science كما تمثله نظریة إیزارد Izard, W. فإن هذا العلم



یغلب علیه المنهج االقتصادي النظري التجریدي ، بینما الجغرافیا علم تجریبي
أساسا (54) .

التفاعل المكاني واألنماط المكانیة:
یؤدى التفاعل المكانيSpatial Interaction إلى إیجاد األنماط المكانیة
التي ینتج عن تنوعها ذلك االختالف المكاني الذي یتمیز به سطح األرض، وهذا
االختالف هو ناتج عملیات عدیدة ومتنوعة، یستطیع الجغرافي ـ بمنهجه الشامل ـ
أن یتوصل إلیها، كما أن هذا االختالف بدوره یمثل سبًبا أو أساسا لنتائج أخرى

متعددة ما یعرف بالتفاوتات المكانیة في توزع الظاهرات .
ولكن «ألن اإلنسان وأعماله الموجودة في المكان والزمان أمور واضحة»،
فإنها تبدو وكأنها ال تستحق الذكر، ولكن االختبار الدقیق لهذه الحقیقة البسیطة
یؤكد أنها المكانیة، راء في المفاهیم، وعلى تحدٍّ ذهني یشكل أساس أحد المجاالت
الجغرافیة المعاصرة، وعندما نضع في اعتبارنا وجود اإلنسان وأعماله في
الزمان والمكان فإننا ال نفكر في البناءات الثابتة والعالقات الساكنة، بل نركز

بؤرة تفكیرنا بوضوح على األنماط المكانیة الدینامیة.
ولهذا فقد أصبحت عملیات االنتشار المكاني التي تحدث في المكان خالل
الزمان قلب االهتمام الجغرافي (55) فالجغرافیا متعددة علم العالقات التي تربط بین
الظاهرات المكانیة ، ونتاج التفاعل والتكامل والترابط بین هذه الظاهرات داخل

إطار المكان (56).
والجغرافیا ـ كعلم مكاني ـ بما یتضمنه ذلك العلم أو المكان من توزیعات
واختالفات وائتالفات مكانیة ناتجة عن التفاعل المكاني ـ متعددة أقدر العلوم على
إعطاء وصف دقیق مصحوب بتفسیر منظم وعقالني للخصائص المتغیرة لسطح
األرض، ولذلك فهي أقدر العلوم أیضا على تحدید وتفسیر مواقع ومظاهر
الالمساواة اإلقلیمیة فیما یتعلق بخصائص التنمیة، كالتفاوتات المكانیة في توزیع
الموارد االقتصادیة، وفى مراكز العمران (57) وفى مناطق الدخول النقدیة الفردیة

. (58)

والجغرافي یمكنه « تقدیم االقتراحات المؤدیة إلى استبعاد العوامل التمییزیة
التي تعوق تحقیق التوازن بین األقالیم المختلفة في الدولة » (59) وهناك شك كبیر
في إمكانیة دراسة موضوع التنمیة على مستوى أي حیز مكاني سواء أكان منطقة
صغیرة أو دولة ما أو العالم برمته دون اإلفادة من علم الجغرافیا، الذي یهدف إلى
تحسین سطح األرض كمكان للحیاة البشریة (60) فما یزال بإمكان الجغرافیا أن
تقدم رأیا شامال وإجمالیا عن العالقات المكانیة في الشؤون البشریة، متجاوزة

التقسیم التقلیدي للظاهرات إلي ظاهرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة (61).
ونظرا ألن التنمیة لیست وقفًا على نظام علمي بذاته فانه لذلك ال یوجد ما یقف
أمام الجغرافیا وهى تقتفى أثر العوامل الطبیعیة والبشریة التي تقف كعقبة أمام
تحقیق التنمیة أو التي تیسرها وتساعد علیها، فالتنمیة عملیة یقوم بها اإلنسان عند
رؤیة الظاهرة، وتعدیالت نفعیة في بیئته بهدف تحسین حیاته على سطح األرض
(62) وبما أن التنمیة في جوهرها متعددة عملیة تغییر یقوم بها اإلنسان لصالحه



مستغال إمكانات بیئته، فإن للتنمیة اتصاال بكل من البیئة والمجتمع الذي یعیش في
هذه البیئة .

هي ما وضعنا في االعتبار أن التنمیة تحدث في المكان الذي هو میدان علم
الجغرافیا فإنها ـ أي التنمیة ـ تعتبر أحد محاور اهتمام هذا العلم؛ المهتم أصال
بالعالقة بین اإلنسان وبیئته، والذي یتبین اتجاهه إلى المیدان التطبیقي في اعتنائه
بمشكالت المجتمع وتوزیع وتنظیم مرافقه وخدماته داخل اإلطار اإلقلیمي الذي

یشغله هذا المجتمع (63).
ومن ثم تبرز أهمیة الدراسات الجغرافیة لموضوع التنمیة « كنظام علمي یتولى
العنایة بأحد أهم أبعاد هذا الموضوع أال وهو بعده المكاني (64) ، فلم تعد بؤرة
االهتمام الجغرافي تتمحور حول ظاهرة محددة بقدر ما أصبحت تركز على البعد
المكاني لهذه الظاهرة ، وذلك بعد أن تحول الفكر الجغرافي من مجرد محاولة

إشباع تطلعات اإلنسان إلى العمل على إشباع حاجاته (65).
ویستدل من مؤشرات التنمیة في العالم، والتي ترد في تقاریر البنك الدولي عن
التنمیة العالمیة (66) أن هذه المؤشرات تتعلق بموضوعات اقتصادیة واجتماعیة
یدل استعراض مفرداتها على أهمیة علم الجغرافیا في هذا الصدد، ومن هنا
تتوافق شمولیة عملیة التنمیة مع شمولیة المنهج الجغرافي في دراسة ظاهرات
سطح األرض، ففي الدراسة الجغرافیة لموضوع التنمیة تتجلى النظرة الشمولیة

والنزعة التكاملیة عند معالجة مقومات التنمیة ومعوقاتها .
وعند دراسة األبعاد المكانیة لنتائجها ـ توزیع عوائد التنمیة على الحیز
الجغرافي والتفاوتات المكانیة فیما یتعلق بهذا التوزیع ـ ولهذا تتمثل جغرافیة
التنمیة في: دراسة إمكانات ومقومات ونتائج التنمیة في المكان، بهدف رصد
وتقویم هذه العناصر رصدا وتقویما جغرافیا، باعتبار أن المنظور الجغرافي في
تناول موضوع التنمیة منظور أكثر من غیره من منظورات العلوم األخرى

شموال واستیعابا ألبعاد عملیة التنمیة (67).
ویعزى تفرد المنظور الجغرافي لموضوع التنمیة بشمولیته ومقدرته على
استیعاب كافة أبعاد عملیة التنمیة أكثر من غیره من منظورات العلوم األخرى ـ
حتى من العلم اإلقلیمي ذاته ـ إلى أن المعالجة الجغرافیة لموضوع التنمیة تتناول
األبعاد: االقتصادیة واالجتماعیة والمكانیة لهذا الموضوع بكافة تفصیالت كل بعد
من هذه األبعاد (68) كما أنها تتمیز بإدراكها ووعیها باألنشطة البشریة المختلفة في
المكان من ناحیة، وبالخصائص الطبیعیة لهذا المكان من ناحیة ثانیة، وبالتداخل
والتفاعل والتكامل بین هذه األنشطة وتلك الخصائص من ناحیة ثالثة، وهما
اإلدراك والوعي الالزمین والضروریین لتحلیل أنماط البنیة االقتصادیة

واالجتماعیة في المكان (69).

المفهوم الجغرافي للتنمیة :
ینبثق مفهوم التنمیة في الجغرافیا أو المفهوم إدراكها وهذا هو أهمیة من دور
الجغرافیا في الكشف عن مختلف جوانب معرفة المكان، فالحقیقة متعددة مجال له



ثالثة أبعاد في وقت واحد كما أوضح هتنر Hittner, A. والبد من فحصها من
وجهات نظر ثالثة حتى یمكن إدراكها وهذه األبعاد متعددة:

- العالقات القائمة بین الظاهرات .

- التطور الزمني لهذه الظاهرات .
- التنظیم أو التوزیع المكاني لهذه الظاهرات .

ولهذا فالحقیقة الكاملة ال یمكن اإلحاطة بها إحاطة كاملة وتامة في العلوم
األصولیة ـ المهتمة بالعالقات القائمة وهى البعد األول، حتى ولو شاركت
الدراسات المعاصرة والتطبیقیة هذه الحقیقة ـ التطور التاریخي وهو البعد الثاني
ألن هذه الحقیقة لن ترى كاملة إال إذا نظرنا إلیها من وجهة نظر التنظیم أو

التوزیع في المكان وهو البعـد الثالث (70) .
وتتمثل الدراسة الجغرافیة لموضوع التنمیة في عملیة تطبیق الوسائل الجغرافیة
مسحا وتحلیال، فهما وتعلیال ـ من أجل إدراك وتفسیر بعض مظاهر المشكالت
البیئیة المعاصرة والتطبیق والتخطیط لیسا دخیلین على الجغرافیا ، ألن أیة عملیة
تخطیطیة یراد بها إزالة وضع قائم أو تعدیله أو تنمیته ، البد وأن تبدأ بمعرفة هذا
الوضع، ولیس أقدر من علم الجغرافیا على فعل ذلك ـ خاصة الجانب التطبیقي
منها ـ كما أن جمیع عملیات تنظیم المجتمع وتنمیته إنما تتم في النهایة في اإلطار
المكاني، الذي یعد الجغرافي أكثر الباحثین خبرة به (71) ، فقد حان الوقت لتطبیق
الوسائل الجغرافیة في المساعدة على حل بعض المشكالت المعاصرة والتي من
أبرزها: الضغط السكاني المتزاید على المكان، وتنمیة المناطق المتخلفة ، وذلك

من أجل تحسین الظروف المعیشیة لسكان بعض مناطق العالم (72).
وتكمن إمكانیة علم الجغرافیا في حل بعض هذه المشكالت في تمّكن الجغرافیین
ـ في ضوء امتالكهم لملكة تحدید وبلورة األبعاد المكانیة للظاهرات الجغرافیة ـ
من إدراك الخصائص المكانیة لهذه المشكالت، واإلسهام في تحلیلها ـ أو حلها ـ
بطریقة جیدة من خالل تطبیق كل من: النظریات أو المفاهیم أو األسالیب
الجغرافیة (73) فالجغرافیا عند معالجتها لموضوع التنمیة ال یقتصر اهتمامها على
مجرد كشف أو اكتشاف األنماط التي تشكلها مستویات التنمیة على مستوى الحیز
الجغرافي أّیا كان مداه، وإنما تبحث أیضا عن فهم لألسباب التي أدت إلى وجود

مثل هذه األنماط (74).
وتتراوح مستویات اهتمام جغرافیة التنمیة بالموضوع الواحد ما بین إقلیم أو
منطقة أو دولة معینة من ناحیة، والعالم ككل من ناحیة أخرى ـ من المستوى

القروي إلى المستوى القاري ـ ومثال ذلك موضوع أو مفهوم القلب/الهامش ـ 
The Periphery- Core Concept أو المركز/الحد الخارجي، والذي یمثل
أحد أهم جوانب األبعاد المكانیة للتنمیة الهتمامه بالتفاوتات المكانیة في توزع
مستویات هذه التنمیة (75) ، فبهذا المفهوم یمكن للتفاوتات أن تمأل المكان في
مستویات التنمیة في دولة ما، أو في أحد أقالیم هذه الدولة، كما هو الحال في كل

من البرازیل أو كندا على سبیل المثال (76).



كما یمكن أیضا تفسیر النمط العالمي الراهن للتنمیة، والذي یتمثل في انقسام
Developed العالم ـ اآلن ـ إلى جزء متقدم وآخر متخلف، أو إلى قلب متقدم
Heartland وظهیر متخلف Underdeveloped Hinterland ویتمثل
قلب األرض المتطور أساسا في الدول المحیطة بالمحیط األطلنطي الشمالي
وبعض المناطق المجاورة لها، بینما یتمثل الظهیر المتخلف في دول العالم الثالث،
مع مالحظة وجود نطاق انتقالي واستثناءات موضعیة كالیابان واسترالیا
وسنغافورة التي تعتبر أجزاء من القلب المتطور ، واقعة في حزام الظهیر األقل

تطورا (77).
وینعكس المنظور الشامل الذي ینظر به الجغرافي إلي موضوع التنمیة في أنه ـ
أي الجغرافي ـ ال تستهویه تنمیة أحادیة الجانب، بل إن الجغرافي الواعي لیشعر
بالقلق إذا ما تركز االهتمام على تنمیة أحادیة الجانب، فكما أن الفصل بین
الجغرافیا الطبیعیة والجغرافیا البشریة في إطار علم الجغرافیا یعتبر فصًال تعسفیًا
فإن التنمیة الكلیة أو الشاملة، ذات األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة المتأثرة بالمكان

متعددة التنمیة التي تمأل عین الجغرافي الحساسة بالمكان وأبعاده.
ولذلك فإن الجغرافي المهتم بموضوع التنمیة ،هو أكثر الجغرافیین شمولیة في
منهجه، فهو جغرافي تطبیقي یضع نصب عینیه القیمة النفعیة لعلمه الذي »رغم
كونه علم المكان إال أنه لم یشارك غیره من النظم األصولیة اقتسام عناصر هذا
المكان، بل اختص بدراسة هذه العناصر مجتمعة، فاعلة متفاعلة، بكل ما ینجم
عن ذلك من عالقات (78) ، فالجغرافیا المعالجة لموضوع التنمیة تدرس األساس
الفردي لهذه التنمیة ، والخصائص االجتماعیة الخاصة بها، وترصد مناطق الخلل
في توزع كل منهما، مثلما تدرس وتفسر أسباب التفاوتات المكانیة في توجیه
عملیة التنمیة، لتضع الصورة المثلى المرتكزة على النظرة الشاملة والكلیة لتوزیع
مشروعاتها، والوضع األمثل لتوزیع نتائجها، لتحقیق المساواة المكانیة في كافة

أرجاء الحیز الجغرافي.
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الخاتمة
 

لما كانت الجغرافیا ـ وال تزال ـ قد عرفت أو عّرفت بأنها علم المكان الذي یزودنا
بتفسیر منطقي ومعقول ومقبول لتوزع الظاهرات في هذا المكان، فانه من هنا
تأتى أهمیة دراسة األبعاد المكانیة لتوزع الظاهرات الجغرافیة، خاصة ما یهمنا
منها هنا وهى تلك المتصلة بموضوع التنمیة، والجغرافیا في اهتمامها بالتفاوتات
المكانیة ال تكتفي بالدراسات المسحّیة التي تعّرفنا بأماكن هذه التفاوتات، ولكنها
لكونها تهتم بصنع الوضع األمثل للحیاة البشریة على سطح األرض عن طریق
تحسین مستوى التفاعل بین اإلنسان وبیئته، فإنها تعمل على «تسویة» االختالفات
المكانیة المتعلقة بالتنمیة، عن طریق تقلیلها ـ االختالفات أو التنمیة ـ من مناطق
تزایدها أو تركزها، ونقل التنمیة إلى مناطق تناقصها بغیة الوصول إلي ما یمكن
أن یطلق علیه سطح تسویة، فالمستوى الذي تبغي الجغرافیا الوصول إلیه عند
دراستها لالختالفات المكانیة المتعلقة بالتنمیة، وهو ما یمكن أن یطلق علیه
مستوى قاعدة التنمیة Level ـ Developmental Base هو ذلك الوضع
الذي تتساوى فیه أجزاء المنطقة أو اإلقلیم في اإلفادة من التنمیة، حتى وإن لم تكن
متساویة في مقومات هذه التنمیة، بحیث تخف ـ إلى حد ما ـ مظاهر الال توازن
Landscape المكاني الخاصة بها، ویظهر «الندسكیب تنمیة
Developmental« منتظم، بعد إعادة توزیع موارده وسكانه وعوائد تنمیته
بشكل یخفف من معاناته ، ویرفع من مستوى معیشة سكانه، بحیث یدل تساوى
مؤشرات التنمیة في الحیز الجغرافي على وصول هذا الحیز إلى «مستوى قاعدة

. Developmental Peneplainالتنمیة
ویتضح مما سبق أن الجغرافیا ـ كعلم تطبیقي ـ لها دورها المهم في دراسة
أسس التنمیة، سواء أسسها المادیة أو مظاهر الالمساواة في توزیع نتائجها، كما
یتضح أن التنمیة الشاملة وقد أضحت ذلك النمط من أنماط التنمیة الذي تسعى إلیه
المجتمعات البشریة المعاصرة، ال یصلح لدراستها دراسة كلیة إال علم یتمیز
بالمنهج الشامل والنظرة الكلیة، ولیس مثل علم الجغرافیا ما یتمیز بشمولیة منهجه
وكلیة نظرته خاصة بعد التیقن من أن «أحادیة التنمیة » قد أصابت مفهوم هذه

التنمیة بشيء من القصور .
وقد أظهرت العالقة بین كل من: التخطیط والتنمیة كوسیلة وهدف، وبین
التخطیط والجغرافیا حیث یلتقیان في مجال التخطیط اإلقلیمي، أظهرت األساس
الجغرافي لموضوعي التخطیط والتنمیة من ناحیة، وأهمیة علم الجغرافیا في حل
بعض مشكالت الالتوازن المكاني والتنمیة اإلقلیمیة من ناحیة أخرى، حیث یتجلى
مفهوم جغرافیة التنمیة باعتبارها تلك الدراسة الجغرافیة التي تتناول التنمیة من
حیث أبعادها: االجتماعیة واالقتصادیة والمكانیة، وهو ما یمیزها عن غیرها من

العلوم األخرى إذا ما تناولت مثل هذا الموضوع.
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الدراسة الثانیة

أقطاب ومراكز النمو بین النظریة
والتطبیق

 

المقدمة
 

مثل موضوع أقطاب ومراكز النمو Growth Poles, Centers أحد أهم
االهتمامات الجغرافیة التي تناولت بعض األبعاد المكانیة للتنمیة (79) وهى
االهتمامات التي ظهرت ـ أول ما ظهرت ـ في كتابات األوروبیین خاصة
الفرنسیین: اقتصادیین وجغرافیین، في خمسینیات القرن العشرین ثم ازدهرت
لتبلغ أوجها في ستینیاته وأوائل سبعینیاته، عندما أصبحت موضوعًا عالمیًا،
لیتضاءل االهتمام بها ـ أو یكاد ـ مع بدایة عقد الثمانینیات، كل ذلك دون أن
تحظى باهتمام یذكر من قبل الجغرافیین المصریین، وإن كانت بعض الدراسات
االجتماعیة واالقتصادیة قد اهتمت بها (80) رغم أهمیتها بالنسبة لمصر كدولة
نامیة من ناحیة، وكدولة تنفرد عن غیرها من الدول ـ أو تكاد ـ بأن التوزع
المكانّي لمعمورها والتركز السكاني داخل هذا المعمور هما أهم األبعاد المكانیة
الواجب إدراكها عند وضع خطط التنمیة اإلقلیمّیة والقومیة أو أي منهما وتنفیذها
ومتابعتها وذلك للخروج بها من أزمتها الراهنة (81) من ناحیة ثانیة، ورغم أهمیة
أقطاب ومراكز النمو كأداة من أدوات تحقیق التنمیة اإلقلیمّیة وإحداث التوازن

اإلقلیمى من ناحیة ثالثة .
 

مفهوم قطب النمو :
شهدت أدبیات االقتصاد العالمي مع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین
مولد فكرة جدیدة قدر لها أن تثیر جدًال واسعًا في األوساط العلمیة المختلفة،
خاصة أوساط االقتصاد والتخطیط والجغرافیا (82) أال وهى فكرة «قطب النمو
Growth Pole Notion » التي وضع أساسها االقتصادي الفرنسي «فرانسوا
Theory of اعتمادا على نظریة التجدیدات «.Perreux, F بیرو
Innovations التي صاغها رجل االقتصاد األمریكي«جوزیف شومبتر

Schumpter, J. » في النصف األول من القرن العشرین (83).
ویتلخص مفهوم قطب النمو في رأي «بیرو» بأنه: مجموعة دینامیة شدیدة
التفاعل من الصناعات تنشأ حول قطاع صناعي رئیس أو قائد Leading ذي
قوة «محفزة Propulsive» ویتمیز هذا القطب بقدرته على النمو السریع



وبقابلیته لذلك، كما یتمیز بقدرته على «تولید» وإنتاج النمو، ثم بثه ونشره في
. (Multiplier Effects» (84 بقیة أجزاء االقتصاد «كتأثیرات ُمضاعفّية

Perreux ویتضح مما سبق أن المفهوم األصلي لقطب النمو كما حدده «بیرو
Spatial الذي تعتبر أفكاره مركز نمو لهذا المفهوم، لم یكن مفهوما «حیزیًا «
» أو مكانیًا، فما هو إال «مجموعة من الصناعات التي تحدث نموًا دینامیًا في
اقتصاد ما كنتیجة للعالقات المتبادلة أو لالعتماد المتبادل بین كل من مدخالت
صناعة رئیسة ومخرجاتها، یتمیز نموها بسرعته عن نمو بقیة عناصر االقتصاد؛
بسبب ما تتمیز به هذه الصناعة من خصائص معینة تتمثل في: التقنیة المتقدمة/
المعدالت المرتفعة من استخدام التجدیدات/المرونة العالیة للدخول النقدیة الطالبة
لمنتجاتها/األسواق الوطنیة المفتوحة أمام هذه المنتجات والتدفق الزائد
Spillover ونتائج المضاِعف التي تنفرد بها عن غیرها من عناصر االقتصاد

.(85)

وقد أكد «بیرو Perreux » أكثر من مرة أن مجال أفكاره ودراساته هو
الحّیز االقتصادي Economic Space الذي كان یعنى عنده «مجال قوة
التفاعالت بین الصناعات»، كما ألح في أكثر من دراسة على أن النمو ال یظهر
في كل مكان في وقت واحد أو في كل وقت وإنما یظهر في «نقاط» أو
«أقطاب» نمو (صناعات) بكثافة متنوعة، وینتشر على طول مسارات متعددة
وله نتائج نهائیة متفاوتة على االقتصاد (86) ولكن رغم تأكید «بیرو» وإلحاحه
السابقین على خلو مفهومه من العامل أو البعد المكانّي، إال أنه قد أشار إلى عملیة
«انتشار» قوة التفاعالت عبر مسالك Corridors متعددة، وال شك في أن عملیة
االنتشار هذه تتطلب حیزًا أو مكانًا لتحدث فیه، وما یدعم ذلك أنه قد استعار بعض
Innovation عناصر مفهوم قطب النمو من نظریة انتشار التجدیدات

. (Diffusion Theory (87

المبادئ األساسیة لمفهوم قطب النمو :
یمكن إیجاز المبادئ األساسیة لمفهوم «بیرو» عن قطب النمو في المراحل

التالیة (88):
حدوث النمو في حیز اقتصادي یتمثل في مجال من القوى تؤدى إلیه التفاعالت

بین الشركات الصناعیة.
تركز النمو في الشركات الصناعیة الكبیرة ذات المقدرة على استیعاب

التجدیدات وتولیدها، وهذه الشركات هي أقطاب النمو.
هیمنة أقطاب النمو على الحیز االقتصادي، وتأثیرها في الشركات الصناعیة

األخرى عن طریق نشر التجدیدات عبر قنوات مختلفة (89) .
ولقد كانت بؤرة العمل األصلي لبیرو وهى تطور أقطاب النمو في الحیز
االقتصادي محاولة مدروسة ومترویة لإلفالت من األبعاد الجغرافیة المقیدة التي
أقر بها كلمن « كریستالرCristaller, W. و« لوش Losch , A.» فقد طّور
«بیرو» طبولوجیة للحیز االقتصادي، ثم اشتق منها فكرة أو مفهوم القطب كقوة



موجهة أو كناقل للقوى االقتصادیة بحیث یتكون الحیز االقتصادي ـ كمجال للقوى
ـ من مراكز أو أقطاب أو بؤرات تنبعث منها قوى الطرد المركزي االقتصادیة،

وتنجذب نحوها قوى الجذب المركزیة االقتصادیة (90) .
ومع ذلك فان عملیة تتبع جذور مفهوم قطب النمو حتى فیما قبل كتابات «بیرو
Agglomerationتؤكد أن هذا المفهوم یكمن في «عوامل التجمع «
Factors » التي قالت بها النظریات الباكرة للتوطن، فعلى الرغم من وجود
المفاهیم األساسیة لهذه النظریة ـ نظریة قطب النموـ وما تالها من تعدیالت
Hansen وهانسن Boudeville وتطورات في كتابات كل من: بودفیل
(Mirdal (91 ومیردال Hirschman وهیرشمان Hermansen وهیرمانسن
باإلضافة إلى كتابات «بیرو» ومعظمها إضافات علمیة فرنسیة، إال أن أفكار
هؤالء الباحثین في مجال هذه النظریة كانت تدور حول العمل العلمي األلماني
الباكر عن المكان المركزي التي قال بها «كریستالر» أال وهو: نظریة المكان
المركزيCentral Place Theory مع اختالف یتمثل في أن نظریة قطب
النمو قد اشتقت استقرائیا Inductively من المالحظات الخاصة بعملیات التنمیة
االقتصادیة في حین كانت نظریة كریستالر عن المكان المركزي ذات طبیعة

. (Deductively (92 استداللیة
وعلى الرغم من أن معظم أقطاب النمو تتضمن صناعات قائدة، إال أن هذا ال
یعنى أن كل هذه الصناعات تؤدى بالضرورة إلى إیجاد أقطاب نمو، كما هو
الحال في مدینة الك Lacq الواقعة في جنوب غرب فرنسا، حیث كان من
المتوقع أن توفر مناطق اكتشاف الغاز الطبیعي بؤًرا تصلح ألن تكون قطب نمو
یؤدى إلى إعادة الحیویة الصناعیة Industrial Revitalization لكل إقلیم

جنوب غرب فرنسا.

 
شكل رقم (1)

ولكن غیاب «الوفورات الخارجیة External Economies » ـ اقتصادیات
اإلنتاج على نطاق واسع ـ جعل مجمع «الك» الصناعي ظاهرة محلیة أساسًا
قدمت القلیل لمساعدة اإلقلیم األوسع، كما كانت ذات أثر ضئیل على البناء المكانّي
القائم في هذا اإلقلیم ، وهنا تبرز إحدى مشكالت الصناعة القائدة، أال وهى ذلك



الخطر المتمثل في االعتماد على صناعة واحدة، فالعدید من مناطق المشكالت
الحالیة إنما هي أقطاب النمو األكثر تخصصا فیما مضى (93)

مفهوم نتائج االستقطاب ووفورات التجمع (تراكم االقتصادات)
ویتمثل في سرعة نمو الشركة الدافعة فور توطنها في إطار الصناعة القائدة
استغالًال لمزایا وفورات التجمع، ثم في تأثیر هذا النمو بعد ذلك في عملیة توطن
األنشطة االقتصادیة األخرى في المنطقة المحیطة بها، وتنقسم وفورات التجمع

إلى ثالثة أنماط (94) هي:
وفورات داخلیة بالنسبة للشركة، وتتمثل في تكلفة اإلنتاج ذات المتوسط
المنخفض الناتج عن المعدل المتزاید من المخرجات، وهذا اإلنتاج ـ كبیر المقیاس
ـ یسمح بوجود وفورات تقنیة مثل: التخصص في العمل وانتهاج عملیات خط
Batch Process«بدال من عملیة «الدفعة Line Process Flow التدفق

95)) باإلضافة إلى العدید من وفورات التسویق والتمویل

وفورات خارجیة بالنسبة للشركة وداخلیة بالنسبة للصناعة، وتتمثل في عملیة
تقلیل وحدة المخرج ـ المدخل بالنسبة للشركة كلما توسعت الصناعة في موقعها
المحدد، وهو التقلیل الناتج عن جوار موقعي توطني لصیق لشركات متصلة
مترابطة، وتتضمن وفورات التوطن Localization هذه تنمیة وتطویر اتفاقات
القوى العاملة الماهرة والتبادل المیسر للمواد الخام والمنتجات وإمكانیة استغالل
النفایات الصناعیة وتطویر خدمات متخصصة متاحة لكافة الشركات كخدمات

الصیانة واإلصالح .
وفورات خارجیة بالنسبة للصناعة وداخلیة بالنسبة للمنطقة الحضریة، وتتمثل
في انخفاض مستوى تكلفة اإلنتاج بالنسبة لكل شركة في حالة نمو عدة شركات
Urbanization في مكان واحد، وهو ما یعرف بوفورات التحضر
Economies والتي تتضمن: تطور سوق العمل الحضریة وتوافر محاور
األسواق الكبرى وتوفیر مدى واسع من الخدمات لكل من السكان والصناعة ـ
كتوافر وسائل جیدة للنقل والمواصالت ـ والتسهیالت التجاریة والتمویلیة، وإیجاد
قدر كبیر من التسهیالت االجتماعیة والثقافیة والترویحیة، ولذلك فربما توازى
عملیة توفیر بنیة أساسیة عالیة التطور في مركز إقلیمى في أهمیتها وجود مجّمع

من الصناعات القائدة، وذلك من حیث التأثیر في عملیة االستقطاب.
وتوجد أمثلة عدیدة لالستقطاب الناتج عن وفورات التجمع، منها تجمع صناعة
النسیج في منطقة شمال شرق النكشیر Lancashire وتطویر صناعة میكانیكا
النسیج المرتبطة بها، وتوطن صناعتي المركبات والطائرات القائدتین في مدینة
كوفنترى Coventry بوسط إنجلترا بعد الحرب العالمیة األولى، حیث تطورت
الصناعات المعدنیة والهندسیة المرتبطة یهما حولهما مما أدى إلى ظهور قطب
نمو قوى تركز فیه نحو 90% من القوى العاملة في إقلیم مدینة كوفنترى من
ناحیة، وإلى تزاید سكانها من ناحیة أخرى، والمجمع األولّى للصناعات
اإللكترونیة في الوادي األوسط بإسكتلندا ویتألف من ثمانین شركة، والمجمع

الصناعي العلمي بغرب لندن .



ورغم كل ما سبق فإنه قد یشوب عملیة االستقطاب بعض القصور، وذلك
عندما تتناقص الصناعات القائدة ـ أو تنقرض ـ كما حدث في منطقة شمال شرق
النكشیر، إذ أنه في مرحلة معینة من مراحل تطور القطب ، قد تبدأ ال وفورات
الحجم Scale Diseconomies أو «ضیاعاته» وهى الفاقد االقتصادي الناتج
عن إفراط الحجم في التفوق من حیث التأثیر على فوائد أو مزایا التجمع، وقد
تؤثر بعض هذه الضیاعات ـ كارتفاع تكلفة الخدمات العامة، وارتفاع أجور
العاملین وإیجارات المساكن وتكلفة االزدحام Congestion على النمو

االقتصادي بصورة مباشرة .
وقد یكون للتكلفة االجتماعیة العامة األخرى ـ كالتلوث الهوائي والضوضائي
والرحالت األطول إلى العمل آثار محدودة على عملیة االستقطاب، ولكنها ـ أي
التكلفة ـ تجعل هذه العملیة ـ أي االستقطاب ـ عملیة محدودة في المدى البعید،
ویعتبر موضوع الحجم األمثل موضوعًا مهمًا ومثیرًا لالنتباه لكثرة مناقشته ـ من
جانب هذه المسألة، ألنه یتضمن تحلیًال لكیفیة اختالف كل من الوفورات (الفوائد
والال وفورات (التكلفة) الخاصة بالتجمع من ناحیة، باختالف وتغایر حجم المدینة

من ناحیة أخرى.
ومن الصعب قیاس فوائد تجمع كل من الصناعة والسكان(96) ولكن یمكن
التعبیر عنها بالشكل رقم [2] حیث تتوافر للمراكز العمرانیة صغیرة الحجم مزایا
تتزاید مع كبر حجمها، على الرغم من احتمال تساوى هذه المزایا في حالة حدوث
العائدات المتناقصة، شكل رقم 2ـ أ أما جانب التكلفة فیتضمن تكالیف البنیة
األساسیة كالصرف الصحي والطرق والمستشفیات، باإلضافة إلى التكلفة
االجتماعیة العامة ، ویأخذ المنحنى شكل الحرف شكل 2ـ ب حیث یرتفع متوسط
التكلفة ارتفاعا كبیرا بالنسبة لحجم السكان في المراكز العمرانیة صغیرة الحجم،
ثم یهبط بسرعة مع تزاید أعداد هؤالء السكان ، لیعود إلى االرتفاع من جدید،
ویظهر الشكل 1ـ ج صافى الفائدة ـ التكلفة بالنسبة للسكان والصناعة ككل فوق
المدى السكاني (97) ورغم نظریة الشكل إال أنه سوف یختلف بدرجة كبیرة عند

الممارسة من دولة إلى أخرى، وربما بین إقلیم وآخر من أقالیم الدولة الواحدة .



 
شكل رقم (2)

 

ویمكن تلخیص مفهوم االستقطاب في أن النمو السریع للصناعات القائدة أي
نموها الدفعّي یعمل على اجتذاب الوحدات الصناعیة األخرى نحو قطب النمو،
بما فیها التجمعات الصناعیة، ومما الشك فیه أن هذا االستقطاب الصناعي/
االقتصادي سیؤدى بصورة حتمیة إلى استقطاب مكاني/جغرافي مع تدفق الموارد
إلى عدد محدود من المراكز داخل اإلقلیم (أقطاب النمو) وتركز النشاط

االقتصادي فیها.

مفهوم نتائج انتشار التأثیرات :
ویعنى تشعع الخواص المحفزة الدینامیة للقطب إلى المناطق الواقعة خارجه أو
المحیطة به في إطاره المكاني، وقد أضاف هذا المفهوم كثیرا إلى أهمیة النظریة
Regional Policy كأداة من أدوات تنفیذ السیاسة اإلقلیمّیة وسیاسات التنمیة
Development Policies (98 &) رغم صعوبة اختباره أو تجریبه، إذ أنه

رغم الجدل الكثیر حول االنتشار الخارجي للنمو من القطب نحو المناطق
المحیطة به إال أنه ال یوجد سوى القلیل من األدلة التجریبیة على الحدوث الفعلي
لمثل هذا االنتشار ورغم تناول كل من: میردالMirdal, J., وهیرمان
Hirschman, A. لكل من النتائج االنتشاریة لقطب النمو (99) في مقابل النتائج
Spread or Trickling Down Effects of االستقطابیة أو االسترجاعیة
Growth in contrast with The Backwash or Polarization
Effects (100) إال أنه یوجد مجال للشك في القوة النسبیة لالنتشار ـ التأثیرات

السّیالة ـ بالمقارنة بالتراجع ـ االستقطاب.
وتعتبر دراسة «نیكولس Nickols V.» واحدة من الدراسات التجریبیة التي
حاولت تقییم نتائج االنتشار عن طریق البحث عن قیاس لنتائج انتشار قطب نمو



مدینة أطالنطا Atlanta بالوالیات المتحدة األمریكیة نحو بقیة المناطق
المتدهورة نسبیا من والیة جورجیا األمریكیة فقد أوضحت هذه الدراسة أن التغیر
في متوسط توزیع الدخل النقدي الفردي لمدة عشر سنوات ـ 1950/1960 ـ قد
اتسم بزیادة إقلیمیة واسعة ارتبطت بالتغیر في القوى العاملة في منطقة دائرة
الضواحي حول هذه المدینة، وفى المدن الكبیرة األخرى في المنطقة ـ رغم
ارتفاع عنصر إیجار المساكن في هذه المناطق، كما استنتجت الدراسة أن عنصر
السكن كان انعكاسا لتأثیر قطب نمو أطالنطا، إذ بدأ السكان یدركون مظاهر التأثر
بنتائج االنتشار مع التأثیر الدفعى لهذا القطب على المدن الرئیسة األخرى في
اإلقلیم والمناطق الریفیة المحیطة بالقطب مباشرة أوال ثم بعد ذلك في المناطق
الریفیة البینیة بعد ذلك، وقد مالت دراسة «نیكولس» إلى التوافق مع نتائج
دراسات االنتشار Diffusion التي قام بها Hagerstrandt ونادى فیها بإدخال

النمو إلى المناطق المتوسطة باإلضافة إلى القطب البؤري (101).

أهمیة أقطاب النمو :
أصبح مفهوم «قطب النمو» في صیغة إستراتیجیات مركز النمو للتخطیط
المكانّي Spatial أو اإلقلیمي واحدا من الخطوات التمهیدیة التي تنتهجها
الحكومات من أجل تقویة تأثیر السیاسة العامة إلعادة تشكیل التنظیمات المكانیة،
ولیس هناك من شك في أن نظریة أقطاب النمو كما عّدلها «بودفیل
Boudeville, J., R., في عام 1966 لتناسب الحیز المكانّي قد أصبحت في
السنوات األخیرة مصدرا مهما لعدید من الدراسات التي اهتمت بموضوعي:
الرتباط بین عملیات النمو والتغیر المكانّي، والتكامل بین نظریات النمو وسیاسات

التنمیة (102) .
ولقد أقبل صانعو السیاسة على تطبیق منهج قطب النمو ،ألنه یقدم لهم فرصا
النتهاج سیاسة صناعیة متكاملة، ولتطبیق تخطیط طبیعي واقتصادي بین ـ
إقلیمى، والقطب في هذا الصدد لیس مجموعة منعزلة من التجمعات الصناعیة
فقط ولكنه مؤلف من مكونات بنیة اقتصادیة مكانیة، ویمكنه في سیاق االقتصاد
النامي أن یصبح حلقة وصل بین التخطیط االقتصادي القومي والتخطیط اإلقلیمى،
ومن ناحیة أخرى فقد یساعد تطبیق إستراتیجیة قطب النمو في سد الفجوات
الموجودة بالتراتب الحضري القومي، بل ویساعد في عملیة بناء نظام حضري
قومي قادر على نشر نبضات التنمیة وبث التجدیدات، خاصة من منطقة القلب إلى

. from Core to Peripheries منطقة الحد الخارجي
وترجع جاذبیة نظریة قطب النمو كأداة سیاسة تخطیطیة إلى عدة أسباب:
- صالحیتها الجیدة لتولید النمو وتحقیق التنمیة في إطار وفورات التجمع.

- قلة تكالیف تركیز االستثمارات في نقاط نمو محدودة، وذلك من وجهة نظر
اإلنفاق العام .

- مساعدة نتائج االنتشار Spread Effects المتشعبة من نقطة النمو في حل
بعض مشكالت المناطق المتخلفة المحیطة بهذه النقطة) منطقة الهامش

. (Periphery



وإذا ما جمعنا كال من: نظریة قطب النمو ونظریة المكان المركزي في منظومة
Spatial واحدة فان هذه المنظومة تستطیع تفسیر البناءات المكانیة
Structures لألقالیم تفسیرًا جزئیا، ورغم ذلك فإن أیا منهما ال یكفي وحده
لتفسیر وشرح عناصر التفاعل المكانّي بمعنى تحركات األنشطة في المكان، رغم
أن هذه األنشطة موجودة ضمنیا في كل من هاتین النظریتین، ولهذا فقد استخدمت

نظریة قطب النمو كأداة لتحقیق سیاسات التخطیط الإقلیمى .
وتكمن أهمیة نظریة قطب النمو في إمكانیة استخدامها كواجهة دفاعیة لصد
العدید من االنتقادات التي وجهت لنظریة المكان المركزي كنموذج للبناء المكاني
الإقلیمى، كما أنها أصبحت أمرا ضروریا لفهم هذا البناء وللتنبؤ بالتغیرات التي
یمكن أن تطرأ علیه، ولوضع حلول لبعض المشكالت اإلقلیمّیة (103) باإلضافة إلى
كونها تمثل النظیر المعیاري للنظریة اإلیجابیة في التنمیة االستقطابیة ذات
األهمیة الكبیرة في مجال تحلیل النظم المكانیة، بعد أن اكتسبت ـ نظریة قطب
النمو ـ مقدرة كبیرة على جذب المخططین اإلقلیمّیین، وهو األمر الذي جعلها
محورا لعدید من التحلیالت المكانیة والقرارات السیاسیة (104) والتي من أمثلتها:
تنظیم الحیز الفرنسي حول ثمانیة من المراكز الحضریة المتوازنة ـ سیاسة
حواضر التوازن Metropoles d’ Equilibrium وتخطیط المجمعات

الصناعیة في العدید من الدول النامیة (105) .
أقطاب النمو في التخطیط االقتصادي

تعتبر دراسة «بوتیر Pottier » عن محاور التنمیة عمًال ذا وظیفة تكمیلیة
مفیدة في ربط نتائج تأثیر شبكة النقل بالتراتبات الحضریة، وبأقطاب النمـو
المكانیة ویتلخص جوهره Inter-Regional التنمیة االقتصادیة تمیل ألن تتزاید
على طول طرق المواصالت الرئیسة التي تربط بین المراكز الصناعیة الرئیسة،

ولذلك فهي تظهر نفسها في شكل ممرات خطیة جغرافیة.
ویرجع میل التنمیة االقتصادیة إلى التزاید حول شرایین النقل الرئیسة وعلى
طولها إلى أنه عندما یتزاید النقل على طول طریق من طرق المواصالت كنتیجة
لتجارة بین ـ إقلیمیة Inter-Regional فإن النظم االقتصادیة یمكنها الحصول
على تكلفة منخفضة لوحدة النقل، ونظرًا ألن التكلفة المنخفضة تحفز التجارة
وتّولد المزید من النقل، فإن البنیة األساسیة للنقل یمكن أن تتحسن عن طریق
استثمارات رأس المال ومحدثات النقل، وهكذا یتولد المزید من النقل مما یقلل
التكلفة أكثر وأكثر، ومن ثم تتولد عملیة تراكمیة تمیل ،ألن تركز طلب النقل

وتسهیالته على طول المحاور األصلیة.
ونظرًا لمیل كل من السكان والصناعة والتجارة إلى االنجذاب نحو هذه المحاور
أو القنوات النقلیة، فإن ذلك یوفر ویسهل كل من أسواق إنتاج وعامل سهولة
الوصول Accessibility التي قد تعمل هي ذاتها على جذب صناعات أخرى
وهذه العملیة التجمیعیة أو التراكمیة & Agglomerate Cumulative تكون
قویة ـ بدرجة استثنائیة ـ مناطق االتصال حیث یؤدى تقاطـع الطـرق إلى إیجاد

مراكـز عمرانیة إضافیة في هذه المواقع (106) .



وترجع أهمیة أسلوب محاور النمو في هذا الصدد إلى أنه یوفر وسیلة للتحلیل
Linear المتكامل وللنمو اإلقلیمى تزودنا ببدیل للنموذج الخطى لبرمجة النقل
Programming Transport Model األكثر شكلیة أو اصطالحیة، ولهذا
التحلیل میزة كبیرة تتمثل في مراعاته لبنیة شبكة النقل اإلقلیمّیة بین ـ الحضریة

. (107)

أقطاب النمو والتنمیة غیر المتساویة :
كانت مشكلة التنمیة غیر المتساویة ـ سواء على مستوى العالم أو في داخل
الدولة أو في إقلیم من أقالیمها ـ كانت لمدة طویلة موضوعا لالهتمام المكانّي ولقد
قام «ثیونن Thunen, V.» في القرن التاسع عشر بمحاولة لتطویر نظریة
تسمح بتعمیم االنتظامیات المكانیة Spatial Regularities فاعتقد أن المدن
القدیمة في منطقة غرب أوربا هي والمدن المتنامیة بسرعة في النطاق الشرقي
للوالیات المتحدة األمریكیة یمكنها أن توجد مدینة عالمیة واحدة في منطقة شمال
المحیط األطلنطي، تقوم بجذب موارد النطاقات الزراعیة العالمیة وغیرها من
أنماط استخدام األرض، ومن ثم حاول «ثیونن» أن یقدر استقرائیا حلقات التوطن
التي سبق له أن وضعها على المستوى المحلى ـ نموذجه الشهیر عن استخدام
األرض الزراعیة ـ إلى المستوى العالمي باعتبار أن منطقة شمال األطلنطي هي

النموذج المكبر لمدینة نموذج استخدام األرض (108) .
وتعانى كافة المستویات األرضیة اإلقلیمّیة Territorial من مشكلة التنمیة غیر
المتساویة، ولذلك كان من الطبیعي أن تلقى هذه المعاناة بظلها على نظریة التنمیة
Myrdal« اإلقلیمّیة، ولقد كان االقتصادي السویدي الشهیر «جونار میردال
واحدا من أوائل الباحثین الذین اهتموا بالنتائج االقتصادیة والسیاسیة للجذب
لالستقطاب أو الجذب Grave Consequences التي قد تنجم عن تفاقم
التفاوتات في التنمیة االقتصادیة على مستوى العالم، فقدم في كتابه عن « النظریة
االقتصادیة واألقالیم المتخلفة » الذي ظهر ألول مرة في عام 1958 (109) مفهوم
Accumulative Causal Connection االتصال السببى التراكمي»
والذي بمقتضاه ـ تبدأ التنمیة بمجرد ظهورها في بعض األماكن الممیزة ـ في
التطور في ذلك المكان، وتستمر في هذا التطور لتنمو أكثر فأكثر في مجالها أو
نطاق نفوذها المكانّي أي في إقلیمها، حیث تتزاید نتائج عوامل التركز المتسارعة

بصورة متزامنة مع انتشار هذه التنمیة ونموها
وتعنى العملیة السابقة أن «التنمیة تؤدى إلى المزید من التنمیة» وهذا ما أطلق
Accumulative Circular علیه «میردال» مبدأ السببیة الدائریة التراكمیة
Causation ومعناه أن التنمیة المتسارعة لبعض مراكز أو نویات التنمیة

تحدث تأثیرًا مزدوجًا على األقالیم األخرى یتمثل في:
الدعم اإلیجابي المتمثل في « تأثیرات االنتشار Spread Effects أو النتائج
المنتشرة للتنمیة بسبب تدفق المواد الخام والتقنیات الجدیدة من المركز ـ القلب
Core إلى بقیة اإلقلیم ـ الهوامش Peripheries یوجد هنا تماثل في الجوهر
مع مفهوم انتشار التجدیدات Innovation Diffusion التأثیرات االسترجاعیة
Backwash Effects المتمثلة في سحب العمالة الماهرة ورؤوس األموال



والسلع من الهوامش أو األقالیم المتخلفة واندفاعها أو اندفاقها نحو مركز النمو
. (Polarization Effects نتائج االستقطاب) الدینامى

Agglomerationوبسب تراكم المزایا التركزیة أو اقتصادات التجمع
Economies في مركز التنمیة تسود التأثیرات االسترجاعیة أو نتائج
االستقطاب، مما یزید من التدهور أو التراجع النسبي لألقالیم المتخلفة، ولقد برهن
«میردال» أن استخدام آلیات السوق بطریقة غیر متحكم فیها یزید من التفاوتات
في مستویات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وبدون وجود نشاط واع للتغلب
على النتائج الضارة لهذه العملیات العشوائیة، وبدون وضع سیاسة مناسبة لذلك

فإن هذه االتجاهات تؤذى حتما إلى المزید من األحوال المتدهورة (110) .
وبعد عام من ظهور كتاب «میردال» ظهر كتاب مهم أللبــرت هیرشمان (111)
عن إستراتیجیة التنمیة االقتصادیة، تضمن فصال عن التحوالت بین ـ اإلقلیمّیة
والتحوالت بین ـ الدولیة للنمو االقتصادي، ولكن أفكار «هیرشمان» عن تفاوت
التنمیة كانت أفكارًا مماثلة بدرجة عملیة ألفكار «میردال» ولكن لسوء الحظ
فإنه كان یوجد في أفكار «هیرشمان» تشابه بین عملیتین كل منهما ذات مسمى
مختلف وهما في الحقیقة شيء واحد مما أدى إلى اضطراب مفهوم المصطلح
الذي استخدم أوال في اللغة العلمیة للموضوع بحیث أصبح یستخدم بعد ذلك في

معان مختلفة (112) .
وقد درس «هیرشمان» آلیة انتقال التقدم االقتصادي إلى أقالیم ودول أخرى
ممیزا ـ مثل میردال ـ بین آثار أو نتائج اتجاهین متعارضین، اتجاه ایجابي یعزز
النهوض االقتصادي لألقالیم المرتبطة باألقالیم المتقدمة ـ باعتبارها هوأمش
Down ـ Trickling وقلوب ـ وأطلق على هذه العملیة: النتائج السیالة
Effects وهى تشبه نتائج االنتشار عند «میردال» واتجاه سلبي شبیه بما أطلق
على «میردال» النتائج االرتجاعیة Backwash Effects أسماه نتائج
االستقطاب Polarization Effects ویبدو أن «هیرشمان» كان من أوائل
الذین كتبوا عن مقابلة الشمال للجنوب عند دراسة أقالیم «التقدم» ، وأقالیم

«التدهور» وهى المقابلة التي أصبحت تستخدم حالیًا بصورة واسعة .
وهناك عالقة مباشرة بین سیاسة التنمیة المكانیة من ناحیة، ومستقبل نمو
مراكز العمران الحضري من ناحیة أخرى، ألن هذا األخیر ما هـو إال انعكاس
لألولى، ولیس أدل على هذا من أن وجود المدینة) المهیمنة (األولى أو المسیطرة
Primate or Dominant City یعتبر إحدى نتائج النمو غیر المتوازن أو

التنمیة غیر المتساویة في الدول التي تعرف هذه الظاهرة .

أقطاب النمو والتنمیة االستقطابیة :
یعتبر «بیربش» Perbisch, R أول من قال بمفهوم القلب ـ الهامش
Periphery Concept ـ Core في عام 1949، وكان ذلك في سیاق
التجارة الدولیة، للتمییز بین االقتصاد الصناعي لقلب العالم واقتصادیات اإلنتاج
األّولى ولقد تطور المفهوم بعد ذلك وتبناه أكثر من باحث في سیاق دولي، ولكن
استخدام أكبر «جون فریدمانFriedman, J » له جعله أكثر استخدامًا فیما بعد



(113) بعد أن تحول إلى نموذج للتنظیم المكانّي لألنشطة البشریة یرتكز على

التوزیع غیر المتساوي «للقوة» في كل من االقتصاد والمجتمع، یكون فیه القلب
هو المنطقة المهیمنة Dominant والهامش هو المنطقة المهیمن علیها

. (Dominated (114

أقطاب النمو والتنمیة الحضریة :
بما أن أقطاب النمو في سیاقها المكانّي تتضمن ـ فیما تتضمنه من أشیاء أخرى ـ
مراكز عمرانیة، فإن نظریة قطب النمو تلقى مزیدا من التأكید على دور المدن
في التنمیة اإلقلیمّیة، وغالبا ما تقترح إستراتیجیة قطب النمو في النظم االقتصادیة
المتقدمة والمتطورة إنشاء بنیة أساسیة مركزة وغیرها من الموارد لتتركز في
المدن الرئیسة باألقالیم المتدهورة، لدرجة أن هذه المدن قد تعمل كثقل مقابل
Counterweight للمدن الكبرى ـ المراكز المترو بولیة ـ الواقعة في المناطق
المزدهرة، وقد تربط بین األقالیم من خالل الهیراركیة الحضریة القومیة أو
بالشبكة بین ـ اإلقلیمّیة لنقل التجدیدات أو األفكار الجدیدة والتغیر االجتماعي، كما

قد تجعل التوزیع بین ـ اإلقلیمى للموارد والسكان توزیعا أكثر كفاءة (115) .
ویؤكد مثل هذا المنهج على الحد األدنى من الحجم السكاني الحرج ـ 250 ألف
نسمة ـ وعلى أهمیة وجود عدد محدود من أقطاب النمو في كل إقلیم رئیس، فكلما
كبر عدد المراكز المختارة لتقوم بدور أقطاب النمو، كان تأثیرها ضعیفا ألن عدد
الصناعات الباحثة عن مواقع تتوطن فیها عدد محدود نسبیًا، وألن المساعدات
المالیة التي یمكن منحها في الفترات االستهاللیة للنمو تتناسب عكسیا مع عدد
المراكز المختارة، كما یؤكد أیضا على أهمیة خصائص غیر صناعیة للمدن
الكبرى تمثل عوامل موضعیة للجذب كالبنیة االجتماعیة والتسهیالت عالیة
المستوى، وبما أن الطلب على التسهیالت والخدمات الصحیة والتعلیمیة
والترفیهیة له نتائج مفیدة على اإلنتاجیة، فإن توفیر مثل هذه التسهیالت له صداه

على التنمیة االقتصادیة .
ویعتبر تقلیل المسافة بین منطقة عرض السلع والخدمات من ناحیة، ومناطق
سكنى مستهلكیها عن طریق تركیز هؤالء السكان في المراكز العمرانیة الكبرى،
حیث یمكن التزوید بالتسهیالت من ناحیة أخرى، أحد طرق تعزیز هذه التسهیالت
وإنتاجها، أیضا فإن «عتبات الطلب Demand Thresholds » تعتبر أمرا
مهما بالنسبة للتسهیالت، لدرجة أن المدینة النامیة ال تصبح مدینة أكثر حجما فقط
، وإنما تصبح أغنى في بنیتها ، عندما تعبر «عتبة» أو «مستهل» هذه

التسهیالت، وتأثیر ذلك علي النمو اإلقلیمّي تأثیر مزدوج له جانبان هما:
أنه كلما كبر حجم المدینة ارتفع حجم الطلب علي التسهیالت، وهي التسهیالت

التي من خصائصها أن عرضها المحلي یقوى ویعزز طلبها المحلي أیضًا.
أنه كلما ارتفع حجم الطلب على التسهیالت كلما كانت المدینة أكثر جذبا
ألنشطة جدیدة، لیست فقط تلك التي تحتاج مباشرة لهذه التسهیالت، وإنما أیضا
تلك التي تضعها في اعتبارها بطریقة غیر مباشرة، بسبب طلبات قوتها العاملة

علیها .



وتشكل المدن الرئیسة مناطق جذب لالستثمارات بسبب توافر الوفورات
المختلفة ومنها الوفورات الخارجیة External Economies كوفورات
Localization & Urbanizationالتوطن ووفورات التحضر
Economies (116) التي تؤدى إلى تخفیض تكالیف اإلنتاج ومن ثم إلى زیادة

معدالته، فزیادة األرباح هو األمر الذي یساعد على المزید من اتجاه المشروعات
الصناعیة وغیرها من األنشطة االقتصادیة نحو التوطن في هذه المدن، التي
تتطور عمرانیا بدورها بسبب زیادة سكانها ونمو ما یقدم لهم من خدمات

وتسهیالت .

أقطاب النمو والتنمیة الریفیة :
تلعب مراكز النمو دورًا مختلفًا أو متنوعًا ویمكنها أداء وظائفها على مستویات
مختلفة، فأحد طرفي هذه األهداف: تركیز الخدمات والبنیة األساسیة وتسویق
التسهیالت في مواقع مختارة في نمط «القماش المنقط» من القرى التي تشكل
المظهر األرضي الریفي (األقطاب الریفیة) أما طرفها اآلخر ـ المناسب دائما
للنظم االقتصادیة األولیة ـ فهو إستراتیجیة القطب المتروبولى المضاد
Metropolitan Counter ـ Magnet التي تتضمن عملیة إیجاد قطب كثیف

واحد (وربما اثنین أو ثالثة) على مسافة بعیدة نسبیا من المدینة األولى (117) .
وبما أن منهج القطب المضاد یتضمن اإلهمال النسبي لكثیر من مناطق الدولة
فإنه في حاجة ألن تصاحبه إجراءات مكملة، خاصة سیاسات تحسین نمط
مراكز العمران الریفي، كذلك فإن القطب المضاد یسبب غموضا قلیال إذا لم
ینظر إلیه فقط كمرحلة باكرة في عملیة بناء الهیراركیة الحضریة القومیة

المتكاملة مكانیا .

أقطاب النمو والتنمیة اإلقلیمّیة :
أدت المناقشات المتعلقة بالتنمیة اإلقلیمّیة والتي دارت بین كل من االقتصادیین
والمخططین اإلقلیمّیین والمتخصصین في العلم االقلیمى إلى تركز الخالف حول
مشكلتین أساسیتین هما: مشكلة الحجم األمثل للمدینة، ومشكلة االنتشار المكانّي

للنمو، وفیما یلي استعراض لهاتین المشكلتین:

:Optimum City Size مشكلة الحجم األمثل للمدینة
كانت القضیة التي دار حولها الخالف هي ما إذا كانت المدن الكبرى كافیة
لتحقیق النمو Growth Efficient أو أن المدن األصغر یمكنها ـ كبدیل ـ أن
Self تقوم بدور مساو أو معادل للمدن الكبرى في تولید النمو ذاتي ـ الدفع
Sustaining ثم نشره في مناطق الهامش المتخلف، وقد دارت هذه المناقشات
بین االقتصادیین أساسًا، في حین توافق الجغرافیون مع مفهومي الهیمنة الحضریة

وتوزیعات حجم المدینة أو الهیراركیة الحضریة .
وتعتبر آراء «نیوتز Neutze , G.,M.» من اإلضافات الباكرة في هذا
الصدد، فقد استنتج أن المدن األقل من ملیون نسمة كافیة ـ كالمدن األكبر منها
حجما ـ ألن تساعد على تركیز أو توطین السكان واإلنتاج، ومن ثم فقد اقترح



البحث عن «توزیعات أمثل للحجم» بدال من البحث عن حجم أمثل واحد لكل
مدینة، وفى هذا تأكید على موضوع التنظیم المكاني .

وقد عارض «ألونسو »Alonso W. انحیاز «نیوتز» وتأییده للمدن متوسطة
الحجم، وذلك وهو یحاول البرهنة على أن عدم الكفاءة المفترضة في المدن
الكبرى تفتقد إلى الدلیل القوى، وأنه من الصعوبة أن یكون تفضیل الصناعة
للتوطن في المدن المتروبولیة أو بالقرب منها عاكسا للبواعث التي یقدمها
Market المخططون اإلقلیمّیون، وقد اعتقد «ألونسو» أن «إشارات السوق
Signals» ربما تكون أفضل مؤشر على التوطن الكفء في الحیز ـ التوزع
المكاني األفضل واألكثر كفاءة، كما أظهر «میرا Mera, K.» أن األسعار
النسبیة لعوامل اإلنتاج ربما تفضل منطقة الهامش طالما أن مناطق القلب أكثر

ازدحاما بالسكان والنشاط االقتصادي .
Johnson,وقد تأكد االهتمام بمزایا المدن متوسطة الحجم من رأى «جونسون
E. A. » في عام 1970 عندما وضع في اعتباره أهمیة التنمیة الریفیة في سیاق
التخطیط االقلیمى، فقد حاول أن یبرهن بطریقة مقنعة على ضرورة وأهمیة المدن
األصغر من أجـل التكامل بیـن االقتصاد الریفي واالقتصاد الحضري األكبر،
Hansen, وبینما كان «جونسون» یؤید مراكز النمو المحلیة، فإن «هانسن
N. » قد أكد أكثر من مرة على المدن الكبیرة (118) ویرجع ذلك إلى أن كتابات
«جونسون» قد تأثرت بعمله في الهند، في حین كان «هانسن» یكتب في سیاق
أمریكى واضعا في ذهنه تطبیقات السیاسة الفیدرالیة على المناطق المتدهورة مثل
Richardson, وقد سحب «رتشاردسون (Appalachia (119 منطقة أبالشیا
H. البساط من تحت أقدام أصحاب نظریة حجم النمو Growth Size عندما
أكد في تلخیص بارع أن كل النماذج التي قدمت لم یعط أیا منها دلیال حاسما

لتفضیل أي من الحجم األمثل للمدینة أو توزعات أحجام المدن .

مشكلة االنتشار المكاني للنمو :
كانت مشكالت االنتشار Diffusion ذات أهمیة خاصة بالنسبة للجغرافیین بعد
أن بدأ بعضهم في قیاس نتائج االنتشار Spread Effects واالنجراف الخلفي
Backwash للنمو الصناعي ـ الحضري المتسارع في مناطق نفوذ مراكز
النمو، ولكن نتائج قیاسات هؤالء كانت غیر حاسمة، ففي الجوار المباشر لمركز
النمو، وعلى طول طرق المواصالت الرئیسة المؤدیة إلیه كان یمكن مالحظة أن
التأثیر االیجابي المتوقع لالنتشار أكثر وضوحا من مظاهر االنجراف الخلفي،
ولكن في مناطق أخرى كانت نتائج هذا االنجراف أكثر سیادة من نتائج االنتشار .
وقد اقترح «شولتز Schultz, T. » أن السوق یعمل بكفاءة أكثر بالقرب من
المدن، ولكن إذا كان نمط االقتصاد الریفي نمطا معاشیا ـ حیث تسود حرفة
الزراعة ـ فإن عوامل السوق قد یكون لها تأثیر قلیل في المناطق الریفیة، حتى
تلك المتاخمة للمدن الكبیرة جدا، فلیس هناك تأكید على أن نتائج النمو االقتصادي
سوف «تصّفى» filtered وتنقل عن طریق الحركات الشبیهة بالموج إلى
مناطق ظهیر مركز النمو، ورغم ذلك، فإن هذه التفاصیل العلمیة الدقیقة لم تمنع



انتشار نظریة مراكز النمو، وقد قام «كوكلنسكى Kuklinski, A. » (120) بدور
كبیر في نشر المذهب المتطور لمراكز النمو .

ویعتبر التوطین المدروس لعناصر التنمیة أو النمو في نقطة مختارة من حیز
معین هو الحل الذي اعتمده التحلیل اإلقلیمّي من أجل بث التنمیة اإلقلیمّیة
وتعزیزها، وتقلیل المتفاوتات المكانیة في مقومات هذه التنمیة وإمكاناتها،
ومواجهة معوقاتها: سواء داخل اإلقلیم Intra - Regional أو بین مختلف

.Inter - Regional األقالیم
ویمثل التحلیل االقلیمى محاولة ناجحة تماما لتولیف التحلیلین المكاني
واالقتصادي في منظور بحثي واحد، وذلك بعد أن أخفقت النظریة العامة في
التخطیط في تفسیر عملیة انتقال النمو في المكان، نتیجة إلخفاقها في إیجاد إطار
عمل تحلیلي مناسب لهذا التفسیر، بسبب تجریدها لهذا المكان وتلخیصها له في
مجرد نقطة، مما أفقده أبعاده الكاملة، أما التحلیل اإلقلیمى لهذا المكان فلم یتناوله
بصورة مجـردة، وإنما سمح لهذه األبعاد بالوضوح، مما مكن من اختبارها

بصورة دقیقة .
وقبل اختبار عملیة Predictability هذا الحل یجب فهم العملیات التي تشكل
أساس عمله وفعالیته وهى البناء المكاني وطبیعة التنمیة، فمن حیث البناء المكاني
فإن من بدیهیات الجغرافیة البشریة أن عناصر المكان تتوزع بصورة نظامیة،
حیث تنتظمها ثالثة مبادئ تنظیمیة تتحكم في توزیع كل من: السكان، مراكز

العمران، واألنشطة البشریة في هذا الحیز وهى:
المبدأ األول: ویتعلق بتوزیع السكان على طول متصل ـ حجمي 

. Size Continuum
المبدأ الثاني: ویتعلق بنظام توزع المحالت العمرانیة طبقا لحجم السكان من

ناحیـة، وللمسافة بین هذه المحالت من ناحیة أخرى .
المبدأ الثالث: ویتصل بأعداد وأنماط الوظائف التي تؤدیها مراكز العمران

بأحجامها المتباینة .
وعلى أساس هذه المبادئ الثالثة فإن التعمیم الذي یفرض نفسه هنا، والمتعلق
بالتركیب المكانّي هو أن التجمعات السكانیة الكبیرة أو مراكز العمران كبیرة
الحجم تتمیز بقلة عددها من ناحیة، وبتباعدها من ناحیة ثانیة، وباحتوائها على
تركزات أكبر من الوظائف المهمة من ناحیة ثالثة، وأن المناطق الفاصلة بین هذه
المراكز تضم مراكز أصغر حجما، متقاربة نسبیا، وتؤدى وظائف أقل أهمیة
بالمقارنة بتلك المتوطنة في المراكز العمرانیة األكبر حجما، وهذا دلیل على أن
هذه المبادئ لیست تصادفیة الحدوث ، ولكنها انعكاس لتنظیم أصولي للسكان
وأنشطتهم ومراكز تجمعهم في المكان كما قالت بذلك عدة نظریات على رأسها:
نظریة المكان المركزي وقانون المدینة األولى ونظریة المرتبة ـ الحجم وغیرها

من النظریات الخاصة بالتنظیم المكانّي .



ولكل مركز عمراني نطاق نفوذ Sphere of Influence خاص به، یتحدد
مداه حسب درجة وظائفه، وتتفاوت مراكز العمران في مجاالت نفوذها أو أقالیم
نفوذها حسب درجة تركز الوظائف في كل منها، وبدرجة عكسیة مع عامل الزمن
ـ المسافة التي تتضمنه الحركة من القلب المركز العمراني أو إلیه من الحد

الخارجي مناطق الحدود الخارجیة لنطاق النفوذ.
وقد حدد «بیرو » الحیز األرضي كوعاء أو إطار عادى، ولكن المواقع النسبیة
لألنشطة داخل هذا اإلطار أو المكان تجعله عندئذ حیزًا جغرافیًا/اقتصادیا
«Geonomic Sphere جیونومى» وعلى سبیل المثال فإن المكان الذي
یتوطن فیه تجمع من المحالت التجاریة ـ وظائف ـ ومحاط بمجموعة متناثرة من

السكان على شكل عدة أسر یعتبر حیزا جیونومیا»
وهناك عدة نتائج للعالقات بین مختلف األنشطة في الحیز الجیونومى وهى
النتائج التي تعطى هذا الحیز شخصیته االقتصادیة، والحیز االقتصادي حیز محدد
بخطط «الوظائف» أو السكان، وهو مجال قوى كتلة القلب ووحدات اإلنتاج التي
تقوم بوظیفتها كقطب أو كبؤرة تتلقى قوى الجذب المركزیة في مجال نفوذها

وتطلق قوى الطرد المركزیة .
ویفسر «مفهوم مجال النفوذ» عمل الوظیفة في الحیز، ففي حین ترسل
األقطاب نبضات النمو خالل المناطق المحیطة بها، فإن عامل التكلفة/الوقت/
المسافة یمثل حدًا یعوق عملیة اتجاه قوى الجذب المركزیة نحو هذه البؤرا،
ویمكن تصور الكتلة الوظیفیة التي تشغل قلب منطقة مجال النفوذ على أنها قطب
بارز في قلب هذا الحیز المتصل المتغایر الخواص، وهذا هو مفهوم االستقطاب
عند الباحثین اإلقلیمّیین الفرنسیین ومن ثم فإن هویة قطب النمو من هذا المنطلق
تتحدد ببساطة على أنها «مجموعة متوطنة من عناصر النمو في منطقة متصلة

. Heterogeneous متغایرة الخواص
ومن حیث كفاءة النمو الموطن (قطب النمو) هناك تضاد في الظروف المؤدیة
إلى حدوث الرخاء الكلى أو الرفاه االجتماعي االقتصادي الشامل، فالتفاوتات في
مستویات التنمیة في األقالیم المختلفة، أو فیما بین قلب اإلقلیم وحّده الخارجي
تفاوتات معروفة جیدًا وال یمكن إنكارها أو تجاهلها، والسؤال الذي یطرح نفسه
هنا هو عما إذا كان هذا التفاوت یمكن أن یصحح نفسه مع تقدم عملیة التنمیة، وما
إذا كانت التفاوتات في مستویات التنمیة وفى معدالت النمو تتجه نحو إدامة نفسها

والتزاید بصورة تراكمیة أم ال ؟ .
ویعتمد تأثیر نبضات النمو الصادرة عن قلب اإلقلیم أو قطب نموه في المنطقة
المحیطة به على كفاءة الحركة التي تنتقل من خاللها هذه النبضات، وعلى كفاءة
عملها من القلب ذي المرتبة األعلى إلى الهوامش ذات المراتب األدنى، وهذه
Spread أو نتائج االنتشار Trikling ـ Down العملیة تعرف بعملیة االنسیال
Effects فبافتراض ارتباط المراكز العمرانیة المختلفة المراتب الحجمیة
والوظیفیة في حیز مكاني ما ـ إقلیم أو منطقة ـ فإن اعتبارات الحجم تؤكد أنه
عندما یبدأ المركز العمراني ذي المرتبة العالیة في إظهار عالمات النمو السریع،
فإن المراكز ذات المرتبة التالیة لمرتبته سوف یحدث فیها أیضا ارتفاع في



معدالت نموها، وهكذا بالنسبة للمراكز التالیة لها في إطار الهیراركیة الحجمیة
الوظیفیة Functional Hierarchy Size السائدة في هذا اإلقلیم، حتى ینسال
نبض النمو الذي انبعث من قلب هذا اإلقلیم وهو المركز العمراني عالى المرتبة
ویتخلل اإلطار المكانّي المحیط به، لیصل إلى أصغر المراكز العمرانیة مرتبة أما
فیما یختص بطبیعة التنمیة، أو عملیة النمو فإنها تتوقف على عاملین یتعلق األول
منهما بالنمو كنتیجة ألنشطة التجدیدات Innovation Activities الصادرة عن
المشروعات االقتصادیة الكبیرة ذات المقدرة على التأثیر في قرارات اإلنتاج عن
غیرها من أیة مشروعات تابعة صغیرة أخرى (الشركات التجدیدیة
Propulsive عند «شومبتر» والصناعات المحفزة Innovative Firms
Industries عند كل من «بیرو» و «بودفیل» أما العامل الثاني فیتعلق بعملیة
اشتقاق نبض النمو بطریقة عرضیة Extraneously بمعنى أنه نتیجة للعالقات
التجاریة الخارجیة للوحدات اإلنتاجیة المتوطنة في اإلقلیم، فإنه عندما یرتفع
Multipliering Process عامل الدخول النقدیة فإن العملیة المضاِعفیة
تضیف قوة دافعة إضافیة في اتجاه النمو (الروابط عند «هیرشمان» والمجمعات

الصناعیة عند «إیزارد»).
وهكذا فكلما ازداد إنتاج الشركات األكبر كلما تأثرت المقاییس اإلنتاجیة
للشركات األصغر التابعة لها، وألن الشركات األولى كبیرة فإنها غالبا ما تتوطن
في مراكز عمرانیة أكبر حیث تتوافر عناصر البنیة األساسیة وامكانات االتصال

بالصناعات والشركات األخرى، وذلك لإلفادة من وفورات التجمع .

إستراتیجیات أقطاب النمو :
هناك عدة أسئلة صعبة اإلجابة تكتنف عملیة تحدید مكان وزمان تنفیذ
استراتیجیات قطب النمو، فمن حیث حجم القطب مثال، فإن هذا الحجم ال یمكن
أن ینفصل عن مشكلة التوطن في الحیز، أو عن موضوع المسافة بین هذا القطب
والمراكز الحضریة األخرى، وقد تأثر مخططو قطب النمو باعتبارات الحجم منذ
أن أصبح مدى األحجام واسعا بعض الشيء، وأكثر من ذلك فان حجم القطب
یتوقف على وظیفته، التي ربما تتنوع بدرجة واسعة بین األقالیم الحضریة
واألقالیم الریفیة أو طبقا لقومیة القطب أو اقلیمیته، وبخصوص الدول النامیة فإن
استراتیجیات قطب النمو یجب أن تعكس االعتبارات االقتصادیة األعرض ال
األضیق كتطبیق التخطیط المكانّي أو استخدام القطب كأداة للتغییر االجتماعي

. (121)

وتوجد صعوبة أخرى تتمثل في خطورة أن یتحول القطب إلى «مكتنف أو
إسفین منعزلIsolated Enclave (122) وعادة ما تكون مسألة قیام القطب
بإحداث تنمیة واسعة المدى من الموضوعات الحاسمة بالنسبة له، ولسوء الحظ
فإن النتائج السلبیة للتدفق الزائد Spillover أو لالنجراف الخلفي
Backwash قد ظهرت قبل النتائج اإلیجابیة بمدة طویلة، ولذلك فال بد من
مرور مدة طویلة على وجود قطب النمو حتى یبدأ ظهیره في إظهار عالمات أو
دالئل التنمیة التي أوجدها هذا القطب واألقطاب القطاعیة القومیة في هذا الصدد



هي األكثر قابلیة للفشل كعقد للتنمیة اإلقلیمّیة على وجه الخصوص، فقد یكون
النجاح القومي مرتبطا بشدة بالفشل الإقلیمى.

وهناك مشكلة إضافیة تتمثل في عملیة تحدید أعداد أقطاب النمو المطلوب
توطینها، ففي ضوء ارتفاع تكلفة البنیة األساسیة األولیة، فإن أقطابا أكثر تعنى
آمال وتوقعات أقل للنجاح، وذلك بسبب القوة الدافعة الخاصة «بالمستهل» الفرعي
(العتبة أو البدایة) Sub Threshold Momentum في الدول النامیة الفقیرة
في رأس المال، ومن ناحیة أخرى، فإن عددا قلیال من أقطاب النمو هو الذي له
مقدرة محدودة جدا على التأثیر في النمط القومي لمراكز العمران على األقل في

المدى المتوسط (123) .
وقد یعتمد نجاح قطب النمو بشدة على االستثمار المتوازن أو المتوازي في
البنیة األساسیة الخاصة بالنقل، وذلك لربطه بأقالیم القلب، ومع ذلك فإن هذا قد
تكون له نتائج قصیرة المدى غیر مرغوب فیها، وبافتراض ندرة الموارد الالزمة
للنقل فإن شبكة النقل ضمن اإلقلیمّیة سوف تتأخر، مما یقوى من خصائص
«المكتنف» الخاصة بالقطب، وباإلضافة إلى ذلك فإن شبكة النقل بین ـ اإلقلیمّیة
سوف تعمل على انفتاح منطقة القلب بالنسبة لمناطق الهوامش والعكس صحیح،
ومن ثم فقد تكون النتیجة استقطابا متسارعا نحو أقالیم القلب، وهذه التكلفة األولیة

قد تكون ثمنا لنجاح حقیقي ألهداف القطب (124) .
وهناك جدل آخر جدیر باالنتباه، فعلى سبیل المثال، فإن أسلوب المجمع
الصناعي كبیر المقیاس أو القطب الوظیفي قد حقق بصورة عامة نجاحا قلیال في
الدول النامیة، خاصة في المراحل الباكرة من التنمیة، وبصورة أكثر عمومیة فقد
تكون هذه األقطاب أكثر مالئمة، حیث یتألف المجمع الصناعي من شركات كبیرة
واعیة بالتجدیدات ومدركة ألهمیتها وراغبة في إنشاء فروع لمصانعها في المدن
متوسطة الحجم (125) ، والعدید من الدول النامیة دول ذات بناءات صناعیة
احتكاریة في بعض الصناعات كبیرة المقیاس، رغم أن معظم صناعات هذه الدول
صناعات صغیرة المقیاس وغیر متحركة وتفتقد المقدرة على التأثیر التولیدى

.Generative Impact
ومن األمور الصعبة حدوث تزحزح موقعي نحو أقطاب مختارة في مناطق
الهامش أو الحد الخارجي وذلك بسبب التقدیر الزائد للعائدات في منطقة القلب
والتفضیل الموقى ألسلوب الحیاة المترو بولیة وسیادة كثافات إعادة التوطن المالى
وأهمیة القرب من اإلدارات الحكومیة لإلفادة من إجراءات الدعم والحمایة
واالتفاقات االقتصادیة، وفى الدول النامیة ذات المدینة األولى تنشأ مشكالت
مكانیة تتعلق بالتوزعات الحجمیة، فقد توجد عدة مدن صغیرة قادرة على ممارسة
Sub دور مراكز النمو أو تأدیة وظائفها، وذلك بسبب حجم العتبة ـ الفرعیة

Threshold أو لغیاب أساس اقتصادي إقلیمي أو قومي .
وقد تكون االختیارات الصعبة هي التي تحدث بین المدن الساكنة وبین مراكز
الحد الخارجي في األقالیم المتراجعة األكثر تفضیال (أو المراكز الفرعیة في إقلیم
القلب) األكثر مالئمة وعملیة وتتجمع صفوة الطبقة الوسطي والمستثمرون
والمواهب اإلداریة في المدینة الرئیسة، ولذلك فمن الصعب جدا إغراء كل هؤالء



بالحیاة في المدن األصغر، والعدید من مدن الدول النامیة مدن عالیة المركزیة،
وهذه المركزیة تعوق نجاح إستراتیجیة مركز النمو وهى اإلستراتیجیة التي تكون
أكثر فعالیة في الدول التي توجد بها درجة معینة من الالمركزیة اإلداریة

والسیاسیة .
وتجنح النظم الحضریة القومیة في الدول النامیة ألن تكون اتصاالتها البینیة
Interconnections النقل والمواصالت وتدفقات الموارد اتصاالت غیر كافیة
نسبیًا، وهذا یجعل مراكز النمو أقل كفاءة ألن هذه المراكز تؤدى وظائفها بطریقة
أفضل إذا كانت تمثل جزءا من شبكة بین/حضریة ذات اعتماد متبادل، فآلیة
االنتقال بین ـ الحضري تعتبر بعدًا أكثر أهمیة بالنسبة إلستراتیجیات مركز النمو
من العالقات بین القطب وظهیره، وقد تعمل السیاسات الضمنیة وهى التنظیم
الصناعي وسیاسة الرفاه االجتماعي وإستراتیجیات الموارد البشریة والالمركزیة
اإلداریة بتساوق وانتظام مع إستراتیجیات مركز النمو إذا كانت األخیرة سیاسة
ناجحة، ولذلك یجب أال تتضمن سیاسة مركز النمو تخطیطا بالغ الدقة
Pinpoint ولكن یجب وضع إطارها داخل السیاق األوسع لإلستراتیجیة المكانیة

القومیة.

أقطاب النمو والتنمیة المكانیة :
تهدف سیاسة التنمیة المكانیة إلى إیجاد حالة من التوازن النسبي في توزیع
االستثمارات القطاعیة (126) على مناطق الدولة المختلفة بهدف الحد من التركیز
السكاني والتفاوت المكانّي في مستویات التنمیة الشاملة، أي التنمیة االقتصادیة
واالجتماعیة، في اإلقلیم الواحد أو بین أقالیم الدولة وترتكز هذه السیاسة على
مبادئ التخطیط االقلیمى المتمثلة في ضرورة تحقیق االستقرار المكانّي للسكان
بتقلیل عوامل طردهم من مناطق استقرارهم وتعزیز عوامل بقائهم فیها للحد من

هجرتهم إلى مناطق الجذب في الدولة .
وترجع ضرورة إیجاد أو توفیر عوامل استقرار السكان في مناطق الطرد
السكاني لوضع حد للهجرة السكانیة من مناطق هوامش الدولة إلى قلبها أو
عاصمتها لتحقیق االستقرار السكاني في المكان من خالل تعزیز األساس
Forming االقتصادي لمراكز العمران البشرى، أو ما یعرف باألنشطة المكونة
Serving والتي بدورها تؤدى إلى نمو األنشطة الخادمة Activities

Activities ویمثل النمطان معا قاعدة تطویر االقتصاد الحضري (127).
وتهدف التنمیة المكانیة المتوازنة إلى تحقیق توزیع مكاني للمشروعات
االستثماریة ال یعتمد على العوامل االقتصادیة وحدها، لتفادى تعزیز تطور أقطاب
النمو وتكریس التخلف في غیرها من مناطق اإلقلیم، ومن ثم تعنى هذه التنمیة
تكامال في النمو بین المناطق المتخلفة من أجل إعطاء الفرصة للمراكز الحضریة
الصغیرة كي تنمو نموا شامال - اجتماعیا واقتصادیا وعمرانیا ـ بدرجة أسرع من

درجة نمو أقطاب النمو، لتحقیق التوازن المكانّي في هذا السیاق.

مراكز النمو في السیاق الدولي :



تشكل التنظیم المكاني للتنمیة والتغیر في دول العالم الثالث عن طریق
مجموعتین من القوى، تتألف األولى منهما من: العالقات الناتجة عن الفترة
االستعماریة وما نتج عنها من تأثیرات مستمرة وسیطرة خارجیة وتخلف داخلي،
أما الثانیة فقد نتجت عن االقتصاد السیاسي لهذه الدول في فترة ما بعد الحرب
العالمیة الثانیة ، وتتمثل في السیاسات العامة التي اتبعت إلعادة تشكیل التنظیمات
المكانیة الموروثة من الفترة االستعماریة في توافق مع األولّیات الحكومیة السائدة

الخاصة بإعادة البناء اجتماعیا واقتصادیا (128).
ولقد مورست إستراتیجیات مركز النمو لفترات طویلة من قبل حكومات الدول
األقل نموا دون أن تسمى بهذا االسم، منها على سبیل المثال مشروع سد شالالت
Jinja أوین بأوغندا خالل فترة االستعمار البریطاني لها، ومشروع الجنجا
للتنمیة المخططة كمركز صناعي ـ تجارى مقابل للعاصمة كمباال ـ قطب مضاد
MagnetـCounter وهو المشروع الذي سبق كتابات «بیرو» بعدة سنوات
(129) ذلك أصبحت سیاسات مركز النمو سیاسات متوافقة مع الوضوح المتنامي

ألهمیة خطط التنمیة القومیة في عدد متزاید من الدول، وهناك مالحظة جدیرة
باالهتمام وهى إنه حتى الدول التي كانت تعانى من نقص في رأس المال وقوة
العمل والموارد التنظیمیة ـ مجتمعة أو كل على حدة ـ قد اتبعت التخطیط اإلقلیمى
أو المكاني المتضمن واحدا أو أكثر من أقطاب النمو أو مراكز أو نقاط أو بؤر
النمو Growth Poles. Centers Points. Focus وهى دول تختلف
بدرجة واسعة في مساحاتها، وعدد سكانها، ومستوى دخل الفرد فیها، ودرجة

حضریتها وتصنیعها، وتكویناتها السیاسیة (130) .
وقد اتبعت سیاسات مركز النمو رسمیا من قبل بعض الدول كاستجابة كافیة
وفعالة لسد الحاجة إلى تنظیم «جغرافیة تنمیة» جدیدة تعكس طموحات حكوماتها
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، فقد استدعت الحاجة إلى «إعادة تنظیم الحیز
القومي أو اإلقلیمّي» االستعانة بإستراتیجیات مركز النمو إلحداث هذه اإلعادة،
رغم تردد هذه الحكومات في استخدام هذه اإلستراتیجیات بسبب االضطراب الذي

اتسمت به مفاهیمها في ظل ضآلة التحلیالت التجریبیة لظروف هذه الدول .
وقد قامت فرنسا بإنشاء مجموعة من «الدروع الحضریة» لصد تیار الهجرة
الداخلیة في اتجاه قطبها المتروبولى الكبیر مدینة باریس (انظر: شكل رقم 1)
وذلك من أجل تعزیز عملیة المساعدات المالیة المقدمة للمناطق الصناعیة التي

یبینها الشكل التالي:



 
شكل رقم (3)

 
كذلك عرفت كینیا مجموعة من مراكز النمو عندما اتبعت هي وتنزانیا سیاسة
إقامة مراكز النمو كوسیلة لتحقیق التحدیث أو التغریب باتباع األسلوب الغربي في
تحقیق التنمیة اإلقلیمّیة المتمثل في إنشاء العدید من مراكز النمو الجدیدة أو القائمة

المطورة.

 
شكل رقم (4)

 



ومن ناحیة أخرى كانت الوالیات المتحدة من أسبق الدول التي ظهرت فیها
مراكز النمو أحیانا بصورة تلقائیة وأخرى مخططة تركز معظمها في والیات
الجنوب الشرقي ووالیات الجنوب الغربي، كذلك عرفت أیرلندا مجموعة من
مراكز النمو القومیة واإلقلیمّیة والمحلیة، أما أسبانیا فقد أنشأت مجموعة من

مراكز النمو تركزت في منطقتیها الشمالیة الشرقیة والجنوبیة الغربیة .

 
شكل رقم (5)

 
شكل رقم (6)



 
شكل رقم (7)

 

اضطراب مفهوم قطب النمو
على الرغم من استخدام مفهوم قطب النمو بصورة متكررة، إال أن هناك
غموضا یكتنف هذا االستخدام، وهو الغموض الذي یظهر بوضوح إذا ما حاول
الباحث تطبیق هذا المفهوم االقتصادي على الحیز المكاني، ولهذا فكثیرا ما یختلف
هذا المفهوم من باحث إلى آخر، حتى أنه قد أصبح من الصعب تحدید المقصود به
تحدیدا دقیقا، أو فصله عن غیره من المفاهیم المشابهة له، خاصة مفهوم مركز
النمو (131) حتى أن « هانس sen, N»»قد أقر بأن أدبیات قطب النمو كلها في
حاجة إلى إعادة شاملة لعلم داللة األلفاظ وتطورها Symantic الخاص بها
ولهذا ، فقد أصبح من الضروري تحدید هویة المفاهیم األساسیة ذات االستخدامات

المتعددة لنظریة قطب النمو (132) .
وقبل االستطراد في عملیة تحدید المفهوم ینبغي اإلشارة إلى أهم المصطلحات
التي تدخل مع مفهوم قطب النمو في مجال الدراسة نتیجة الختالف المدارس
الفكریة المهتمة بالتنمیة، كذلك ینبغي اإلشارة إلى أن التفرقة بین هذه

المصطلحات إنما هي في حقیقتها تفرقة نسبیة (133) .
مركز النمو، یعنى توطن مجموعة من األنشطة االقتصادیة في حیز مكاني
محدود، بحیث تكون له نتائج محلیة، وأحیانا ثانویة ألنها تقتصر على اإلقلیم الذي

یوجد به .
نقطة النمو، وهى تشبه مركز النمو إلى حد كبیر .

محور النمو: ویتألف من سلسلة من نقاط أو أقطاب النمو المرتبطة بعالقات
تكاملیة نتیجة لوقوعها على محور نقل رئیس .

وتتمثل نقاط االختالف الرئیسة بین مركز النمو وقطب النمو في أن األخیر
یتمیز بأن آثاره التنمویة تمتد إلى المناطق المحیطة به، بحیث یؤدى وجوده ونموه
إلى تنمیة هذه المناطق فیسهم في تحقیق أهداف التنمیة القومیة، كما تتمثل هذه



االختالفات في أن مركز النمو هو مركز عمراني ذو إمكانیة نمو كبیرة ونزوع
منخفض نحو النمو وهو ذو نظام أعلى من مستوى نقطة النمو ویمتلك ـ باإلضافة
إلى األنشطة الثانویة والوظائف اإلداریة جیدة التطور، بینما قطب النمو هو
«مركز نمو ـ مدینة كبیرة متروبولیة أو یؤدى وظائف القمة Apex لمساحة
كبیرة ویتمیز بأنشطة ثانویة وثالثیة عالیة التخصص ال یمكن عادة أن تؤدى من

قبل مراكز أخرى ، ویمتلك هذا القطب كل من إمكانیة النمو والنزوع إلیه (134).
هذا فیما یتعلق بالمصطلحات، أما من حیث النشاط فإن هناك تفرقة ضروریة
بین « قطب النمو » من ناحیة و «نشاط النمو» من ناحیة أخرى، فالقطب هو
مجمع كلّى من أنشطة اقتصادیة یكّمل كل منها اآلخر من حیث التفاعل التقني
والتكامل االقتصادي، ورغم الحقیقة القائلة بأن القطب غالبا ما ینشأ حول بعض
أنشطة النمو الخاصة بقطاع صناعي ما، إال أن مثل هذا النشاط قد یوجد أیضا في
غیاب أیة ظاهرة من ظاهرات االستقطاب، ففي الدول النامیة غالبا ما نجد أنه من
النادر أن یؤدى االستغالل المكثف للموارد الطبیعیة في منطقة محددة إلى إیجاد
مثل هذا القطب، ألن نطاق نفوذ القطب یظهر فقط عندما یصبح هذا القطب كال
متكامال من األنشطة اإلنتاجیة والنظم التبادلیة، التي تجعل انتشار النمو والتغیرات

المؤدیة إلیه أمورا ممكنة .
ویالحظ في الفقرة السابقة وجود دلیل على اضطراب مفهوم « قطب النمو»
واختالطه بمفهوم «مركز النمو» ، والحقیقة أن كثیرا من الباحثین یستخدم كال
من المصطلحین بصورة تبادلیة ، أو من منظور واحد ولهذا فإنه رغم االهتمام
المتزاید بهذه النظریة إال أن تطبیقاتها ، قد تمیزت بتطور فاق ما لحق بأساسها
Perroux النظري من تطورات، فقد حدث تشوش كبیر فیما تال كتابات «بیرو
» وهى الكتابات األصلیة عن قطب النمو، بسبب بعض التناقضات البسیطة التي
احتوت علیها هذه الكتابات، وهذا یمكن إدراكه من ذلك التشوش المتعلق
بالمصطلح الفني للمفهوم Terminology لیس فقط ما یتعلق بمفهوم قطب النمو،
وإنما أیضا ما یتعلق بالمفاهیم المشابهة له كمراكز ونقاط ونطاقات ومناطق النمو،
وأقطاب ومحاور ومناطق التنمیة ،ولذلك فقد أقر «دارونت Darwent مفهوم
قطب النمو قد ارتبط بتنوع كبیر من األفكار والمفاهیم غیر المحددة بعد أن تعددت

معانیه بتعدد الباحثین الذین تناولونه .

مفهوم مركز النمو ذروة التغیر نحو الذبول :
یتبین أن مفهومي قطب النمو والتنمیة االستقطابیة قد ظهرا مصاحبین للتعاظم
السریع في موضوع التخطیط اإلقلیمّي الذي طفر في أعقاب الحرب العالمیة
الثانیة لینتشر في معظم دول العالم، وقد احتكر هذان المفهومان «السوق»
األكادیمي للدول الغربیة في خمسینیات القرن الحالي، حیث أفادا كنقطة انطالق
للنظریات الموضوعة حول التخطیط اإلقلیمّي في هذه الدول، وفى العدید من

الدول النامیة .
ومع ذلك، ففي أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات بدأ نجم مفهوم قطب النمو
في الخفوت، عندما أصبح غیر مالئم للعصر وهدفا لنقد كبیر، والسبب الرئیس في
كل من: الخفوت والنقد هو فشل هذا المفهوم في حل المشكالت اإلقلیمّیة للدول



التي أخذت به كأسلوب لتحقیق التنمیة اإلقلیمّیة، ولكن ال یجب أن ننسى أنه في
العدید من الحاالت كانت هذه المشكالت تتفاقم لتصبح أقرب إلى األزمات منها
إلى المشكالت، ومن ثم یبرز سؤال حول مدى مسؤولیة «المفهوم العلمي» عن

هذه المشكالت/األزمات .
وتتطلب اإلجابة عن السؤال السابق استرجاع األصول األولى أو األفكار
الرئیسة لمفهوم قطب النمو، الذي كان شائعا ومفهوما على المستوى العالمي في
العقدین الخامس والسادس من القرن الحالي، لقد قّدم موجد هذا المفهوم «فرانسوا
بیرو» جوهر هذا المفهوم في الصیاغة التالیة: «إن النمو ال یظهر في كل مكان
وفى كل وقت، وإنما یظهر في نقاط أو أقطاب نمو بقوى أو بكثافات متنوعة
وینتشر على طول قنوات متعددة، وله نتائج نهائیة متفاوتة على االقتصاد برمته »

.
وكما أّكد «بیرو» أكثر من مّرة فإن مجال دراسته ـ أي بیرو ـ هو الحیز
االقتصادي الذي یقصد به «مجال قوة التفاعالت بین شركات [مشروعات] مفردة

«
ویعتبر مفهوم «بیرو» عن قطب النمو استمراًرا للدراسات الخاصة بالوفورات
الكبرى Major Economies فیما یتعلق بالتنمیة غیر المتوازنة لالقتصاد
الرأسمالي، كما أنه قد استعار بعض عناصر مفهومه من مفهوم انتشار التجدیدات

. Innovations Diffusion
والمبادئ األساسیة لمفهوم «بیرو» هي:

- حدوث التنمیة االقتصادیة في حیز اقتصادي، وهو مجال من القوى توجده
التفاعالت بین شركات مستقلة .

- تركز التنمیة في الشركات الكبیرة ذات المقدرة على استیعاب المحدثات
وتولیدها، وهذه الشركات هي التي تتمثل فیها أقطاب النمو.

- هیمنة أقطاب النمو على الحیز االقتصادي وتأثیرها في الشركات األخرى عن
طریق نشر المحدثات إلیها عبر قنوات مختلفة .

وهكذا، وطبقا ألفكار «بیرو» فإن القوة الموجهة الرئیسة وراء التنمیة هي
الوحدات االقتصادیة المسیطرة «والتي تشكل أقطاب النمو وتهیمن على الحیز
االقتصادي، وقد ركز «بیرو» بؤرة أفكاره على الشركات المحفزة
Stimulating Firms أو الدافعة Propulsive والقطاعات القائدة

. Leading Key
ولقد كان «بیرو» مهتما ـ كاقتصادي ـ بدرجة أولیة بالنمو الذي تحفز علیه
الشركات القائدة في االقتصاد القومي في حیزه االقتصادي، ولیس داخل إقلیم
معین أو حیز جغرافي خاص آخر، كما یعتبر منهجه الدینامى في دراسة تطور
الشركات أو المشروعات الرئیسة واحدا من أقوى مالمح مفهومه عن قطب النمو
فهذه الشركات تنشأ ثم تصل إلى حجمها األمثل، وغالبا ما تتضاءل عندئذ، وفى
هذا الخصوص فإن منهج «بیرو» یقترب من تحلیل المدخل ـ المخرج فأي



مشروع یصل إلى حجمه األمثل یصبح قادرا على تخفیض أسعار مخرجاته
«منتجاته» ومن ثم یحفز نمو القطاعات المرتبطة به .

وفى تحلیل هذه العملیة استخدم «بیرو» مفهوم الوفورات الخارجیة
External Economies والذي یعنى أن االقتصاد الخارجي یعمل كمضاِعف
للنموGrowth Multiplier ـ أي كوسیلة لنشر إمكانات النمو وكمحفز
Stimuli لـه بالنسبة للقطاعـات األخرى، بسبب التناقص في أسعار منتجات
الصناعات المحفزة، وعادة ما یشیر االقتصاد الداخلي إلى األبعاد والعالقات
البینیة داخل الشركات والقطاعات والمشروعات أو بینها، والى مفاهیم: التجمعات
االقتصادیة Economic Agglomerations والمجمعات االقتصادیة

. Economic Complexes
ولقد كانت أقطاب النمو األولیة التي قال بها «بیرو» ذات نمط اقتصادي له
إنتاج ممیز، ولكنها بمرور الوقت بدأت تتسم بتركیب أكثر تعقیدا، وتشتمل لیس
فقط على عناصر إنتاجیة، ولكن أیضا على مكونات اجتماعیة ومؤسساتیة

وسیاسیة وغیرها.
وقد أكد «ج. بالینك Paelinck, J. » على سبیل المثال على الطبیعة
التركیبیة ـ الوظیفیة األكثر تعقیدا ألقطاب النمو، وطبقا آلرائه فإن مفهوم أقطاب
التنمیة غالبا ما فسر تفسیرا خاطئا، ومن قبیل ذلك أنه اختلط بمفهوم الصناعات
الرئیسة Key واألساسیة Basic، وكذلك بالمجمعات الصناعیة، ومن ثم أدى
هذا الوضع إلى نشوء المفهوم غیر الصحیح الذي یتضمن أن قطب النمو إنما هو
«نصب تذكاري» صناعي أقیم لتخلید التصنیع اإلقلیمّي المستقلبى، ولضمان نمو

اقتصادي معین .
وقد أوجز «بالینك» المراحل أو األشكال األربعة الكبرى التالیة من االستقطاب

Polarization، والتي تنشأ فور وجود الشركات المحفزة:
- االستقطاب التقني Technical حفز التنمیة لدى الموردین والمستهلكین

- االستقطاب النقدي Monetary نمو مقدرة المستهلكین على اإلنفاق .
- االستقطاب النفسي Psychological جذب مناخ النجاح للمهاجرین وللمزید

من االستثمارات .
- االستقطاب الجغرافي، رد الفعل المتسلسل الذي یتمثل في التعبیر عن تطور
األشكال االستقطابیة الثالث السابقة عن طریق توسع وامتداد المنطقة الواقعة

تحت تأثیر قطب النمو «إقلیم القطب أو منطقة نفوذه».
وقد أضاف «بودفیل Boudville» ـ وهو اقتصادي فرنسي بارز آخر ـ كثیرا
إلى عملیة تحسین فكرة التنمیة االستقطابیة وذلك بإعادة توحیده لكل من البناءات
المجردة للحیز االقتصادي وأقطاب «بیرو» من ناحیة، مع حیز جغرافي محدد
ناحیة أخرى، وقد أدى هذا إلى تعزیز االنتشار واسع المدى لمثل هذه األفكار في
مجال التخطیط اإلقلیمّي في الدول الغربیة، وطبقا آلراء «بودفیل» فإن «الحیز
االقتصادي» هو تطبیق للمتغیرات االقتصادیة في حیز جغرافي، عن طریق



تحویل ریاضي Mathematical Transformation یصف عملیة اقتصادیة
Homogeneity كما أن الحیز یمكن أن تحدد هویته بلغة: التجانس

. Finality والغائیة أو النهائیة Polarization واالستقطاب
وكما أن كل شىء یمكن أن یحدد ـ بمنطق أرسطو ـ أوال عن طریق وصف
المادة، ثانیا . بالعالقات الشكلیة، ثالثا : بلغة الهدف النهائي أو مصدر القرار فقد

اقترح «بود فیل» المخطط التالي للعالقات المتبادلة الخاصة بالحیز:

الحیز االقتصاديمطبقا على حیز جغرافيالحیز الریاضي

االستخدام البشرىتوطن الموارد الطبیعیة[ العامل التقني ]

 
وقد بّسط «بودفیل» بدرجة كبیرة مفهوم الحیز الجغرافي عن طریق تحدید هذا
الحیز فقط بمواقع الموارد الطبیعیة، ومع ذلك، فإن أهمیة «بودفیل» تكمن في
إعادة توحید الحیزین: االقتصادي واالجتماعي بالربط بین أقطاب النمو وتجمعات
جغرافیة محددة، وقد كتب في هذا أن «مفهوم Concept قطب النمو یرتبط
بمفهوم Notion الصناعات المحفزاإلقلیمّیة، ومن المفضل وصف األقطاب
كتجمعات جغرافیة من األنشطة، أكثر من وصفها كنظم معقد من القطاعات

المختلفة عن القالب Matrix الوطنى.
وباختصار سوف تبدو أقطاب النمو كمدن ذات مركبات من الصناعات المحفزة
التي سرعان ما تندمج ــ خالل عملیات التخطیط اإلقلیمّي ـ في الهیراركیة المدنیة
ذات األحجام المختلفة، وقد أدت فكرة قطب النمو وما صاحبها من انتشار
للتخطیط اإلقلیمّي على المستوى العالمي إلى ظهور عدد من المفاهیم التي
عكست جوانب مختلفة من التنمیة اإلقلیمّیة ، وهذه المفاهیم غالبا ما تطورت،
سواء جنبا إلى جنب مع غیرها من األفكار، أو مستقلة عنها، أو متصلة بها

اتصاال ضعیفا.
وقد أصبحت النظریة المألوفة الشائعة عن قطب النمو «مظلة» تغطى تجمعا
كبیرا من األفكار والمفاهیم، وفى عدید من الحاالت، تغیر المعنى األصلي لقطب
النمو بدرجة كبیرة، كما أن مفهوم القطب ذاته، والذي استخدم كوسیلة للتشریح
البنیوي للتنمیة االقتصادیة في حیز اقتصادي مجرد، قد أعیدت صیاغته وعدلت
لیستخدم كوسیلة أداء مهام خاصة بعملیة اختیار مراكز تركیز االستثمارات
الرأسمالیة، وقد استبدل التأكید الموضوع على الشركات في المرحلة األولیة
بمجموعة كاملة من العناصر االقتصادیة والحضاریة والسلوكیة، وفى النتیجة، فقد
فقدت المفاهیم الثالث كثیرا من محتواها األصلي، ومن ثم أصبحت أكثر غموضا

عن ذي قبل .
وقد أدت كثرة األفكار المشوهة الخاصة بقطب النمو إلى محاولة وضع تصنیف
أو تنظیم منهجي Systematization لهذه األفكار، وهذه المحاولة كانت في
حد ذاتها ذات أهمیة بخصوص عملیة تولیف المفاهیم المؤدیة إلى صیاغة نظریة



عامة للتنمیة المكانیة لم تكن قد وجدت بعد، وفى هذا الصدد فإن أعمال
االقتصادي النرویجي «تورمود هیرمانسن Hermansen, T.» تستحق
االنتباه، فبعد أن قام بتحلیل العدید من المصادر الغربیة التي تناولت «مشكلة»
أقطاب النمو والتنمیة اإلقلیمّیة قام بوضع موجز للمفاهیم التي تعادل ـ حقیقة ـ
اإلنجازات التي حدثت في مجال البحث المكاني، ویلخص الموجز الوارد في

الملحق رقم (1) هذه المفاهیم.
والموجز المذكور لیس متساویا في كل أجزائه، كما أنه غیر منطقي، إنه بالكاد
مالئم لعملیة وضع قوائم الحیز الصناعي، ولیس االقتصادي كما فعل «بیرو»
وفكرة أو مفهوم الحیز الجغرافي فیه ضعف بدرجة مطلقة طالما انطبق فقط على
البناء االقتصادي ـ الجغرافي، أي النظم الحضریة واتجاهات النمو، وقد حدد
«هانسن» الحیز األعلى Super Space على أنه نتیجة للتفاعل بین الحیزین
الصناعي والجغرافي في صیغة العالقة بین المركز والهامش، وفى صیغة مراحل

التنمیة، وانتشار التجدیدات .
ولقد بنى الموجز على منهج متعدد الجوانب لمعالجة الظاهرات والعملیات محل
االعتبار ـ والتي تكون جانبه األقوى ـ متضمنة مناهج إحصائیة ودینامیة،
Initial - باإلضافة إلى مراحل مختلفة من البحث، وصفى ـ داخلي
Descriptive تفسیري ـ متوسط Intermediate - Explanatory ونهائي

Terminal أي معد للتخطیط والتحكم.
ومن عوامل الجذب في هذا الموجز محاولته الكشف عن التفاعالت االرتباطیة
بین النظریات العامة للتنمیة المكانیة واألشكال الخاصة من التعبیرات عنها،

كالعالقة بین المدن ذات المراتب المختلفة، توطن الصناعة، وهكذا .
ویعكس هذا الموجز الخاص بمفاهیم وأفكار التنمیة المكانیة أیضا العوائق
األساسیة لهذه التنمیة: كالتأكید على الجوانب االقتصادیة والتقنیة واالنتباه غیر
الكاف بالعوامل االقتصادیة ـ االجتماعیة [ذات التأثیر الحاسم على عملیات التنمیة
الشاملة والتنمیة اإلقلیمّیة] وإهمال الموارد الطبیعیة والعوامل الإیكولوجیة إهماال
عملیا، رغم أن هذه العوامل تلعب دورا دائم في التنمیة على كافة مستویاتها،
ابتداء من المستوى الكوكبي إلى المستوى المحلى، ومع ذلك، وكما لوحظ سابقا
فإنه من المالحظ أن الستینیات كانت تمثل ذروة أو أوج فكرة أو مفهوم قطب
النمو وأن واحدا من أسباب تضاؤل أهمیتها في أواخر السبعینیات یرتكز على

حقیقة أن العوامل الحاسمة غالبا ما أهملت أو أعطیت انتباها غیر كاف .
ومن الطبیعي أن یالحظ المرء غیاب مفاهیم التنمیة اإلقلیمّیة وأفكار «اإلقلیمّیة
أو األقلمة» Regionalization، من أجل التخطیط مما تضمنه الموجز، والتي
تدل على وجود ـ أبحاث متوازیة یقوم بها كل من الجغرافیین واالقتصادیین في
وقت واحد لموضوع واحد ـ وبالطبع، فإنه عند الممارسة فإننا عندما نحاول
إعطاء توصیات محددة في میدان التخطیط اإلقلیمّي فإن االقتصادیین ال
یستطیعون ذلك بدون إعطاء موضوع األقلمة أهمیته الحقیقیة، وفى هذه الحالة

تتقارب كل من أفكار قطب النمو واألقالیم العقدیة وتلتقي في نقطة واحدة .



وقد أدى االتجاه نحو تصنیف واسع المدى للمفاهیم المكانیة إلى محاوالت
لكشف عالقاتها الحقیقیة مع التأكید على تلك المفاهیم التي تعكس آلیة التنمیة
اإلقلیمّیة، ومن المفید أن نلم بهذه المحاوالت لكونها تسمح لنا بالتحرك نحو حل

المهمة المعقدة لتحدید اآللیة الكوكبیة ـ اإلقلیمّیة الحدیثة
وإذا ما نظرنا إلى مفهوم التنظیم الحیزي عبر منظور التنمیة االستقطابیة فإننا

نجد أنه ینقسم إلى المكونات الرئیسة التالیة:
 

Systems of Citiesنظم المدن

Surfaces of Modernizationالجوانب الخارجیة للتحدیث

Development Corridorsمسالك التنمیة

Process of Spatial Diffusionعملیات االنتشار المكاني

ولقد اهتم «جون فریدمان« Friedmann, J.»وهو اقتصادي ـ إقلیمي
أمریكي شهیر اهتماما جادا بمفهوم التنمیة االستقطابیة في الستینیات ، وأضاف
إلیه إضافات جدیدة عندما استخدم هذا المفهوم في تجسید وتعزیز میدان التخطیط
اإلقلیمّي، فقد حدد «فریدمان» جوهر التنمیة االستقطابیة كمبدأ للتخطیط اإلقلیمّي

بالطریقة التالیة:
«إن منطق التنمیة غیر المتوازنة في شكلها المحدد بالنمو الصناعي ذي
األساس الحضري Urban - Based Industrial Growth یؤدى إلى
استنتاجات معینة في التخطیط اإلقلیمّي، كالتركیز على نمو المدن الكبرى والنظر
إلى التخطیط اإلقلیمّي على أنه أمر أساسي كطریقة تأثیر في توطن الصناعات
التحویلیة واالعتقاد بأن «نبضات النمو» سوف تنتشر في نهایة األمر من المراكز

الكبرى للتجدیدات أو المحدثات إلى بقیة أجزاء االقتصاد» .
ویوحى هذا التركیز على التنمیة االستقطابیة بأن المناطق الریفیة سوف تنال
قسطا من العملیة العامة النتشار النمو یتحدد بالمدى الذي تكون فیه هذه المناطق
عرضة لتأثیر االقتصاد المتروبولى، كما اعتبر االقتراب من المدن الكبیرة

والمدن األسرع نموا هو المتغیر األكبر وربما األساسي في التنمیة الریفیة .
ولقد بدأ اإلحساس بقصور مفهوم قطب النمو أوال عندما بذلت محاوالت لإلفادة
منه في تقویة التخطیط اإلقلیمّي وتعزیزه في الدول النامیة، وفى الندوة اآلسیویة
األولى عن التخطیط والتنمیة القومیة والتي عقدت في میسور بالهند في عام
«.Congstadt P 1974م خصصت ورقة البحث التي ألقاها «بر كونجستاد
مدیر معهد كوبنهاجن لبحوث التنمیة لنقد أعمال «فرانسوا بیرو» أبي فكرة
قطب النمو، باإلضافة إلى عمل «فریدمان» الذي كان أكثر ثباتا وإصرارا على
تطبیق هذا المفهوم على دولة فنزویال وغیرها من دول أمریكا الالتینیة وطبقا



آلراء «كونجستاد» فإن «فریدمان» قد برر التطور الحدیث للرأسمالیة الهامشیة
Peripheral بتأكیده على أن التنمیة تعنى التكامل مع األنظمة الرأسمالیة
العالمیة، ویرى «كونجستاد» أن «فریدمان» یعد من مفكري «الثنائیة
Territorial Productivity إلدراكه ثنائیة: اإلقلیمّیة ـ اإلنتاجیة «Dualism

في الدول النامیة ولكنه لم یقترح حلوال للتخلص منها.
ولقد الحظ «كونجستاد» أن وصف «فریدمان» للمراحل الراهنة للتنمیة هو
وصف شاذ، وذلك ألنه حاول أن كل الصراعات االجتماعیة واالقتصادیة على
اإلقلیمّي منها دون القومي، وهذا النقد یمكن أن ینطبق بدرجة متساویة على العدید

من نتائج األبحاث التي قام بها الخبراء الغربیون في مجال التخطیط اإلقلیمّي.
وتشیر هذه التعلیقات إلى حقیقة إدراك الخبرات البحثیة الغربیة الراهنة أن
العوامل العامة المؤدیة إلى التنمیة االجتماعیة ـ االقتصادیة تلعب الدور الرائد
وتحدد االتجاهات الرئیسة في تطور األقالیم في الدول المختلفة فمثال، تمر كل
الدول النامیة بمرحلة االنتقال والتحول Transformation في التركیب
القطاعي واإلقلیمّي Territorial القتصادها االستعماري السابق وهى تهتم
بالتنمیة القومیة فیها، وفى هذه الدول تعتبر مشكالت التكامل االقتصادي على
المستوى القومي الهادف لتعزیز التنمیة في األقالیم المتدهورة Backward أو
المتراجعة مشكالت غایة في الحدة، وهذا صحیح على وجه الخصوص في

المناطق المتدهورة الریفیة حیث تتركز غالبیة السكان.
وفى دورة لجنة االتحاد الجغرافي الدولي I. G. U. عن المالمح اإلقلیمّیة
للتنمیة والتي عقدت خالل المؤتمر الجغرافي الدولي الثالث والعشرین بمدینة
Taylorدوشنبى عاصمة طاجیكستان عام 1976 شدد الجغرافي الكندي «تیلور
Reconstructing الذي قدم ورقة بحثیة عن إعادة بناء الحیز في أفریقیا «
Space in Africa على عدم مقبولیة Inadmissibility نظریة التنمیة
االستقطابیة التي تعتبر المدن الكبرى أقطاب نمو تنشر التحدیث وتعزز االرتقاء
في المناطق الریفیة بالدول النامیة، ولكن، وكما علق «تیلور» فإنه ال بد من
االهتمام الكبیر سواء بعملیة االنتشار Spread أو االجتراف الخلفي
Backwash إذا ما وضعنا المدن في اعتبارنا، وإذا ما كانت التنمیة مساویة
للنمط الغربي فإننا یمكن أن نوزعها بمقادیر مقاسة، وأن نمد التحدیث من منطقة
القلب إلى منطقة الهامش باتباع نموذج «فریدمان» وغیره من النماذج التي على

شاكلته .
وقد انتهت منهجیة وأسلوب األقلمة في التخطیط ـ والتي طبقت بنجاح على
أساس دراسة الدول الرأسمالیة المتقدمة اقتصادیا ـ انتهت إلى أن أصبحت عملیا
وواقعیا غیر مناسبة لظروف االقتصادیات النامیة، رغم أن التركیز الرئیس قد
Interregionalانصب على دراسة األنماط الكمیة، كالروابط بین اإلقلیمّیة
المتمثلة في «تدفقات الشحن Freight Flows» وهذه المناهج تتسم بضعفها،
وعادة ما تطفر العملیة األساسیة للتحول الحیزى في بناءات االقتصادیات

االستعماریة بهدف التنمیة القومیة .



ورغم كون الطبیعة المتعددة التركیب Multi - Structural لغالبیة الدول
النامیة طبیعة حیزیة بوضوح، إال أنها لم توضع في االعتبار، بینما كانت األهمیة
الكبرى منصبة على نمو المدن األكبر ـ آكالت لحوم البشر المترو بولیة
Metropolitan Cannibals التي یعتقد بعض علماء الدول النامیة أن تنظیم
المكان أصبح بسببها فاقدا لوظیفته بدالعملیة ـة، وعالوة على ذلك، فالدول النامیة
تخضع للتنمیة اإلقلیمّیة على مستوى كثیف، أو حتى كوكبي، ومن ثم فالمشكالت
الناتجة أصبحت معقدة وحادة لدرجة أنه في أواسط الستینیات كانت أهمیة هذه
المسألة معروفة رسمیا على أنها تستحق دراسة خاصة من قبل هیئة األمم

المتحدة.
وقد استبدل تیار األدب الذي أدى إلى تطور االهتمام بأقطاب النمو وجعلها أكثر
شیوعا كإستراتیجیات جدیدة للتنمیة، وكمعالج عام فعلى للمشكالت في الستینیات
وأوائل السبعینیات، استبدل هذا التیار بطوفان من االنتقادات الموجهة للمفهوم ذاته
في أواخر السبعینیات والثمانینیات، حتى أن بعض مؤیدیه ـ بعد أن خابت آمالهم

بسبب نتائجه العملیة ـ قد تحولوا إلى معارضین له .
ولقد كان «جون فریدمان» واحدا من هؤالء الذین غیروا مذهبهم، فقد اشترك
مع زمیله « كالید ویفر Weaver, C. » في وضع دراسة مهمة في أواخر

السبعینیات عنوانها: اإلقلیم والوظیفة .. تطور التخطیط اإلقلیمّي
Evolution of Regional Planning Territory and Function

قررا فیها أن مراكز النمو قد توقفت عن أن تكون « فكرة رائجة »، فما هي
األسباب التي ساقها الخبراء الغربیون أنفسهم لتبریر تدنى قیمة مفهوم مركز
النمو؟ لقد كانوا على األرجح عادلین تماما في قولهم: إن إحدى مشكالت هذه
الفكرة أو هذا المفهوم هي أنه قد انتشر بدرجة أسرع من إمكانیة اختبار أدائه في
الواقع العملي، أي أنه قد انتشر ـ كفكرة ـ بسرعة فاقت سرعة إمكانیة اختبار

وقیاس نتائجه العملیة لألخذ به كتطبیق.
وكنتیجة، فان مبدأ مركز النمو كان دائما في حالة تشوش واختالط مفاهیمي فقد
كانت غالبیة مبادئه المنهجیة مبادئ غیر محددة لدرجة أنها لم تثبت أمام االختبار،
فمثال، ال یعلم أحد ما هي المؤشرات التي یجب استخدامها لقیاس النمو وكیف
یمكن استخدام مراكز النمو في توزیع رؤوس األموال وفى تنشیط االستثمارات،
وتبدو المبادئ المتحكمة في آلیة انتشار المحدثات أو التجدیدات تبدو ملتبسة
بدرجة متزایدة، فلقد نجح التخطیط اإلقلیمّي ـ في الدول الغربیة ـ تقریبا في صنع
«صنم Fetish » لمراكز النمو أدى إلى إهمال األبعاد األخرى للسیاسات
اإلقلیمّیة، فقد تقلصت السیاسات المكانیة اإلقلیمّیة والدراسات الخاصة بمناطق
نوعیة وتراجعت لتنزوي في خلفیة المناقشات األكادیمیة، وكنتیجة لذلك فلم یوجه
اهتمام كبیر إلى موضوعات: الموارد الطبیعیة، األداء السیاسي، والتنظیم
اإلداري، وأهم من كل ذلك إلى التنمیة الریفیة، فقد أصبحت مراكز النمو هي
الحل العالمي لكل مشكلة إقلیمیة، ولكن ال أحد كان متأكدا تأكدا حقیقیا مما یشتمل

علیه هذا الحل.



ولقد أصبح النقد الموجه إلى التنمیة االستقطابیة أكثر حدة من وجهة النظر
األیدیولوجیة؛ فالعالقات بین المركز ـ القطب ـ والهامش كانت مساویة للعالقات
Trans ـ National بین كل من: االحتكارات القویة والنقابات عبر ـ القومیة
واألقالیم الكاسدة واألقالیم المستغلة، والنمو السابق الذي كان أكبر بسبب استنزاف
الموارد وقوى العمل في األقالیم األخیرة، وقد أدى النقد أو التحلیل النقدي الذي
جاء به دارسو أمریكا بعیدا عن كونها أدوات تحقیق للمساواة أو العدالة
Equalization فإن مراكز النمو تعبر عن نظریة وممارسة التراكم

الرأسمالي غیر المتساو وتفسره، وتعمل كأداة للهیمنة المكانیة »
وقد الحظ العدید من الباحثین الغربیین أن الدارسین السوفییت كانوا أقل مدى
في نقدهم لمفهوم مركز النمو، ولم یكن ذلك بال سبب، وبعد ذلك، فإنه یجب أن
نتذكر أیضا أنه إبان ذروة شهرة مفهوم مركز النمو، فإن الباحثین السوفییت لم
یكونوا متحمسین على وجه الخصوص إلى جانب «الدواء الناجع لكافة األمراض
»Panacea» الذي یعالج مشكالت التنمیة اإلقلیمّیة، كما رسمت صورة مفهوم
قطب النمو في أعمال العدید من الخبراء الغربیین في الستینیات، فلقد نظر
المتخصصون السوفییت بارتیاب إلى هذا المفهوم كمثال للنمط العام للتركز
المكاني للنشاط االجتماعي، وهذه عملیة عامة، ولكن محتواها الوظیفي یعتمد
بدرجة كبیرة على الظروف واألوضاع االجتماعیة ـ االقتصادیة العامة لدولة
بعینها، وعلى الظروف التاریخیة، وعلى تلك الطبقة المهتمة بالسیاسات العامة

واإلقلیمّیة التي ترعاها حكومة معینة .
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الخاتمة:
 

یمثل موضوع أقطاب ومراكز النمو أحد أهم االهتمامات الجغرافیة التي تناولت
بعض األبعاد المكانیة للتنمیة حین شهدت أدبیات االقتصاد العالمي مع بدایة
النصف الثاني من القرن العشرین مولد فكرة جدیدة قدر لها أن تثیر جدًال واسعًا
في األوساط العلمیة المختلفة أال وهى فكرة «قطب النمو» التي وضع أساسها
اعتمادا على نظریة التجدیدات التي صیغت في النصف األول من القرن العشرین

.
ویتلخص مفهوم قطب النمو في أنه تلك المجموعة شدیدة التفاعل من الصناعات
التي تنشأ حول قطاع صناعي رئیس أو قائد له قوة محفزة ویتمیز بقدرته على
النمو السریع وبقابلیته لذلك، كما یتمیز بقدرته على تولید وإنتاج النمو ثم بثه

ونشره في بقیة أجزاء االقتصاد كتأثیرات مضاعفیة .
ویتضح مما سبق أن المفهوم األصلي لقطب النمو لم یكن مفهوما حیزیًا أو
مكانیًا ولكن عملیة انتشار قوة التفاعالت عبر مسالك متعددة تتطلب حیزًا أو مكانًا
لتحدث فیه، وما یدعم ذلك أنه استعارة بعض عناصر مفهوم قطب النمو من

نظریة انتشار التجدیدات مما أعطاه بعدًا مكانیا .
ولقد كانت بؤرة مفهوم أقطاب النمو محاولة مدروسة ومترویة لإلفالت من
األبعاد الجغرافیة المقیدة التي أقر بها كل من «كریستالرCristaller و«لوش
Losch.» ومع ذلك فإن عملیة تتبع جذور مفهوم قطب النمو تؤكد أن هذا
المفهوم یكمن في «عوامل التجمع التي قالت بها النظریات الباكرة للتوطن، وعلى
الرغم من وجود المفاهیم األساسیة لنظریة قطب النمو إال أن أفكار الباحثین في
مجال هذه النظریة كانت تدور حول العمل العلمي األلماني الباكر عن المكان
المركزي التي قال بها «كریستالر» أال وهو: نظریة المكان المركزي، وتتألف
نظریة قطب النمو من ثالثة مبادئ أو مفاهیم أساسیة هي مفهوم الصناعة القائدة
والشركات المحفزة، ومفهوم نتائج االستقطاب ووفورات التجمع أو التراكم،

ومفهوم نتائج االنتشار .
وقد أصبح مفهوم «قطب النمو» واحدا من الخطوات التمهیدیة التي تنتهجها
الحكومات من أجل تقویة تأثیر السیاسة العامة إلعادة تشكیل التنظیمات المكانیة
في صیغة إستراتیجیات مركز النمو للتخطیط المكانّي أو االقلیمى، بحیث أصبحت
نظریة أقطاب النمو بعد تعدیلها لتناسب الحیز المكانّي مصدرا مهما للعدید من
الدراسات التي اهتمت بموضوعي االرتباط بین عملیات النمو والتغیر المكانّي،

والتكامل بین نظریات النمو وسیاسات التنمیة .
ولقد أقبل صانعو السیاسة على تطبیق منهج قطب النمو ألنه یقدم لهم فرصا
النتهاج سیاسة صناعیة متكاملة، ولتطبیق تخطیط طبیعي واقتصادي بین ـ إقلیمى
ویمكنه في سیاق االقتصاد النامي أن یصبح حلقة وصل بین التخطیط االقتصادي
القومي والتخطیط الإقلیمى، ومن ناحیة أخرى فقد یساعد تطبیق إستراتیجیة قطب



النمو في سد الفجوات الموجودة بالتراتب الحضري القومي، بل ویساعد في عملیة
بناء نظام حضري قومي قادر على نشر نبضات التنمیة وبث التجدیدات، خاصة

من منطقة القلب إلى منطقة الحد الخارجي .
وترجع جاذبیة نظریة قطب النمو كأداة سیاسة تخطیطیة إلى صالحیتها الجیدة
لتولید النمو وتحقیق التنمیة في إطار وفورات التجمع وقلة تكالیف تركیز
االستثمارات في نقاط نمو محدودة، ومساعدة نتائج االنتشار المتشععة من نقطة
النمو في حل بعض مشكالت منطقة الهامش المناطق المتخلفة المحیطة بهذه

النقطة .
وإذا ما جمعت نظریتا قطب النمو ونظریة المكان المركزي في منظومة واحدة
فإن هذه المنظومة تستطیع تفسیر البناءات المكانیة لألقالیم تفسیرًا جزئیا، ورغم
ذلك فإن أیا منهما ال یكفى وحده لتفسیر وشرح عناصر التفاعل المكانّي بمعنى
تحركات األنشطة في المكان، رغم أن هذه األنشطة موجودة ضمنیا في كل من
هاتین النظریتین، ولهذا فقد استخدمت نظریة قطب النمو كأداة لتحقیق سیاسات

التخطیط الإقلیمى .
وتكمن أهمیة نظریة قطب النمو في إمكانیة استخدامها كواجهة دفاعیة لصد
العدید من االنتقادات التي وجهت لنظریة المكان المركزي كنموذج للبناء المكاني
اإلقلیمى، كما أنها أصبحت أمرا ضروریا لفهم هذا البناء وللتنبؤ بالتغیرات التي
یمكن أن تطرأ علیه، ولوضع حلول لبعض المشكالت اإلقلیمّیة، باإلضافة إلى
كونها تمثل النظیر المعیاري للنظریة االیجابیة في التنمیة االستقطابیة ذات
األهمیة الكبیرة في مجال تحلیل النظم المكانیة، بعد أن اكتسبت ـ نظریة قطب
النمو ـ مقدرة كبیرة على جذب المخططین اإلقلیمّیین، وهو األمر الذي جعلها
محورا لعدید من التحلیالت المكانیة والقرارات السیاسیة والتي من أمثلتها: تنظیم
الحیز الفرنسي حول ثمانیة من المراكز الحضریة المتوازنة ـ سیاسة حواضر

التوازن وتخطیط المجمعات الصناعیة في العدید من الدول النامیة .
ولقد كانت مشكلة التنمیة غیر المتساویة ـ سواء على مستوى العالم أو في داخل
الدولة أو في إقلیم من أقالیمها موضوعا لالهتمام حیث تعانى كافة المستویات
األرضیة اإلقلیمّیة من هذه المشكلة، ولذلك كان من الطبیعي أن تلقى هذه المعاناة
بظلها على نظریة التنمیة اإلقلیمّیة، وهناك عالقة مباشرة بین سیاسة التنمیة
المكانیة من ناحیة، ومستقبل نمو مراكز العمران الحضري من ناحیة أخرى، ألن
هذا األخیر ما هـو إال انعكاس لألولى، ولیس أدل على هذا من أن وجود المدینة)
المهیمنة) األولى أو المسیطرة یعتبر إحدى نتائج النمو غیر المتوازن أو التنمیة

غیر المتساویة في الدول التي تعرف هذه الظاهرة .
وبما أن أقطاب النمو في سیاقها المكانّي تتضمن ـ فیما تتضمنه من أشیاء أخرى
ـ مراكز عمرانیة، فإن نظریة قطب النمو تلقى مزیدا من التأكید على دور المدن
في التنمیة اإلقلیمّیة، وغالبا ما تقترح إستراتیجیة قطب النمو في النظم االقتصادیة
المتقدمة والمتطورة إنشاء بنیة أساسیة مركزة وغیرها من الموارد لتتركز في
المدن الرئیسة باألقالیم المتدهورة، لدرجة أن هذه المدن قد تعمل كثقل موازن
للمدن الكبرى ـ المراكز المترو بولیة ـ الواقعة في المناطق المزدهرة، وقد تربط



بین األقالیم من خالل الهیراركیة الحضریة القومیة أو بالشبكة بین ـ اإلقلیمّیة لنقل
التجدیدات أو األفكار الجدیدة والتغیر االجتماعي، كما قد تجعل التوزیع بین ـ

الإقلیمى للموارد والسكان توزیعا أكثر كفاءة .
وقد أدت المناقشات المتعلقة بالتنمیة اإلقلیمّیة والتي دارت بین كل من
االقتصادیین والمخططین اإلقلیمّیین والمتخصصین في العلم االقلیمى إلى تركز
الخالف حول مشكلتین أساسیتین هما مشكلة الحجم األمثال للمدینة، ومشكلة
االنتشار المكانّي للنمو وكانت مشكالت االنتشار ذات أهمیة خاصة بالنسبة
للجغرافیین بعد أن بدأ بعضهم في قیاس نتائج االنتشار واالنجراف الخلفي للنمو

الصناعي ـ الحضري المتسارع في مناطق نفوذ مراكز النمو .
وتشكل التنظیم المكاني للتنمیة والتغیر في دول العالم الثالث عن طریق
مجموعتین من القوى، تتألف األولى منهما من: العالقات الناتجة عن الفترة
االستعماریة وما نتج عنها من تأثیرات مستمرة وسیطرة خارجیة وتخلف داخلي،
أما الثانیة فقد نتجت عن االقتصاد السیاسي لهذه الدول في فترة ما بعد الحرب
العالمیة الثانیة وتتمثل في السیاسات العامة التي اتبعت إلعادة تشكیل التنظیمات
المكانیة الموروثة من الفترة االستعماریة في توافق مع األولّیات الحكومیة السائدة

الخاصة بإعادة البناء اجتماعیا واقتصادیا .
ولقد مورست إستراتیجیات مركز النمو لفترات طویلة من قبل حكومات الدول
األقل نموا دون أن تسمى بهذا االسم كذلك أصبحت سیاسات مركز النمو سیاسات
متوافقة مع الوضوح المتنامي ألهمیة خطط التنمیة القومیة في عدد متزاید من
الدول، وهناك مالحظة جدیرة باالهتمام وهى أنه حتى الدول التي كانت تعانى من
نقص في رأس المال وقوة العمل والموارد التنظیمیة ـ مجتمعة أو كل على حدة ـ
قد اتبعت التخطیط االقلیمى أو المكاني المتضمن واحدا أو أكثر من أقطاب النمو
أو مراكز أو نقاط أو بؤر النمو وهى دول تختلف بدرجة واسعة في مساحاتها،
وعدد سكانها، ومستوى دخل الفرد فیها، ودرجة حضریتها وتصنیعها، وتكویناتها

السیاسیة .
وقد اتبعت سیاسات مركز النمو رسمیا من قبل بعض الدول كاستجابة كافیة
وفعالة لسد الحاجة إلى تنظیم «جغرافیة تنمیة» جدیدة تعكس طموحات حكوماتها
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، فقد استدعت الحاجة إلى «إعادة تنظیم الحیز
القومي أو اإلقلیمّي» االستعانة بإستراتیجیات مركز النمو إلحداث هذه اإلعادة،
رغم تردد هذه الحكومات في استخدام هذه اإلستراتیجیات بسبب االضطراب الذي

اتسمت به مفاهیمها في ظل ضآلة التحلیالت التجریبیة لظروف هذه الدول .
وعلى الرغم من استخدام مفهوم قطب النمو بصورة متكررة، إال أن هناك
غموضا اكتنف هذا االستخدام ظهر بوضوح عند تطبیق هذا المفهوم االقتصادي
على الحیز المكاني، ولهذا فكثیرا ما یختلف هذا المفهوم من باحث إلى آخر، حتى
أنه قد أصبح من الصعب تحدید المقصود به تحدیدا دقیقا، أو فصله عن غیره من
المفاهیم المشابهة له، خاصة مفهوم مركز النمو بحیث أصبحت أدبیات قطب النمو

كلها في حاجة إلى إعادة شاملة لعلم داللة األلفاظ وتطورها .



وتتمثل نقاط االختالف الرئیسة بین مركز النمو وقطب النمو في أن األخیر
یتمیز بأن آثاره التنمویة تمتد إلى المناطق المحیطة به، بحیث یؤدى وجوده ونموه
إلى تنمیة هذه المناطق فیسهم في تحقیق أهداف التنمیة القومیة، كما تتمثل هذه
االختالفات في أن مركز النمو هو مركز عمراني ذو إمكانیة نمو كبیرة ونزوع
منخفض نحو النمو وهو ذونظام أعلى من مستوى نقطة النمو ویمتلك ـ باإلضافة
إلى األنشطة الثانویة والوظائف اإلداریة جیدة التطور، بینما قطب النمو هو
«مركز نمو ـ مدینة كبیرة أو مترو بولیة یؤدى وظائف القمة لمساحة كبیرة،
ویتمیز بأنشطة ثانویة وثالثیة عالیة التخصص ال یمكن عادة أن تؤدى من قبل

مراكز أخرى، ویمتلك هذا القطب كل من إمكانیة النمو والنزوع إلیه .
وهناك تفرقة ضروریة بین «قطب النمو» من ناحیة و «نشاط النمو» من
ناحیة أخرى من حیث النشاط، فالقطب هو مجمع كلّى من أنشطة اقتصادیة یكّمل
كل منها اآلخر من حیث التفاعل التقني والتكامل االقتصادي ورغم الحقیقة القائلة
بأن القطب غالبا ما ینشأ حول بعض أنشطة النمو الخاصة بقطاع صناعي ما، إال
أن مثل هذا النشاط قد یوجد أیضا في غیاب أیة ظاهرة من ظاهرات االستقطاب،
ففي الدول النامیة غالبا ما نجد أنه من النادر أن یؤدى االستغالل المكثف للموارد
الطبیعیة في منطقة محددة إلى إیجاد مثل هذا القطب، ألن نطاق نفوذ القطب
یظهر فقط عندما یصبح هذا القطب كال متكامال من األنشطة اإلنتاجیة والنظم

التبادلیة، التي تجعل انتشار النمو والتغیرات المؤدیة إلیه أمورا ممكنة .
وقد لوحظ وجود اضطراب مفهوم «قطب النمو» واختالطه بمفهوم «مركز
النمو» والحقیقة أن كثیرا من الباحثین یستخدم كال من المصطلحین بصورة
تبادلیة أو من منظور واحد ،ولهذا فرغم االهتمام المتزاید بهذه النظریة إال أن

تطبیقاتها قد تمیزت بتطور فاق ما لحق بأساسها النظري من تطورات.
ویتبین أن مفهومي قطب النمو والتنمیة االستقطابیة قد ظهرا مصاحبین للتعاظم
السریع في موضوع التخطیط اإلقلیمّي الذي طفر في أعقاب الحرب العالمیة
الثانیة لینتشر في معظم دول العالم، وقد احتكر هذان المفهومان «السوق»
األكادیمي للدول الغربیة في خمسینیات القرن الحالي، حیث أفادا كنقطة انطالق
للنظریات الموضوعة حول التخطیط اإلقلیمّي في هذه الدول، وفى العدید من

الدول النامیة.
ومع ذلك، ففي أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات بدأ نجم مفهوم قطب النمو
في الخفوت، عندما أصبح غیر مالئم للعصر وهدفا لنقد كبیر والسبب الرئیس في
كل من: الخفوت والنقد هو فشل هذا المفهوم في حل المشكالت اإلقلیمّیة للدول
التي أخذت به كأسلوب لتحقیق التنمیة اإلقلیمّیة، ولكن ال یجب أن ننسى أنه في
العدید من الحاالت كانت هذه المشكالت تتفاقم لتصبح أقرب إلى األزمات منها
إلى المشكالت، ومن ثم یبرز سؤال حول مدى مسؤولیة «المفهوم العلمي» عن

هذه المشكالت/األزمات .
وقد أصبحت النظریة المألوفة الشائعة عن قطب النمو «مظلة» تغطى تجمعا
كبیرا من األفكار والمفاهیم، وفى عدید من الحاالت، تغیر المعنى األصلي لقطب
النمو بدرجة كبیرة، كما أن مفهوم القطب ذاته، والذي استخدم كوسیلة للتشریح



البنیوي للتنمیة االقتصادیة في حیز اقتصادي مجرد، قد أعیدت صیاغته وعدلت
لیستخدم كوسیلة أداء مهام خاصة بعملیة اختیار مراكز تركیز االستثمارات
الرأسمالیة، وقد استبدل التأكید الموضوع على الشركات في المرحلة األولیة
بمجموعة كاملة من العناصر االقتصادیة والحضاریة والسلوكیة، وفى النتیجة، فقد
فقدت المفاهیم الثالث كثیرا من محتواها األصلي، ومن ثم أصبحت أكثر غموضا

عن ذي قبل .
وقد استبدل تیار األدب الذي أدى إلى تطور االهتمام بأقطاب النمو وجعلها أكثر
شیوعا كإستراتیجیات جدیدة للتنمیة، وكمعالج عام فعلى للمشكالت في الستینیات
وأوائل السبعینیات، استبدل هذا التیار بطوفان من االنتقادات الموجهة للمفهوم ذاته
في أواخر السبعینیات والثمانینیات، حتى إن بعض مؤیدیه ـ بعد أن خابت آمالهم
بسبب نتائجه العملیة ـ قد تحولوا إلى معارضین له بعد أن أصبح النقد الموجه إلى

التنمیة االستقطابیة أكثر حدة من وجهة النظر األیدیولوجیة .
ورغم بزوغ نجم مفهوم قطب النمو ومركز النمو ثم أفوله وذلك بسبب االهتمام
بالجوانب النظریة أكثر من التطبیقیة إال أن مركز النمو هو أنسب الوسائل لتحقیق
التنمیة المكانیة، خاصة في الدول النامیة كمصر على سبیل المثال، وما المدن
الجدیدة المتناثرة حول المعمور المصري التقلیدي إال مجموعة من مراكز النمو
التي أنشئت لتحقیق هدفین أساسیین هما إحداث التنمیة اإلقلیمّیة في محیطها
المكاني فتصبح بؤرة نمو تشع تأثیراته فیما حولها أو لتخفف «العذاب» السكاني
الذي تعانیه المراكز العمرانیة المصریة الكبرى خاصة القاهرة وأخواتها (إقلیم
القاهرة الكبرى) واإلسكندریة، وال یمكن إنكار دور المدن الجدیدة: السادس من
أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجدیدة على سبیل المثال ال
الحصر كمراكز نمو نشأت في وسط غیر معمور تحول بوجودها إلى إضافة
ملموسة إلى معمور مصر، كما ال یمكن إنكار أهمیة المدن الجدیدة: بدر والعبور
والشروق و 15 مایو وبنى سویف الجدیدة والمنیا الجدیدة والفیوم الجدیدة كأمثلة

على أقطاب التخفیف السكاني عن المدن األقدم.
ویمكن لمصر كي تحل مشكلتها السكانیة الملحة المتمثلة في ضرورة إعادة
توزیع سكانها البالغ عدده الیوم نحو 70 ملیون نسمة وكذلك لتفعیل االستخدام
األمثل لمواردها البشریة والطبیعیة أن تعمل على تحویل مجموعة المدن الجدیدة
التي ظهرت علي أرضها بعد عام 1975 إلى مجموعة من أقطاب ومراكز النمو
والتخفیف ، وذلك بعد مراجعة األسس النظریة والتجارب التطبیقیة لظاهرة

مراكز النمو.
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الدراسة الثالثة

المدن الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة
 
 

المقدمة
 

تهدف هذه الدراسة (135) إلى محاولة اإلجابة عن سؤال محدد یتعلق باالرتباط
بین كل من: سیاسة المدن الجدیدة New Town Policy وإستراتیجیة التنمیة
اإلقلیمیة Regional Development Strategy في مصر، أو بمعنى آخر
تتساءل عن مدى العالقة بین انتهاج سیاسة التنمیة اإلقلیمیة من ناحیة، وتخطیط
وإنشاء المدن الجدیدة من ناحیة أخرى ولقد قسمت الدراسة إلى قسمین كبیرین،
یدور األول منهما حول: المفاهیم واإلستراتیجیات واألبعاد المكانیة والنظریة، وقد
تمت مناقشة كل ذلك في مبحثي هذا القسم وهما: المبحث األول، حیث نوقشت
مفاهیم: المدینة الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة وألقى الضوء على دور المدن عامة في
التنمیة اإلقلیمیة، أما المبحث الثاني فقد عالج موضوعات: أقالیم التنمیة
وإستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة، ثم تعرض للعالقة بین كل من المدن الجدیدة وهذه
اإلستراتیجیات لیختتم بإلقاء الضوء على عملیة « التقلیم Regionalization أو

«األقلمة» التي تعنى كیفیة تقسیم الدولة إلى أقالیم من أجل التنمیة.
أما القسم الثاني من الدراسة ـ والذي خصص لموضوع المدن الجدیدة في مصر
من حیث عالقتها بالتنمیة اإلقلیمیة ـ جوهر الدراسة ـ فقد قسم أیضا إلى مبحثین
ناقش األول منهما ـ المبحث الثالث ـ التنمیة اإلقلیمیة في مصر، بادئا بإلقاء
الضوء على تجربة التخطیط القومي المصریة، ثم اتجه إلى إیضاح األبعاد
المكانیة للتنمیة، مبرزا أهم محاورها، أما المبحث الرابع فقد اختص بالمدن
المصریة الجدیدة من حیث: نشأتها وتطورها وتوزعها على محاور التنمیة
وتوزعها على األقالیم االقتصادیة نظریا وواقعیا وأنماطها من منظور التنمیة
وتبعیتها أو استقاللها عن المدن األخرى ثم وظائفها كأقطاب تنمیة
Development Poles أو أقطاب تخفیف Relief، أو كمدن مشروعات
قومیة أو متعددة األهداف، وكما بدأت الدراسة بمقدمة فإنها قد أنهیت بخاتمة

أوجزت العالقة بین المدن الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة في مصر.
 

 
135 ()نشرت هذه الدراسة بمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة لكلیة اآلداب جامعة المنیا ـ المجلد العاشر ـ

یونیو 1992 ـ ص ص 71 ـ 135 .



المبحث األول

المفاهیم واألبعاد النظریة
 

مفهوم المدینة الجدیدة
المدینة الجدیدة ـ New Town نمط من األنماط العمرانیة الحضریة نشأ
مواكبا لنشأة جغرافیة العمران كأحد فروع الجغرافیة البشریة في أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، وإذا كانت المدرسة الجغرافیة الفرنسیة هي
المهد الذي نشأت فیه جغرافیة العمران الحدیثة، فان ظهور المدینة الجدیدة ـ فكرا
وتطبیقا ـ قد ارتبط بالتجربة العمرانیة البریطانیة (136) فمن المعروف أن المدینة
الجدیدة كنمط عمراني قد انتشرت على المستوى العالمي منذ خمسینیات القرن
العشرین، بعد أن مكثت لفترة من الوقت في «المشتل البریطاني» فیما بین
اختمار فكرة مدن الحدائق في ذهن «إبنزر هوارد Howard, E.» في نهایات
القرن التاسع عشر، وتلك الطفرة من المدن الجدیدة التي أعقبت الحرب العالمیة

الثانیة مباشرة (137) .
ولقد كان الهدف األول من إنشاء المدن الجدیدة في بریطانیا هو توفیر الحیاة
Garden الفضلى لسكان مدینة لندن، عن طریق بناء مجموعة من مدن الحدائق
Cities ولكن هذا الهدف سرعان ما تحول إلى: إنعاش المناطق المتدهورة
Depressed Areas وذلك في أعقاب الدمار الذي لحق بمعظم المدن
البریطانیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، أما الیوم فلقد أصبح من الصعب تحدید
هویة المدینة الجدیدة، بعد أن تعددت أهدافها واختلفت من دولة إلى أخرى، ومن
فترة زمنیة إلى أخرى، هذه األهداف التي تراوحت بین تحقیق التنمیة في المناطق
Growth المتخلفة عن طریق إنشاء أقطاب أو مراكز التنمیة أو النمو
Centers, Poles وتخفیف التكدس السكاني واالقتصادي عن المراكز
المتروبولیة الكبرى عن طریق أقطاب التخفیف Relief Poles، لذلك فمن
الصعب إیجاد قاعدة مقنعة تمكننا من تحدید مفهوم المدینة الجدیدة دون القیاس ولو
أن هذا المفهوم بدأ یتبلور ویدخل في إطار نظریة أوسع هي نظریة مراكز النمو»

. (138)

وباإلضافة إلى صعوبة تحدید مفهوم المدینة الجدیدة، فإن ثّمة صعوبة أخرى
تكتنف عملیة تقییم هذا النمط العمراني، أال وهى قلة الدراسات المتعلقة
بالمؤشرات التي یعتمد علیها في عملیة التقییم هذه، كمؤشر العائد االقتصادي
والفائدة االجتماعیة، ومؤشر إستراتیجیات التنمیة العمرانیة المختلفة، وترجع هذه
القلة إلى: عدم وضوح أهداف المدن الجدیدة من ناحیة، وطول الفترة الزمنیة
الالزمة إلجراء عملیة التقییم من ناحیة ثانیة، وصعوبة عملیة حساب كل من

العائد االقتصادي والفائدة االجتماعیة من ناحیة ثالثة (139) .



وتتمیز أنماط مراكز االستقرار البشرى الحضري حدیثة النشأة ـ المـدن الجدیدة
ـ بتعددها من حیث اتصالها بالمدن األقدم نشأة أو انفصالها عنها، ومن حیث
استقاللها االقتصادي عن هذه المدن أو تبعیتها لها، ومن ثم تندرج هذه األنماط
من: الضاحیة الجدیدة New Suburb إلى المدینة الجدیدة المستقلة، مرورا
بالضواحي المخططة والمدن التوابع Satellite Towns وكل هذه األنماط تمثل
عناصر اتجاه االنتشار المدني أو االتجاه التخطیطي وهو أحد اتجاهي النمو التي
تسلكها المدینة المعاصرة، أما االتجاه اآلخر فیتمثل في االتجاه نحو مركزیة النمو

. (140)

وتتسم ظاهرة المدینة الجدیدة بأنها ظاهرة عامة ـ رغم تباین االعتبارات الكامنة
وراء إنشائها ـ حسب تباین األنظمة السیاسیة المختلفة، ومشكالت العصر الذي
تنشأ فیه هذه المدن، والظروف االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة التي تظهر فیها،
وفى الوقت نفسه تعتبر هذه المدن انعكاسا لمفاهیم معینة تتعلق باألیدیولوجیات
السائدة في المجتمع، وبطبیعة الحكومة من حیث مركزیتها أو المركزیتها، ومن
حیث درجة تدخل هذه الحكومة في تسییر األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة، ومن

حیث اتجاهات التنمیة .
وإذا كانت أهداف المدن الجدیدة في بریطانیا تتمثل في: حل مشكلة اإلسكان
وإعادة توزیع السكان، وفى محاولة تخفیف حّدة الفقر الحضري بإیجاد فرص
عمل جدیدة، مما یعنى اإلرادة المسبقة فیما یتعلق بنشأة هذه المدن ـ وهى األهداف
ذاتها من عملیة إنشاء المدن الجدیدة في كل من مصر وفرنسا على سبیل المثال ـ
فإن المدن الجدیدة في الوالیات المتحدة ال تنشأ طبقا لتصور معین أو لمخطط
قومي، وإّنما تنشأ بشكل تلقائي Spontaneous (141) على أساس أن التوسعات
الحضریة الجدیدة تعتبر تجمعات عمرانیة جدیدة، وهذا عكس الوضع فیما كان
یعرف باالتحاد السوفییتي، حیث كانت أیة إنشاءات عمرانیة حضریة جدیدة تدخل

في عداد المدن الجدیدة، مهما كانت أهمیة هذه اإلنشاءات (142) .
وترتیبا على ما سبق فإن التعریف المحدد أو التحدید المعترف به باإلجماع
لمفهوم المدینة الجدیدة لیس هدفا في حد ذاته في الدراسة الحالیة، وإّنما یمكن
القول أن مفهوم المدینة المصریة الجدیدة التي سوف تعتمده الدراسة هو: كل
مدینة أقیمت أو وضعت خطط إنشائها فیما بعد عام 1975، ولم تكن موجودة في
الواقع أو الفكر التخطیطي المصري قبل ذلك التاریخ، الذي یمثل بدایة اتجاه
الدولة إلى إنشاء المدن الجدیدة (143) حین اتخذت عدة خطوات تشریعیة وتنظیمیة
واقتصادیة لتنفیذ سیاسة نشر العمران خارج المعمور الحالي، وإن كان بعض
الباحثین یرجع بالجذور األولى لفكرة إنشاء المدینة الجدیدة في مصر إلى عام
1968 (144)أو ربما إلى قبل ذلك بمئة عام ـ مدن منطقة قناة السویس ـ خاصة

مدینتي: بورسعید واإلسماعیلیة (145).

مفهوم التنمیة اإلقلیمیة
ترجع أهمیة المفهوم الجغرافي لموضوع التنمیة اإلقلیمیة إلى طبیعة المنظور
الجغرافي فیما یتعلق بكل من: اإلقلیم والتنمیة، فاإلقلیم من أكثر المفاهیم الجغرافیة
وضوحا، بل إن غایة البحث الجغرافي هي تحدید مالمح الشخصیة اإلقلیمیة (146)



أما التنمیة، فلیس أقدر من الجغرافي على دراستها دراسة شاملة من كافة أبعادها:
االجتماعیة واالقتصادیة والمكانیة، خاصة إذا ما وضع في االعتبار أن من أهداف
علم الجغرافیا ـ التطبیقیة ـ تحسین سطح األرض بوصفه مكانا للحیاة البشریة،
ولذلك فالجغرافیا تهتم بالمشكالت المكانیة اإلقلیمیة، من حیـث: دراسة أسسها
وتحدید أسبابها ووضع حلولها، كما تعتبر ـ أي الجغرافیا ـ میدان بحث علمي له
نتائج ذات أهمیة كبرى في تحقیق التوازن االقلیمى أو المساواة اإلقلیمیة، وذلك
عن طریق العمل على التقلیل من التفاوتات اإلقلیمیة داخل اإلقلیم الواحد Intra ـ
Regional، والحد من هذه التفاوتات فیما بین األقالیم المختلفة داخل الدولة

. (Regional (147 ـ Inter الواحدة
وتتلخص فكرة التنمیة اإلقلیمیة أو مفهومها في تلك العملیة ـ النظریــة أو
التطبیقیة ـ التي تؤدى إلى إحداث عدة مظاهر تدل على تغّیر «الالندسكیب النفعّى
Beneficial Landscape » إلقلیم ما، بما یحقق وضعا أفضل لسكان هذا
اإلقلیم، ومن ثم یمكن تعریف التنمیة اإلقلیمیة بأنها « تلك التغیرات ـ والتغیر من
أهم اهتمامات علم الجغرافیا ـ التي تطرأ على حالة إقلیم ما بطریقة مقصودة
Human بهدف تحسین ظروف حیاة سكانه، وتقلیل التفاوتات المكانیة البشریة
Spatial Disparities بین أجزائه المختلفة، وذلك عن طریق االستخدام
األمثل لموارده، وتحسین كفاءة إمكاناته البشریة بكافة تفصیالتها»، ویمكن اعتبار
تحقیق هذه األهداف بغرض تقلیل التفاوتات بین أقالیم الدولة الواحدة من أهم

مفاهیم التنمیة اإلقلیمیة (148) وهو المفهوم المقصود في هذه الدراسة .

دور المدن في التنمیة اإلقلیمیة
رغم أن الوسیلة األكثر بساطة إلدخال موضوع الحّیز Space إلى حّیز
دراسات النمو االقلیمى قد تكون عن طریق استخدام عامل المسافة أو مقاییس
تكلفة النقل، إال أن ذلك لیس هو المنهج الوحید أو األكثر أهمیة في هذا الصدد،
وذلك ألن االقتصادیین اإلقلیمیین ال یهتمون فقط بالمسافة الفاصلة بین النقاط أو
المواقع في الحّیز الجغرافي: على سبیل المثال: بین مواقع المواد الخام واألسواق،
أو بین سوق وآخر، أو بین مواقع اإلنتاج ومواقع االستهالك، ولكن اهتمامهم یتسع

لیشمل البناءات الداخلیة لهذه النقاط المكانیة .
وعلى وجه الخصوص، قد تكون التجّمعات المكانیة لكل من السكان واألنشطة
االقتصادیة هي الملمح األساسي الممیز الفاصل بین إطار عمل تحلیلي یرتكز
Regions على وجود مجموعة من األقالیم غیر المكانیة أو غیر الحیزیة
Space less وإطار عمل تحلیلي آخر یدرك أو یقر بوجود «الحیز» أو البعد
المكاني Spatial Dimension بین األقالیم أو ضمن كل إقلیم من هذه األقالیم

.
ولما كانت األماكن المقصودة هنا هي المدن، فإنه یتبادر إلى الذهن سؤال عن
مدى الصلة بین كل من المدینة والتنمیة اإلقلیمیة، ولإلجابة عن مثل هذا السؤال
یمكن القول أن كل مظهر من مظاهر التغیر في االقتصاد القومي ینعكس في شكل
تغیر حضري یختلف باختالف كل من: النظام الحضري واالقتصاد القومي، وهو
االختالف الذي ینعكس على حجم المدینة ووظیفتها وعالقتها بمناطق نفوذها



وتأثیرها على المدن األخرى أو تأثرها بها (149) ومن ناحیة أخرى فإن هناك
ارتباًطا كبیًرا بین عملیة التحضر من ناحیة، والتغّیر الثقافي واالجتماعي من
ناحیة أخرى، ألن األخیر هو الذي یهیئ المجتمع لالنتقال إلى مرحلة تراكم رأس
المال والتطور التقنّي، ومن ثم التقدم االقتصادي ویحدث هذا في جزء منه بسبب
أن المركز العمراني الحضري ـ خاصة إذا كان ذا مقیاس كبیر ـ یمثل میدان
تنافس تتواجه فیه األوضاع التقلیدیة ـ العاكسة للنمو الداخلي ـ واألوضاع
الخارجیة التي غالبا ما تكون «حاملة للنمو» أو نّزاعة إلیه، وهذه الظاهرة یطلق
Psychological علیها منظرو قطب النمو عملیة االستقطاب النفسي

. (Polarization (150

وتتمثل أهمیة عملیة االستقطاب النفسي في أن نمو المراكز الحضریة دائما ما
یكون له تأثیر «موّلد» على التنمیة اإلقلیمیة والتنمیة القومیة، فالمدینة تعتبر
«عین» إقلیمها و«أذنه»، ترى وتسمع وتشعر بأجزائه المختلفة، وكذلك
باالقتصاد القومي، بل وبالعالم كله حیث االبتكارات والعادات والنظم اإلداریة
الجدیدة، أي: المحدثات Innovations ذات األهمیة الكبیرة في اإلسهام في تقدم

وتنمیة هذا اإلقلیم (151).
وتقوم المدن بدور مهم في عملیتي: النمو اإلقلیمى والتنمیة اإلقلیمیة، وذلك ألن
وجود هذه المدن یعتبر شرطا أساسیا ـ وإن لم یكن وحیدا ـ لالنتقال بالمجتمع من
مرحلة االقتصاد األحادي إلى مرحلة االقتصاد المتنوع كلما تعددت وظائفها، كما
أن هذه المدن تعتبر مستودعات إشعاع للتحول اإلقلیمى باعتبارها مواقع رئیسة
للمدخالت الحیویة الالزمة لعملیتي اإلنتاج والتنمیة، فوجودها في هذه المواقع
وقیامها بوظائفها لخدمة المناطق اإلقلیمیة یجعلها قادرة على نشر التنمیة إلى
المدن األصغر، والى المراكز العمرانیة الریفیة، خاصة في دول العالم النامي

. (152)

كذلك فإن هناك عالقة واضحة بین البناءات الحضریة من ناحیة، والتنمیة
اإلقلیمیة من ناحیة أخرى، وذلك ألن األخیرة ترتكز في معظمها على التصنیع
الذي یمثل ـ هو والتحضر ـ جانبین لعملة واحدة، أو مظهرین لعملیة واحدة، كذلك
فإن كبر مقیاس أو حجم المركز العمران ـ سكانا ووظائف ـ یعنى المزید من
التخصص اإلنتاجي من ناحیة، ومن الكفاءة اإلنتاجیة من ناحیة أخرى، ومن ثم
المزید من النمو الصناعي، كما یؤدى هذا الكبر إلى إیجاد نظم وفورات خارجیة
مكانیة وغیر مكانیة ذات تأثیر تجمیعي Agglomerative یؤدى إلى المزید من

التنمیة (153).
ومن وجهة نظر تحلیل النمو اإلقلیمى، فان دور المدن أوسع بعض الشيء من
أن تتضمنه عالقات مصفوفة حضریة ـ صناعیة، كما أنه من حیث الفعالیة بین ـ
اإلقلیمیة Intra ـ Regional فإن التركز المكاني لكل من السكان واألنشطة

االقتصادیة هو طریقة فعالة وكافیة لتنظیم عملیة توزیع الموارد اإلقلیمیة (154) .
ورغم وجود بعض النظریات المتعلقة باألماكن المركزیة وتراتیبها، كنظریة
«.Losch, A وتحلیل «لوش «.Cristaller.W المكان المركزي « لكریستالر
للمراكز الهیراركیة إال أن أهم الصعوبات المتعلقة بفهم العالقات البینیة بین كل



من حجم الهیراركیة الحضریة اإلقلیمیة وبنائها المكاني من ناحیة، والنمو اإلقلیمي
من ناحیة أخرى هي في عدم وجود نظریة كافیة لتفسیر كیفیة تطور هذه
الهیراركیة أو إلیضاح أهمیتها بالنسبة للتنمیة اإلقلیمیة (155) ولكن رغم هذا، فإنه
إذا كان لتركیب الهیراركیة الحضریة اإلقلیمیة تأثیر ضعیف على عملیة النمو
Leading اإلقلیمي، إال أنه یمكن اعتبار أن حجم المدینة الكبیرة القائدة
Metropolis وكفاءة أدائها في اإلقلیم هما الصلة الرئیسة بین البناء الحضري
من ناحیة، ومعدل التنمیة اإلقلیمیة من ناحیة أخرى وذلك ألن المدینة ذات المرتبة
األكبر في اإلقلیم البد وأن تكون أكثر «نظرا للخارج» من غیرها من المدن
األخرى، وهى المرشحة ألن تكون «میناء دخول» لكافة عوامل التغییر المؤدیة

إلى التغیر المؤدى إلى التنمیة والقابلة لذلك .
ویعتبر سوق العمل المتروبولى سوقا أكثر كفاءة من غیره من األسواق
الحضریة األخرى، بما یوفره من مجاالت أكثر للتغیر المهني، ومن قابلیة أكثر
للتأقلم الوظیفي والتخصص المهارى، ومن فرص أكثر تعددا لرحلة العمل الیومیة
كذلك فإن توفیر رأس المال، والتركیز المكاني للمؤسسات المالیة هو نشاط
متروبولى إلى حد بعید، ومن ثم یتضح أن عامل الحركة بین ـ اإلقلیمیة یتألف
بدرجة متزایدة من: تدفق رأس المال وتدفق قوة العمل بین ـ المتروبولیة
Metropolitan Inter - ومن ناحیة أخرى فإن مدى الخدمات الحضریة
ونوعیتها یمثل قوة جذب جیدة لصناعات جدیدة تتجه نحو المدینة اإلقلیمیة القائدة،
وهو ما یلخص أهمیة هذه المدینة، طالما أن نمو الخدمات یرتبط بشدة بحجم
المدینة، وبمستوى الدخل النقدي لسكانها، ولهذا فإن الطریقة األكثر كفاءة لتوطین
البنیة األساسیة اإلقلیمیة ـ من وجهة تعزیز النمو االقلیمى ـ هي في تركیز هذه

البنیة األساسیة في المدینة الرئیسة ـ األولى Prime ـ في اإلقلیم .
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المبحث الثاني

أقالیم التنمیة
 

أنماط أقالیم التنمیة:
تعرف المصطلحات الفنیة Terminology لعلم التخطیط أربعة أنماط ـ على

األقل ـ من أقالیم التنمیة هي (156):

1Frontiers Regions ـ أقالیم التخوم والجبهات

2Regions Downward Transitional ـ األقالیم االنتقالیة الهابطة

3Upward Transitional Regions ـ األقالیم االنتقالیة الصاعدة

4Core Regions ـ أقالیم القلب

 

واألقالیم األولى ـ أقالیم التخوم ـ هي تلك األقالیم كبیرة المساحة التي ال توجد
بها تقریبا محالت عمرانیة أو أنشطة اقتصادیة، في الوقت الذي تملك فیه إمكانات
متاحة إلنشاء تلك المحالت واألنشطة، أما األقالیم الثانیة ـ االنتقالیة الهابطة ـ فهي
تلك التي تمتلك قدرا من البنیة األساسیة، ولكنها غیر قادرة على الحفاظ على
مستوى التنمیة الذي وصلت إلیه، بسبب استقطاب سكانها وأنشطتها أو أي منهما
من قبل أجزاء أخرى من الدولة التي تقع بها هذه األقالیم، والتي غالبا ما تكون
أقالیم القلب Core Region، حیث تكون النتیجة هي اتجاه هذه األقالیم الهابطة
نحو المزید من الهبوط حتى تصبح مناطق متخلفةDepressed Areas بسبب

تناقص أهمیتها بمعدالت متسارعة.
أما األقالیم الثالثة ـ االنتقالیة الصاعدة ـ فهي تلك التي توجد بها شبكة من أنشطة
البنیة األساسیة، ولكنها شبكة غیر كافیة لجذب الوحدات الصناعیة الفتقارها إلى
بعض أنشطة المؤسسات، التي قد تكون موجودة، ولكنها تؤدى بمستوى غیر قادر
على اجتذاب هذه الوحدات إلى تلك األقالیم، وأخیرا فإن األقالیم الرابعة ـ أقالیم
القلب ـ هي إما أقالیم مترو بولیة، أو مجمعات صناعات عالیة النمو، تتوطن فیها
كل من األنشطة االقتصادیة والتسهیالت االجتماعیة، ولذلك فهي تنمو على حساب

كل من األقالیم الثالثة السابقة.
ویمكن تصنیف أقالیم التنمیة في مصر في ضوء التقسیم السابق، مع مراعاة
انقسام مصر إلى إقلیمین واضحین من حیث درجة العمران هما: اإلقلیم المعمور،
واإلقلیم الال معمور، واللذان یتسم كل منهما بأنه یتضمن بعض خصائص اإلقلیم



اآلخر، فاإلقلیم المعمور هو منطقتي الوادي والدلتا، والذي یتسم ببعض الفراغ
العمراني في المناطق المتاخمة ألطرافه األربعة: الشرقیة والغربیة والشمالیة ــ
بالنسبة لمنطقة الدلتا، والجنوبیة ـ بالنسبة لمنطقة الوادي، أما اإلقلیم الال معمور
فیشمل بقیة مناطق مصر، وإن تخللته بضع مناطق متناثرة من المعمور، كتلك
الواقعة على طول منطقة الساحل الشمالي الغربي ـ الجزء الشمالي من محافظة
مطروح، أو تلك الملتزمة بمواقع الحصول على المیاه العذبة في الصحراء
الغربیة ـ واحات الصحراء الغربیة، أو األخرى الواقعة على ساحل البحر األحمر
وخلیجي العقبة والسویس، أو على طول الساحل الشمالي لشبه جزیرة سیناء أو

قریبا منه .
ویمكن اعتبار المعمور المصري برمته إقلیم قلب، وإن تمیز بوجود مجموعة
من القلوب الثانویة التي تتفاوت في أحجامها ومواقعها وهى المدن الكبرى التي
یتجاوز حجم الواحدة منها المائة ألف نسمة ـ المدن المتروبولیة ـ والتي بلغ عددها
20 مدینة في عام 1986(157) والتي یأتي على رأسها إقلیم القاهرة الكبرى

الحضري بمدنه الثالث، وإقلیم اإلسكندریة الحضري .

استراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة :
تتنوع االستراتیجیات المّتبعة لتصحیح إختالالت التوازن في النمو ـ الفوارق
اإلقلیمیة Regional Disparities بتعدد األهداف التي یسعى التخطیط القومي
إلى تحقیقها، فإذا كانت هذه األهداف هي تحقیق العدالة أو المساواة
Equity/Equalityُ بین أقالیم الدولة، فان اإلستراتیجیة الواجب إتباعها هي
إستراتیجیة االنتشار Spread التي تعمل على نشر الموارد واالستثمارات على
معظم مساحة الدولة من أجل تجنب الضیاعات أو الال وفورات الخارجیة
External Diseconomies الناتجة عن زیادة التجمیع والتركیز (158) وإذا
ما كان الهدف المنشود هـو تحقیق الفعالیة االقتصادیة لموارد الدولة فإن
اإلستراتیجیة المتبعة هى إستراتیجیة التركیز Concentration التي تفید من
الوفورات الداخلیة Internal Economies أو وفورات التجمیع
Economies Agglomeration (159) باإلضافة إلى إفادتها من الوفورات

الخارجیة، أما إذا كان الهدف هو الوصول إلى كل من العدالة والفعالیة، فان
اإلستراتیجیة الواجبة هنا هي إستراتیجیة االنتشار بطریقة مركزة، أو استراتیجیة

أقطاب النمو (160) .
ویرى بعض الباحثین أن إستراتیجیة التركیز مناسبة للتطبیق في الدول النامیة
ألنها تقوم بتركیز الموارد والجهود البشریة ـ عناصر التنمیة ـ في أكبر مدن
الدولة (161) وإن كان یؤخذ على هذه اإلستراتیجیة تركیزها للتنمیة في مناطق
معینة، وإهمالها لها في مناطق أخرى، أما إستراتیجیة االنتشار فمن الصعب
تطبیقها في هذه الدول نظرا لمحدودیة مواردها، وهو األمر الذي ال یضمن تحقیق
تلقائیة النمو، وال یساعد على جذب أنشطة جدیدة، كذلك یؤخذ على هذه
االستراتیجیة زیادتها للنمو في المناطق النامیة أصال، وللتدهور النسبي في
المناطق غیر النامیة ـ المتخلفة ـ مما یوسع الفجوة بین األقالیم ذات النمو واألقالیم

المتخلفة ومن ثم یعمق حدة الفوارق اإلقلیمیة .



أما المدنیة أقطاب النمو فیتم وفقا لها اختیار عدد محدود من المناطق التي
تتوافر بها إمكانات النمو االقتصادي واالجتماعي من أجل تكثیف عناصر التنمیة،
بحیث تتحول هذه المناطق إلى أقطاب نمو بالنسبة للمناطق المحیطة بها، تنمو هي
Development ذاتها أوال، ثم تقوم بنشر التنمیة خالل هذه المناطق ـ
Diffusion ـ عن طریق ما یتوافر بها من أنشطة قائدة /Leading، وهذه
االستراتیجیة تتطلب وجود المركزیة سیاسیة وإداریة، وتوافر بنیة أساسیة كافیة.

المدن الجدیدة وإستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة :
تستخدم المدن الجدیدة ـ بكافة أنماطها ـ من أجل تنفیذ إستراتیجیات التنمیة
اإلقلیمیة الثالث، فبالنسبة إلستراتیجیة االنتشار: تتوزع االستثمارات بصورة
منتشرة، مما یشجع على نمو المدن الثانویة Secondary Cities من ناحیة،
والمناطق الریفیة من ناحیة أخرى، وهو األمر الذي یؤدى إلى تحسین ظروف
الحیاة في كل منهما، وما یستتبع ذلك من حد للهجرة الریفیة إلى المراكز
العمرانیة الحضریة، ویعتبر النموذج البریطاني مثاال جیدا لهذه األنماط المدنیة،
حیث أقیمت 30 مدینة جدیدة منذ ثالثینیات القرن الحالي وحتى اآلن، كانت أكبر
أهدافها: نشر بواعث التنمیة في المناطق المتخلفة، وتخفیف الضغط السكاني

واالقتصادي عن إقلیم لندن الكبرى .
كما تستخدم المدن الجدیدة أیضا لتنفیذ إستراتیجیة التركیز، وذلك عن طریق
المدن التابعة Satellite، التي تهدف أیضا إلى تخفیف الضغط السكاني
واالقتصادي عن المدن الكبرى ـ كاالستراتیجیة السابقة ـ باإلضافة إلى تنمیة
ضواحي هذه المدن، وتعتبر التجربة الفرنسیة األولى في إنشاء المدن الجدیدة،
d’ Equilibrium Metropoles والتي تتمثل في سیاسة الحواضر المتوازنة
نموذجا لهذا النمط من المدن، وهى السیاسة التي أنشئت بمقتضاها ثماني مدن
توزعت على رقعة الدولة لتقوم بدور أقطاب التخفیف Relief Poles عن إقلیم
باریس المتروبولى، وقد تطورت هذه السیاسة بعد ذلك ـ التجربة الثانیة ـ لتتحول
إلى سیاسة إنشاء مدن جدیدة في ضواحي مدینة باریس ذاتها ولیس بعیدا عنها،

بهدف تحویل فائض العمالة والسكان بعیدا عن المدینة في اتجاه ضواحیها (162).
أما سیاسة االنتشار بطریقة مركزة فتعتمد على المدن، إما كأقطاب نمو أو
كأقطاب مضادة Counter ـ Magnets وذلك بتوزیع االستثمارات على عدد
مختار من المدن ـ أقطاب النمو ـ أو بتركیزها في أكثر المدن مقدرة على توظیف
هذه االستثمارات ـ أقطاب مضادة ـ والهدف في الحالتین هو جذب السكان
واألنشطة االقتصادیة بعیدا عن المدن الرئیسة في الدولة أو غیرها من المدن
الكبرى، ومن ثم تحقیق التنمیة المتوازنة على المدى البعید، ومن أبرز أمثلة
األقطاب المضادة مدینة برازیلیا عاصمة البرازیل التي أنشئت كقطب مضاد
لمدینة ریودى جانییرو العاصمة السابقة، ومدینة إسالم أباد عاصمة باكستان التي
أنشئت كقطب مضاد لمدینة روالبندى العاصمة السابقة، أما إستراتیجیات أقطاب
النمو فقد نّفذت في أكثر من دولة متقدمة ونامیة من بینها: االتحاد السوفییتي

السابق، الهند، إیطالیا، أسبانیا، إیران، كوت دیفوار .



وقد أفادت التجربة المصریة في مجال المدن الجدیدة من اإلستراتیجیات الثالث
السابقة كما اعتمدت على تجارب دول عدیدة (163) فقد أفادت من التجربة
البریطانیة في تخطیط مدن منطقة قناة السویس وإعادة تعمیرها وتنمیتها، ومن
الخبرة األمریكیة في تخطیط وإنشاء مدینة السادات، ومن الخبرة السویدیة في
تخطیط وإنشاء مدینة العاشر من رمضان، ومن الخبرة األلمانیة في تخطیط
وإنشاء مدینتي: 15 مایو والعبور، ومن الخبرة الهولندیة في تخطیط وإنشاء مدینة
برج العرب الجدیدة ـ العامریة الجدیدة سابقا ـ ومن الخبرة الفرنسیة في الدراسات
المتعلقة بعملیة إنشاء التجمعات العمرانیة الجدیدة حول مدینة القاهرة وفى داخل

. Greater Cairo إطار النطاق العمراني إلقلیم القاهرة الكبرى الحضري
ولكن، وفى كافة األحوال، فقد أمكن تطویع هذه الخبرات المتعددة لكي تتالءم
مع الظروف المحلیة، فحینما تطلب األمر إنشاء مدن مستقلة ذات قواعد اقتصادیة
خاصة لتصبح أقطاب تنمیة كانت مدن: العشر من رمضان، السادات، وبرج
العرب الجدیدة، وحیثما استدعت الظروف بناء مدینة تستوعب العمالة الصناعیة،
وتقلل من معدل الرحلة إلى العمل من القاهرة وإلیها كانت مدینتا 15 مایـو
والعبور، أما حینما تطلب األمر إنشاء مدن تابعة حول مدینة القاهرة لخلخلة
كثافتها السكانیة، وتخفیف الضغط السكاني عنها، ونقل بعض األنشطة الصناعیة

الملوثة للبیئة منها، كانت التجمعات العمرانیة الجدیدة العشر .

تقسیم الدولة إلى أقالیم من أجل التنمیة :
أدى االنتشار الواسع لمبدأ التخطیط االقلیمى فكرا وتطبیقا إلى تزاید اهتمام
الجغرافیین بموضوع « األقلمة أو التقلیم Regionalization (164) أي كیفیة
تقسیم الدولة إلى أقالیم من أجل تحقیق حالة من التنمیة على مستوى هذه األقالیم
باتباع أسلوب التخطیط االقلیمى، وذلك ألن أولى القضایا التي واجهت المهتمین
بالتخطیط االقلیمى وباألقالیم التخطیطیة هي قضیة كیفیة تحدید الوحدات األرضیة

ذات الصلة الوثیقة بموضوع التخطیط .
ویظهر تحلیل األفكار الخاصة بموضوع التقلیم وجود مناهج ثالثة یتم عن

طریقها تحدید األقالیم التخطیطیة وهى (165):
المنهج األول: ویتمثل في عملیة االعتماد على الشبكة اإلداریة القومیة التقلیدیة
كأطر مكانیة تخطیطیة، ویقصد بهذه الشبكة تلك األقسام اإلداریة التي تنقسم إلیها

الدولة كالوالیات والمقاطعات واإلمارات والمحافظات .
المنهج الثاني: ویتمثل في عملیة اللجوء إلى وضع أو تحدید أقالیم تخطیطیة في
حالة عدم مناسبة األقالیم اإلداریة ألهداف التنمیة اإلقلیمیة، في الوقت ذاته الذي
تكون فیه الحدود اإلداریة غیر قابلة للتغییر ألي سبب من األسباب، وتتكون هذه

األقالیم التخطیطیة من عدد من األقالیم اإلداریة .
المنهج الثالث: ویتمثل في عملیة إنشاء وحدات إداریة جدیدة تماما یتم تكوینها
لتتالءم بدرجة أكبر مع األهداف التخطیطیة اإلقلیمیة والقومیة، وتعرف هذه

الوحدات الجدیدة باألقالیم االقتصادیة .



تاریخ التخطیط اإلقلیمي في مصر وتقسیم الدولة إلي أقالیم :
اتخذت مصر منذ بدایة خمسینیات القرن العشرین أسلوب التخطیط إطارًا
لبرامج التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وفي هذا الصدد بذلت جهود عدیدة على
المستویین القومي والمحلي، وفیما یلي استعراض لبعض هذه الجهود في إطار
تاریخ التخطیط اإلقلیمي بمصر، والتي توجت بتقسیم الدولة إلى سبع أقالیم

تخطیطیة أو اقتصادیة.
أوال: علي المستوى القومي (علي مستوي المحافظات) :

1 ـ المجلس الدائم لتنمیة اإلنتاج القومي:
وهو أهم األجهزة التخطیطیة التي أقیمت في مصر، حیث أنشئ في أكتوبر
1952، وقد بدأ المجلس الدائم بوضع برنامج اقتصادي لتنمیة اإلنتاج القومي
خالل عام من إنشائه، وكانت المعاییر الثالثة المقررة الختیار مشروعات هذا
البرنامج تدور حول فاعلیة األموال المستثمرة في تعظیم العوائد االقتصادیة في

أقل فترة ممكنة بزیادة اإلنتاجیة وتخفیض التكلفة النسبیة مع سهولة التنفیذ.
وقد تضمن البرنامج الموضوع تجمیعًا العتمادات المشروعات االستثماریة في
موازنة خصصت لتنمیة اإلنتاج القومي بلغت جملتها خالل السنوات الثالث
(1953/1954-1955/1956) نحو 57 ملیون جنیه، وركزت على تدعیم
مشروعات البنیة األساسیة، وعلي رأسها الطاقة الكهربائیة والطرق واالتصاالت،
وتنمیة اإلنتاج الزراعي من خالل مشروعات الري والصرف والتوسع الزراعي
الرأسي وزیادة اإلنتاج الحیواني، وعلى اإلسهام المباشر من الدولة في بعض
مشروعات قطاعات البترول والصناعات الكیماویة ( شركة كیما) والصناعات
المعدنیة (شركة الحدید والصلب) والصناعات الهندسیة ( شركة سیماف لعربات
السكك الحدیدیة) وكانت هذه المشروعات نماذج من الشركات المختلطة، التي
شاركت الدولة في تأسیسها خالل الخمسینیات ثم تحولت إلى وحدات قطاع عام
مع بدایة الستینیات. وكان هذا البرنامج یستهدف الوصول إلى توازن اقتصادي
أكثر تقدمًا في مرحلة التهیؤ لالنطالق االقتصادي من خالل اهتمامه بتنمیة

مشروعات البنیة األساسیة والصناعات األساسیة واإلنتاج الغذائي.
2 ـ المجلس القومي للخدمات العامة:

وقد أنشئ في عام 1954 لتنمیة الخدمات األساسیة المحققة لرفاهیة السكان،
عن طریق النهوض بالخدمات الصحیة والتعلیمیة والسكنیة والثقافیة، خصوصا
في الریف والمناطق المحرومة من مثل هذه الخدمات، والنهوض بالریف ورعایة

األسرة .
3ـ لجنة التخطیط القومي:

حلت هذه اللجنة محل المجلس الدائم لتنمیة اإلنتاج القومي اعتبارًا من مارس
1955، وكانت تضم مجلس اإلنتاج والخدمات، وكلفت بوضع خطة قومیة شاملة
للنهوض االقتصادي واالجتماعي، وأسفرت جهودها عن وضع الخطة القومیة
للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة (166) (1960/1961- 1964/1965) وقد



عملت الدولة خالل هذه الفترة علي التشجیع التمویلي المحلي واألجنبي للتنمیة؛
فبالنسبة للتمویل المحلي أدخلت أسلوب االدخار اإللزامي وأسلوب ضمان عوائد

الشركات، باإلضافة إلى اإلسهام المباشر في إنشاء بعض الشركات.
4ـ مكاتب التخطیط بالوزارات:

وقد صدر بها قرار جمهوري في عام 1959، لتعاون جهاز التخطیط القومي
في الحصول علي البیانات ودراسة ما یخص الوزارات من مشروعات.

5ـ لجان التخطیط والمتابعة بالوزارات:
وقد صدر بها قرار جمهوري في عام 1960، إلعداد مشروعات الخطة العامة
للسنوات الخمس والخطط السنویة، على أن تكون مكاتب التخطیط المشار إلیها

سابقا أجهزة فنیة معاونة لهذه اللجان.
6ـ المجلس األعلى لتخطیط القومي

وقد صدر به قرار جمهوري في عام 1961، لوضع األهداف القومیة للنهوض
االقتصادي واالجتماعي، ودراسة الخطة القومیة الشاملة وإقرارها، والنظر بصفة

دوریة في كیفیة تنفیذ الخطط العامة.
7ـ وزارة التخطیط :

وقد حلت محل لجنة التخطیط القومي كجهاز تخطیط مركزي، حیث أنشئت
بالقانون 232 لسنة 1960، وأصدرت الخطة القومیة األولي (1960/1961–
1964/1965) فكانت أول تجربة للتخطیط الشامل. وقد استهدفت هذه الخطة
زیادة الدخل القومي بنسبة 43% وبلغ ما تحقق فعًال 37ٍ%، بسبب ما واجهته
من مشاكل في تخطیط هیكل االستثمار واستغالل الطاقات وفي توفیر المستلزمات

وفي العمالة والتسویق.
وكانت الخطة الخمسیة األولى خطة متوسط األجل في إطار تخطیط طویل
األجل یستهدف مضاعفة الدخل القومي خالل عشر سنوات – إال أن حرب یونیه
سنة 1967 اعترضت الخطة الطویلة األجل، فتحولت البالد إلى اقتصاد حرب

حتى بدایة حرب أكتوبر سنة 1973.
وتأكیدًا لفاعلیة التخطیط وإلمكان السیطرة على توجیه االقتصاد القومي صاحب
الخطة الخمسیة األولى توسیعًا لقاعدة القطاع العام بتأمیم غالبیة شركات قطاع
األعمال المنظم، وتعمیم نظام المؤسسات العامة القابضة في مختلف قطاعات

االقتصاد القومي.
وكانت وزارة التخطیط تقوم بجمیع الدراسات الفنیة المرتبطة بوضع األهداف
االقتصادیة واالجتماعیة قصیرة المدى إلقرارها من السلطات التخطیطیة العلیا،
وتحدید أهداف خطط التنمیة الخمسیة، وإعداد إطار عام لهذه الخطة، وتنسیق
الجهود إلعداد الخطط القطاعیة واإلقلیمیة في ضوء أهداف وأطر عامة ـ الخطة
الخمسیة ـ وبیان مراحلها السنویة )الخطط السنویة) ومتابعة تنفیذ الخطة، ورفع

تقاریر بنتائج المتابعة إلى السلطات التخطیطیة العلیا.



8ـ المجالس القومیة المتخصصة :
وقد صدر بها قرار جمهوري في عام 1971، وهي ستة مجالس لألمن
واإلنتاج والخدمات والتعلیم والسكان والفنون، وتختص هذه المجالس في معاونة
رئیس الجمهوریة في رسم السیاسة القومیة العامة وإعداد الدراسات الشاملة

المتصلة بها.
ثانیا: على المستوى المحلي (علي مستوى المدینة والقریة) :

كانت مصر خالل النصف األول من القرن العشرین مقسمة إلى ثالثة أنماط من
األقسام اإلداریة هي:

المحافظات (المحافظات الحضریة األربع الحالیة: القاهرة واإلسكندریة
والسویس وبورسعید) والمدیریات (المحافظات الریفیة) والمناطق الصحراویة
(المحافظات الصحراویة الحالیة:البحر األحمر ومطروح والوادي الجدید وشمال
سیناء وجنوب سیناء)، وكان یشرف علي المحافظات والمدن مجالس بلدیة وعلى
بعض القرى مجالس قرویة، أما المدیریات فكانت تشرف علیها مجالس

المدیریات، بینما كانت المناطق الصحراویة خاضعة إلشراف مصلحة الحدود.
وكان اختیار أعضاء هذه المجالس یتم بطریق االنتخاب المباشر، وكانت
المجالس البلدیة والقرویة تحت إشراف وزارة الشؤون البلدیة والقرویة (وزارة
اإلسكان فیما بعد) وتختص بشؤون تنظیم المباني والشوارع وتخطیط المدن
وإنشاء المرافق العامة وتشغیلها، وغیرها من شئون العمران، أما مجلس المدیریة
فكان یختص بكل ما یهم سكانها من أمن ومرافق عامة وشؤون زراعیة وصحة

ومواصالت.
قانون اإلدارة المحلیة :

صدر هذا القانون في عام 1960، وكان یحمل رقم 124، ولقد قسمت مصر
بمقتضاه إداریا إلى: محافظات (كان عددها وقت صدوره 25 محافظة) ومدن
(140 مدینة) وقرى (نحو 4000 قریة)، وكان تقسیم مصر إلى محافظات هو
ذاته التقسیم الذي كان سائدًا قبل صدور القرار، بعد استبدال كلمة مدیریة أو
منطقة بكلمة محافظة اتساقًا مع التقسیمات اإلداریة التي كانت سائدة في سوریا
وقت أن كانت متحدة مع مصر فیما كان یعرف بالجمهوریة العربیة المتحدة (

فبرایر 1958ـ سبتمبر 1961).
وقد نص القرار علي أن یمثل المحافظة مجلس محافظة، والمدینة مجلس مدینة،

والقریة أو المجموعة من القرى مجلس قروي.
وخالل تطبیق هذا القانون تبین أن المحافظات بحدودها اإلداریة ـ وقتذاك ـ ال
تمثل وحدات تخطیطیة یسهل تنمیتها كوحدات متكاملة:طبیعیًا واجتماعیًا
واقتصادیًا، حیث أن هذه المحافظات لم تراع طوال تاریخها إال عوامل: األمن
والنظام واإلدارة وتحصیل الضرائب، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في
تلك الحدود، وتقسیم مصر إلى أقالیم تخطیطیة یمثل كل منها وحدة طبیعیة

جغرافیة متجانسة اجتماعیًا متوازنة اقتصادیًا.



مشروع تخطیط إقلیم أسوان :
صدر في عام 1964 قرار جمهوري بإنشاء مشروع التخطیط اإلقلیمي في
أسوان، یختص بدراسة الموارد الطبیعیة والبشریة والظروف االجتماعیة
واالقتصادیة، وتوجیه النمو وخطوط التطور االجتماعي، وعمل دراسات عن
المشروعات للنهوض بالخدمات في إقلیم أسوان التخطیطي .وقد أنشئ للمشروع
جهاز للقیام باألبحاث والدراسات والمسوح المیدانیة، نتج عنها التأكد من وجود
الكثیر من الثروات الطبیعیة (المعدنیة والمائیة وموارد الطاقة) والزراعیة، إال أنه
یعاني نقصًا في الموارد البشریة، كما تبین أن تخطیط اإلقلیم وتنمیته البد وأن تتم
في إطار تخطیط أقالیم الدولة األخرى وتنمیتها، ومن ثم اقترح القائمون علي هذا

الجهاز تقسیم مصر إلى ستة أقالیم تخطیطیة.
لجنة تخطیط إقلیم القاهرة الكبرى :

صدر في عام 1965 قرار جمهوري بإنشاء لجنة علیا لتخطیط إقلیم القاهرة
الكبرى، الذي یضم محافظة القاهرة وبعض أجزاء من محافظتي: الجیزة
والقلیوبیة، وكانت مهمة هذه اللجنة وضع تخطیط شامل لذلك اإلقلیم یتضمن كافة
مرافقه واحتیاجاته، وإعداد المشروعات التفصیلیة التي تحقق هذا التخطیط عبر

برنامج زمني لتنفیذ مشروعاته، ومنها إنشاء أربع مدن جدیدة.
وقد تبین للجنة أن اإلقلیم یعاني من مشكالت عدیدة على رأسها ازدیاد سكانه
ونموهم بسبب استمرار تدفق موجات الهجرة الداخلیة من كافة أقالیم مصر نحوه،
ومن ثم أوصت اللجنة بتقسیم مصر إلى ثمانیة أقالیم تخطیطیة لحل مشكالت
اإلقلیم، وتنمیة األقالیم األخرى بإیجاد فرص عمل تساعد علي توقف تیارات

الهجرة الداخلیة.
اللجنة العلیا للتخطیط اإلقلیمي والعمراني لمنطقة اإلسكندریة

صدر بها قرار جمهوري عام 1966.
اللجنة الدائمة لتخطیط خلیج السویس .
صدر بها قرار جمهوري عام 1966.

المسح الشامل :
قامت األمانة العامة للحكم المحلي في عام 1972 بتوجیه المحافظات للبدء في
عملیة المسح الشامل لإلفادة من نتائجه في أهداف التخطیط، وإعداد الخطط
الخمسیة للمحافظات، ورفع مستویات خدماتها العامة، وقد شملت تلك العملیات:
المسح الطبیعي (الفیزیقي) والمسح االجتماعي، والمسح االقتصادي، وقد تضمن
المسح الطبیعي قیام المحافظات بتجهیز الخرائط المساحیة الالزمة للدراسات
المیدانیة لكل من: مظاهر السطح، استخدامات األرض، شبكات الطرق البریة
والحدیدیة والمائیة والجویة، شبكات الري والصرف، الثروات الطبیعیة، األماكن

السیاحیة، ومواقع الخدمات.



أما بالنسبة للمسحین االجتماعي واالقتصادي فقد صممت استمارات وجداول
إحصائیة لتجمیع البیانات الخاصة بقطاعات: السكان والقوى العاملة، التربیة
والتعلیم، التعلیم العالي، الثقافة واإلعالم، السیاحة، الصحة، الشؤون االجتماعیة
والخدمات الدینیة، اإلسكان والتشیید، النقل والمواصالت، الزراعة والري،
التموین والتجارة الداخلیة، الصناعة والكهرباء، المال والبنوك، األمن والعدالة،
والمجالس المحلیة، وقد روعي في تصمیم استمارات ذلك المسح أن تجمع البیانات
علي مستوى أصغر وحدة مكانیة، كالمدرسة االبتدائیة بالنسبة للتعلیم، والوحدة

الصحیة في قطاع الخدمات الصحیة.
تقسیم مصر إلى أقالیم تخطیطیة :

قامت األمانة العامة للحكم المحلي ـ بجانب عملیات المسح الشامل ـ بجهد كبیر
بهدف تقسیم مصر إلى أقالیم تخطیطیة، باإلضافة إلي بعض الجهود الفردیة، ففي
عام 1973 نشر د. أحمد خالد عالم كتیبا بعنوان (التخطیط وتقسیم مصر إلى
أقالیم) تناول فیه خمس محاوالت لهذا التقسیم هي: مشروع تخطیط إقلیم أسوان،
مشروع لجنة تخطیط القاهرة الكبرى، مشروع د.عایدة بشارة، مشروع

المحافظین، ومشروع أمانة الحكم المحلي (د. أحمد خالد عالم) .
وفي عام 1974 عرضت هذه االقتراحات الخمس علي اللجنة الوزاریة للحكم
المحلي، التي وافقت ـ من حیث المبدأ ـ على تقسیم مصر إلى أقالیم تخطیطیة،

وشكلت لجنة برئاسة وزیر الحكم المحلي لتقدیم تصور سلیم لهذا التقسیم.
وقد تشكلت هذه اللجنة من وكالء الوزارات والجهات المعنیة وهي
وزارات:التخطیط، المالیة، الداخلیة، الشؤون االجتماعیة، اإلسكان، أكادیمیة
البحث العلمي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، هیئة التخطیط

العمراني، واألمانة العامة للحكم المحلي.
وخالل عام 1974 قامت اللجنة بتجمیع كل محاوالت تقسیم مصر إلى أقالیم

تخطیطیة، والتي بلغت ثمانیة مقترحات هي:
1 ـ االقتراح المقدم من أمانة الحكم المحلي

وقد قسمت مصر بمقتضاه إلي تسعة أقالیم هي:
إقلیم القاهرة الكبرى: ویشمل محافظة القاهرة وبعض أجزاء من محافظتي:

القلیوبیة والجیزة.
إقلیم اإلسكندریة: ویشمل محافظة اإلسكندریة وبعض أجزاء من محافظتي:

البحیرة ومطروح.
إقلیم قناة السویس: ویشمل محافظات القناة الثالث: بورسعید واإلسماعیلیة

والسویس.
إقلیم الدلتا: ویشمل محافظات: الشرقیة، الدقهلیة، دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة،

المنوفیة، وبعض أجزاء من محافظتي: البحیرة والقلیوبیة.



إقلیم شمال الوجه القبلي: ویشمل جزًءا من محافظة الجیزة ومحافظات: الفیوم،
بنى سویف، المنیا، أسیوط، سوهاج، والنصف الشمالي من محافظة البحر

األحمر.
إقلیم جنوب الوجه القبلي: ویشمل محافظتي قنا وأسوان، والنصف الجنوبي من

محافظة البحر األحمر.
إقلیم مطروح : ویشمل معظم محافظة مطروح

إقلیم الوادي الجدید: ویشمل محافظة الوادي الجدید وبعض أجزاء من محافظة
مطروح

إقلیم سیناء: ویشمل محافظة سیناء.

 
شكل رقم (8)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من د. أحمد خالد عالم (أمانة الحكم المحلي)
2ـ االقتراح المقدم من لجنة تخطیط القاهرة الكبرى

وقد قسمت مصر بمقتضاه إلي تسعة أقالیم هي:
إقلیم القاهرة الكبرى: ویشمل محافظة القاهرة وبعض أجزاء من محافظتي:

القلیوبیة والجیزة.
إقلیم اإلسكندریة: ویشمل محافظة اإلسكندریة وبعض أجزاء من محافظتي:

البحیرة ومطروح.
إقلیم الدلتا: ویشمل محافظات: الشرقیة، الدقهلیة، دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة،

المنوفیة، وبعض أجزاء من محافظتي: البحیرة والقلیوبیة.
إقلیم الصعید األوسط: ویشمل جزًءا من محافظة الجیزة ومحافظات: الفیوم،

بنى سویف، المنیا، وأسیوط.
إقلیم الصعید األعلى: ویشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان، والجزء الجنوبي

من محافظة البحر األحمر.
إقلیم سیناء: ویشمل محافظات القناة الثالث: بورسعید واإلسماعیلیة والسویس

وسیناء والجزء الشمالي من محافظة البحر األحمر.



إقلیم الصحراء الغربیة: ویشمل الجزء الشمالي من الصحراء الغربیة حتى
واحة سیوة.

مناطق ذات اعتبارات خاصة:
أ ـ منطقة الواحات البحریة والفرافرة.

ب ـ منطقة الواحات الخارجة والداخلة وباریس.

 
شكل رقم (9)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من قبل لجنة تخطیط القاهرة الكبرى
3ـ االقتراح المقدم من مشروع تخطیط إقلیم أسوان

وفیه قسمت مصر إلى ست مناطق هي:
منطقة القاهرة الكبرى: وتشمل محافظات: القاهرة والجیزة والقلیوبیة .

منطقة الدلتا وتشمل محافظات: الدقهلیة، دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة، المنوفیة
المنطقة الشرقیة وتشمل محافظات: بورسعید واإلسماعیلیة والسویس
والشرقیة، مضافًا إلیها سیناء أو تعتبر إقلیمًا مستقًال العتبارات عسكریة وسیاسیة.

المنطقة الغربیة وتشمل محافظات: اإلسكندریة والبحیرة ومطروح.
المنطقة الوسطي وتشمل محافظات: الفیوم، بنى سویف، المنیا، وأسیوط

والجزء الشمالي من محافظة البحر األحمر (شمال الغردقة) .
المنطقة الجنوبیة وتشمل محافظات: سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبي من

محافظة البحر األحمر (جنوب الغردقة).



 
شكل رقم (10)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من قبل مشروع تخطیط إقلیم أسوان
4ـ االقتراح المقدم من وزارة التخطیط

وقد قسمت مصر بمقتضاه إلي ستة أقالیم هي:
إقلیم القاهرة ویشمل: محافظة القاهرة والقلیوبیة والجیزة.

إقلیم اإلسكندریة ویشمل محافظات: اإلسكندریة والبحیرة ومطروح والفیوم.
إقلیم الدلتا األوسط ویشمل محافظات: الدقهلیة، دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة،

المنوفیة.
إقلیم قناة السویس ویشمل محافظات القناة الثالث: بورسعید واإلسماعیلیة

والسویس والشرقیة والنصف الشمالي من محافظة البحر األحمر.
إقلیم الصعید األوسط ویشمل محافظات: بنى سویف، المنیا، وأسیوط وسوهاج،

و الوادي الجدید.
إقلیم أسوان ویشمل محافظات: قنا وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر

األحمر.

 
شكل رقم (11)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من قبل وزارة التخطیط
5ـ االقتراح المقدم من محافظي محافظات مصر

ً



وطبقًا له قسمت مصر إلى ست مناطق هي:
منطقة القاهرة الكبرى: وتشمل محافظات: القاهرة والجیزة والقلیوبیة .

منطقة وسط الدلتا وتشمل محافظات: الدقهلیة، دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة،
المنوفیة.

منطقة شرق الدلتا وتشمل محافظات: بورسعید واإلسماعیلیة والسویس
والشرقیة.

منطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات: اإلسكندریة والبحیرة ومطروح.
منطقة شمال الوجه القبلي وتشمل محافظات: الفیوم، بنى سویف، المنیا،

أسیوط.
منطقة جنوب الوجه القبلي: وتشمل محافظات: قنا وأسوان وسوهاج والوادي

الجدید والبحر األحمر.

 
شكل رقم (12)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من قبل محافظي محافظات مصر
6ـ االقتراح المقدم من د. عایدة بشارة

وطبقًا له قسمت مصر إلى سبعة أقالیم رئیسة تضم عدة أقالیم فرعیة، وذلك كما
یلي:

إقلیم الدلتا (إقلیم أساس) ینقسم إلى ستة أقالیم ثانویة هي: القاهرة، اإلسكندریة،
القنال، شرق الدلتا، وسط الدلتا، وغرب الدلتا.

إقلیم وادي النیل (إقلیم أساس) یشمل محافظات الصعید وینقسم إلى ثالث أقالیم
ثانویة هي: شمال الوادي (الجیزة/بني سویف/المنیا) وسط الوادي (أسیوط/

سوهاج/قنا) وجنوب الوادي (أسوان والسد العالي).
إقلیم الفیوم ویقتصر على محافظة الفیوم.

إقلیم الصحراء الشرقیة ویشمل محافظة البحر األحمر وینقسم إلى إقلیمین
ثانویین یفصلهما وادي قنا.



إقلیم شمال الصحراء الغربیة، وینقسم إلى أربعة أقالیم ثانویة هي: الشریط
الساحلي، وادي النطرون، منخفض القطارة، وواحة سیوة.

إقلیم جنوب الصحراء الغربیة، وینقسم إلى خمسة أقالیم ثانویة هي: الواحات:
البحریة والفرافرة والخارجة والداخلة ومنطقة االنطالق العظیم.

إقلیم سیناء ویشمل محافظة سیناء.

 
شكل رقم (13)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من د. عایدة بشارة
7ـ االقتراح المقدم من د. أحمد أمین مختار
وطبقًا له قسمت مصر إلى عشرة أقالیم هي:

إقلیم القاهرة الكبرى ویشمل محافظتي: القاهرة والجیزة.
إقلیم شرق الدلتا ویشمل المحافظات الواقعة شرق الدلتا: القلیوبیة والشرقیة

والدقهلیة.
إقلیم وسط الدلتا ویشمل محافظات: دمیاط، كفر الشیخ، الغربیة، والمنوفیة.

إقلیم غرب الدلتا ویشمل محافظتي: اإلسكندریة والبحیرة .
إقلیم قناة السویس: ویشمل محافظات القناة الثالث: بورسعید واإلسماعیلیة

والسویس.
إقلیم شمال الوجه القبلي: ویشمل محافظات: الفیوم، بنى سویف، المنیا،

وأسیوط.
إقلیم جنوب الوجه القبلي ویشمل محافظات: سوهاج قنا وأسوان .

إقلیم الصحراء الشرقیة ویقتصر على محافظة البحر األحمر.
إقلیم الصحراء الغربیة ویشمل محافظتي: مطروح والوادي الجدید

إقلیم سیناء: ویشمل محافظة سیناء.



 
شكل رقم (14)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من د. أحمد أمین مختار
7ـ االقتراح المقدم من هیئة تخطیط مشروعات النقل

وطبقًا له قسمت مصر إلى سبعة أقالیم هي:
إقلیم القاهرة ویشمل محافظة القاهرة وبعض أجزاء من محافظة الجیزة حتى

البدرشین.
إقلیم شرق الدلتا ویشمل محافظات: الدقهلیة ودمیاط والقلیوبیة وجزًءا من

محافظة الشرقیة.
إقلیم غرب الدلتا ویشمل محافظات: كفر الشیخ، الغربیة، والمنوفیة والبحیرة

والتحریر (محافظة جدیدة).
إقلیم اإلسكندریة ویشمل محافظتي: اإلسكندریة ومطروح (مع إنشاء محافظة

جدیدة في منطقة برج العرب) .
إقلیم السویس: ویشمل محافظات القناة الثالث: بورسعید واإلسماعیلیة
والسویس، ومحافظة سیناء، وجزًءا من محافظة الشرقیة (محافظة جدیدة

عاصمتها مدینة بلبیس) والجزء الشمالي من محافظة البحر األحمر. .
إقلیم المنیا ویشمل محافظات: الفیوم، بنى سویف، المنیا، وأسیوط.، وجزًءا من

محافظة الجیزة (الصف والعیاط).
إقلیم قنا: ویشمل محافظات: سوهاج وقنا وأسوان والوادي الجدید، والجزء

الجنوبي من محافظة البحر األحمر.



 
شكل رقم (15)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من هیئة تخطیط مشروعات النقل
وفي تحلیل مبدئي لالقتراحات الثمانیة السابقة لتقسیم مصر إلى أقالیم تخطیطیة
من حیث توزیع محافظات مصر ـ أو أجزاء منها ـ على كل إقلیم، توزعت

محافظات مصر علي هذه المقترحات كما یلي:
أوال: إقلیم القاهرة الكبرى :

جدول رقم (1)
توزیع محافظات إقلیم القاهرة الكبري علي األقالیم التخطیطیة المصریة

جزء من القلیوبیةجزء من الجیزةالقلیوبیةالجیزةالقاهرةاالقتراح/المحافظات

     األول والثاني

الثالث والرابع
والخامس

     

     السادس

     السابع

     الثامن

 
ثانیا: إقلیم اإلسكندریة :

جدول رقم (2)
توزیع محافظات إقلیم اإلسكندریة علي األقالیم التخطیطیة المصریة

جزء من الواديجزء منجزء منالفیوممطروحالبحیرةاإلسكندریةاالقتراح/



الجدیدمطروحالبحیرةالمحافظات

األول
والثاني

       

       الثالث

       الرابع

       الخامس

       السادس

       السابع

       الثامن

 
ثالثا: إقلیم قناة السویس :

جدول رقم (3)
توزیع محافظات إقلیم قناة السویس علي األقالیم التخطیطیة المصریة

االقتراح/

المحافظات
الشرقیةسیناءالسویساإلسماعیلیةبورسعید

جزء

من الشرقیة
شمال البحر األحمر

األول

والسادس

والسابع

       

       الثاني

       الثالث

       الرابع

       الخامس

       الثامن



 
رابعا: إقلیم الدلتا :

ضم االقتراحان األول والثاني كل محافظات الدلتا في إقلیم واحد، وكذلك
االقتراحات:الثالث والرابع والخامس، مع فصل محافظتي: الشرقیة والبحیرة من
هذا اإلقلیم، وضمهما إلي إقلیمي: اإلسكندریة والقنال علي الترتیب، أما في
االقتراحین: السادس والسابع فقد قسمت الدلتا إلى ثالثة أقالیم حسب التقسیم
اإلداري: شرق ووسط وغرب، في حین قسم االقتراح الثامن الدلتا إلى إقلیمین:
شرق وغرب، ویشمل الشرق محافظات شرق الدلتا، بینما یشمل الغرب محافظات

وسط وغرب الدلتا.
خامسا: إقلیم شمال الوجه القبلي :

جدول رقم (4)
توزیع محافظات إقلیم شمال الوجه القبلي علي األقالیم التخطیطیة المصریة

االقتراح/

المحافظات
شمال البحر األحمرسوهاجأسیوطالمنیابني سویفالفیومجزء من الجیزة

الوادي

الجدید

        األول

        الثاني

        الثالث

        الرابع

        الخامس والسابع

        الثامن

سادسا: إقلیم جنوب الوجه القبلي :
جدول رقم (5)

توزیع محافظات إقلیم جنوب الوجه القبلي علي األقالیم التخطیطیة المصریة

االقتراح/

المحافظات
الوادي الجدیدجنوب البحر األحمرالبحر األحمرأسوانقناسوهاج

      األول والرابع

      



الثاني

      الثالث والثامن

      الخامس

      السابع

ملحوظة: في االقتراح السادس (د. عایدة بشارة) قسم وادي النیل إلى ثالثة
أقالیم:شمال الوادي، وسط الوادي، جنوب الوادي، باإلضافة إلى إقلیم الفیوم.

سابعا: إقلیم مطروح :
االقتراحان: األول والثاني جعال منه إقلیما مستقًال، بینما أدرجته بقیة

االقتراحات في أقالیم أخرى.
ثامنا: الوادي الجدید :

االقتراحان: األول والثاني جعال منه إقلیما مستقًال، بینما أدرجته بقیة
االقتراحات في أقالیم أخرى.
تاسعا: الصحراء الشرقیة :

االقتراحان: السادس والسابع جعال منها إقلیما مستقًال، بینما أدرجتها بقیة
االقتراحات في أقالیم أخرى.

عاشرا: سیناء :
االقتراحات: األول والسادس والسابع جعال منها إقلیما مستقًال، بینما أدرجتها

بقیة االقتراحات في أقالیم أخرى.

حادي عشر: الصحراء الغربیة :
االقتراح السابع جعل منها إقلیما مستقًال، بینما أدرجتها بقیة االقتراحات في

أقالیم أخرى.
ویالحظ أن االقتراحات الثمانیة السابقة قد أجمعت على رأي موحد بالنسبة
لمناطق المعمور المصري (الوادي والدلتا) وقسمتها إلى أقالیم تكاد تكون
متشابهة، كإقلیم القاهرة الكبرى، وإقلیم الدلتا (أو إقلیم شرق وغرب الدلتا)

وإقلیمي شمال وجنوب الوجه القبلي.
غیر أن هذه االقتراحات تباینت في الرأي بالنسبة للمناطق الصحراویة (سیناء
والصحراء الشرقیة والصحراء الغربیة) فبعضها ضم هذه المناطق إلى األقالیم
المعمورة المجاورة لها، مثل ضم سیناء إلى مدن منطقة القنال، وضم جنوب
البحر األحمر إلى إقلیم جنوب الوجه القبلي، وضم مطروح إلى إقلیم اإلسكندریة،
وبعضها اآلخر أبقى علیها كأقالیم مستقلة، وكان لكل رأي أنصاره، حیث استند
أصحاب الرأي األول إلى أن هذا الضم سیتیح التنمیة السریعة للمناطق



الصحراویة، باعتبار أن األقالیم المعمورة المجاورة ستمثل مراكز إشعاع
حضاري لهذه المناطق، في حین استند أنصار الرأي الثاني إلى صعوبة اعتماد
المناطق الصحراویة على التجمعات العمرانیة المجاورة، ألن توزیعها السكاني
غیر متوازن، وعلى أن مفهوم التخطیط اإلقلیمي یتضمن إلیجاد مراكز إشعاع
حضاري جدیدة في المناطق الصحراویة كالعریش والقصیر وسفاجا وسیوة
والواحات الخارجة على سبیل المثال، هذا فضال عن حاجة المناطق الصحراویة

ألسلوب خاص بها لتحقیق تنمیتها، وأجهزة تخطیط لها اشتراطات خاصة.
وقد تم االتفاق علي األسس التي تقسم علي أساسها مصر إلى أقالیم تخطیطیة
وهي:الوحدة الطبیعیة والجغرافیة لإلقلیم، التكامل االقتصادي والتجانس
االجتماعي، وجود مساحة كافیة من األراضي الزراعیة، وجود متسع لعملیات

التوسع العمراني المستقبلي داخل اإلقلیم، ووحدة الموارد الطبیعیة.
وكان من هذه األسس أیضا ضرورة االلتزام بالتقسیمات اإلداریة للمحافظات
بقدر المستطاع، حتى ال تعوق عملیة تعدیل حدود هذه التقسیمات عملیة تقسیم
الدولة إلى أقالیم تخطیطیة، وفي حالة الضرورة القصوى ـ كضم بعض أجزاء من
محافظتي:القلیوبیة والجیزة إلقلیم القاهرة الكبرى، أو تقسیم محافظة البحر األحمر
إلى قسمین:شمالي وجنوبي) یجب إصدار قرارات بتعدیل الحدود اإلداریة
للمحافظات التي سیشملها التعدیل مع قرار تقسیم الدولة إلى أقالیم تخطیطیة، ومن

ثم وضعت المعاییر التالیة التي تسیر علیها عملیة التقسیم:
عدم اعتبار اإلقلیم مستوى من مستویات الحكم المحلي واعتباره مستوى

تخطیطًیا ملزًما (له سلطة اتخاذ القرارات دون تنفذیها) .
االلتزام بالحدود اإلداریة للمحافظات بقدر اإلمكان، على أن یتم النظر فیها
الحقا في ضوء الممارسة الفعلیة، وبهذا لم یتناول التعدیل سوى محافظة البحر

األحمر.
مراعاة الوحدة الطبیعیة لإلقلیم مع وجود منفذ مباشر له على البحر بقدر

اإلمكان.
مراعاة التجانس االجتماعي وعدم التفاوت الكبیر في الموارد البشریة (السكان)

مراعاة التكامل االقتصادي بقدر اإلمكان.
وحدة المشاكل الطبیعیة واالجتماعیة واالقتصادیة.

وجود مركز إشعاع حضاري أو أكثر في كل إقلیم مثل المدن الكبرى
والجامعات.

وفي ضوء ما سبق من أسس تم تقسیم مصر إلي ست أقالیم تخطیطیة كما یلي:
ملحوظة: عدلت حدود محافظة مطروح وأدخلت الواحات البحریة ضمن حدود

محافظة الجیزة
 



 
شكل رقم (16)

األقالیم التخطیطیة المقترحة من لجنة تقسیم وزارة الحكم المحلي (1974)
إقلیم القاهرة الكبرى ویشمل محافظات: القاهرة والجیزة والقلیوبیة.

إقلیم شرق الدلتا ویشمل محافظات: الشرقیة وبورسعید واإلسماعیلیة والسویس
وسیناء وساحل خلیج السویس حتى جنوب مدینة الغردقة.

إقلیم الدلتا ویشمل محافظات: الدقهلیة ودمیاط وكفر الشیخ والغربیة والمنوفیة.
إقلیم غرب الدلتا ویشمل محافظات: اإلسكندریة والبحیرة ومحافظة مقترحة

جدیدة في منطقة النوباریة.
إقلیم شمال الوجه القبلي ویشمل محافظات: الفیوم وبنى سویف والمنیا، وأسیوط

وجزًءا من محافظة البحر األحمر.
إقلیم جنوب الوجه القبلي ویشمل محافظات: سوهاج وقنا وأسوان والوادي
الجدید، وجنوب محافظة البحر األحمر، على أن تعدل الحدود اإلداریة

لمحافظات وادي النیل حتى تمتد إلى البحر األحمر.
وبعرض هذا التقسیم على اللجنة الوزاریة للحكم المحلي اعترض علیه بعض

وزرائها فأحیل االقتراح إلى معهد التخطیط فقام بعمل التعدیالت التالیة:
- تقسیم إقلیم غرب الدلتا إلى إقلیمین:اإلسكندریة ومطروح.

- تقسیم إقلیم شمال الوجه القبلي وإقلیم جنوب الوجه القبلي إلى ثالثة أقالیم:إقلیم
شمال الصعید، وإقلیم أسیوط (ویشمل محافظتي: أسیوط والوادي الجدید) وإقلیم

جنوب الصعید).
وبهذا ارتفع عدد األقالیم إلى ثمانیة، مع تغییر مسمیات بعض األقالیم ووافقت
على ذلك اللجنة الوزاریة للحكم المحلي (1975) ووزارة التخطیط، وفي عام
1977 صدر القرار الجمهوري رقم 475 بتقسیم مصر إلى ثمانیة أقالیم

تخطیطیة كما یلي:
إقلیم القاهرة وعاصمته مدینة القاهرة ویشمل محافظات: القاهرة والجیزة

والقلیوبیة.



إقلیم اإلسكندریة وعاصمته مدینة اإلسكندریة، ویشمل محافظات: اإلسكندریة
والبحیرة ومنطقة النوباریة.

إقلیم الدلتا وعاصمته مدینة طنطا، ویشمل محافظات: الدقهلیة ودمیاط وكفر
الشیخ والغربیة والمنوفیة.

إقلیم قناة السویس وعاصمته مدینة اإلسماعیلیة، ویشمل محافظات: الشرقیة
وبورسعید واإلسماعیلیة والسویس وسیناء والجزء الشمالي من محافظة البحر

األحمر.
إقلیم مطروح وعاصمته مدینة مرسى مطروح ویقتصر على محافظة

مطروح.
إقلیم شمال الصعید وعاصمته مدینة المنیا ویشمل محافظات: الفیوم وبنى

سویف والمنیا، وجزًءا من شمال محافظة البحر األحمر.
إقلیم أسیوط، وعاصمته مدینة أسیوط، ویشمل محافظتي:أسیوط والوادي

الجدید.
إقلیم جنوب الصعید وعاصمته مدینة أسوان ویشمل محافظات: سوهاج وقنا

وأسوان والجزء الجنوبي من محافظة البحر األحمر.

 
شكل رقم (17)

وقد نصت المادة الثانیة من هذا القرار الجمهوري على أن تنشأ بكل إقلیم لجنة
علیا للتخطیط اإلقلیمي، یشرف علیها الوزیر المختص بالحكم المحلي، تتشكل من
محافظ عاصمة اإلقلیم رئیسًا، محافظى المحافظات المكونة لإلقلیم، رؤساء
المجالس المحلیة بالمحافظات المكونة لإلقلیم، رئیس هیئة التخطیط إقلیمي، ممثلي

الوزارات المختصة.



وتختص هذه اللجنة بما یلي:
- إقرار األولویات التي تقترحها هیئة التخطیط اإلقلیمي في ضوء الموارد

المتاحة محلیا ومركزیا.
- إقرار أحد بدائل الخطة اإلقلیمیة المقترحة من هیئة التخطیط اإلقلیمي.

- إقرار التقاریر الدوریة لمتابعة تنفیذ الخطة.
- استعراض أیة تعدیالت تقترحها هیئة التخطیط اإلقلیمي حسب ما یظهر من

مشكالت.
كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن تنشأ بكل إقلیم اقتصادي

هیئة للتخطیط اإلقلیمي تتبع وزارة التخطیط تختص بـ:
- دراسة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة الراهنة والمستقبلیة لإلقلیم.

- القیام بالبحوث والدراسات الالزمة لتحدید موارد اإلقلیم الطبیعیة والبشریة
ووسائل تطویرها واستخداماتها المثلى.

- اقتراح اتجاهات التنمیة وخطوات التطور االجتماعي في اإلقلیم.
- تحویل هذه االتجاهات إلى مشروعات محددة ومدروسة.

- القیام بإعداد الكوادر الفنیة الالزمة للقیام بالدراسات والبحوث وأعمال
التخطیط على مستوى اإلقلیم.

- اإلعداد للتخطیط اإلقلیمي في ضوء األولویات والمعاییر التي تحددها اللجنة
العلیا للتخطیط اإلقلیمي، باإلضافة إلى متابعة تنفیذ الخطة عند إقرارها.

156 ()الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 1986 ـ
النتائج األولیة ـ المدن ـ القاهرة ـ 1986 ـ ص 22 .

157 ()الضیاعات الخارجیة هي: جملة الفاقد االقتصادي المصاحب الستخدام نشاط ما أو خدمة ما،
ویتوقف هذا الفاقد على عدة عوامل منها معدل الهجرة إلى المنطقة ودرجة تكدس األنشطة، المصدر:

عال سلیمان الحكیم ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 516 .

158 ()الوفورات الناتجة عن ارتباط أو اندماج األنشطة اإلنتاجیة في جوار قریب أو تجاور لصیـق، كما
هو الحال في إقلیم صناعي كبیر متخصص أو مدینة كبیرة، ویؤدى هذا التكتل إلى تعزیز الوفورات

الخارجیة المرتبطة باالستخدام الكلى للبنیة األساسیة في النقل وتسهیالت المواصالت وغیرها من
الخدمات، المرجع السابق ـ ص 529 .

159 ()المرجع السابق ـ ص 518 .

Richardson, H., W., City size and national spatial strategies in() 160
.Developing Countries, op. cit. p. 47

Ross, G., W., and Cohen S., S., the Politics of French regional() 161
planning, in: Friedman, J., and Alonso, W., Ed. Regional policy, The

.MIT Press, Cambridge, 1975, p. 732



162 ()وزارة التعمیر والمجتمعات الجدیدة ـ المدن الجدیدة عالمات مضیئة على خریطة مصر ـ القاهرة
ـ دیسمبر 1989ـ ص ص 34 ـ 35 .

163 ()یوسف تونى ـ معجم المصطلحات الجغرافیة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ بدون ـ ص 124 .
Alaev , E., Regionalization of a country for regional planning , in :() 164

Adams , P., and Helleinger , M., International geography , University of
.Toronto Press , Toronto , 1972 , p. 323

165 ()أكادیمیة البحث العلمي ـ المالمح العریضة للمدن المصریة عام 2000 ـ المرحلة الثانیة ـ
Alaev , E., Regionalization of a :التقریر النهائي ـ القاهرة ـ بدون ـ ص 69 و

country for regional planning , in : Adams , P., and Helleinger , M.,
International geography , University of Toronto Press , Toronto , 1972 ,

. p. 323

166 () أحمد محمد عبد العال ـ جغرافیة التنمیة مفهومها وأبعادها ـ مجلة كلیة اآلداب جامعة المنیا ـ
المجلد التاسع ـ 1991 ـ ص 116 .



المبحث الثالث

التنمیة اإلقلیمیة في مصر
تجربة التخطیط اإلقلیمي في مصر :

بعد مرور عشرین عاما على بدایة ممارسة تجربة التخطیط القومي في مصر
بدأ االهتمام بالبعد اإلقلیمي للتخطیط من أجل تحقیق أهداف التنمیة، ومن ثم انتقل
التخطیط من التركیز على القطاعات القومیة في الخمسینیات والستینیات إلى
االهتمام بعملیة تقسیم الدولة إلى أقالیم اقتصادیة توضع علـى أساسهــا الخطط
اإلقلیمیة للتنمیة (167) ففیما قبل الخطة الخمسیة 82/1983 ـ 86/1987 كان
التوزیع الجغرافي لمشروعات خطط التنمیة هو مجرد التوقیع المكاني لكل من
االستثمارات والخدمات، أما البعد اإلقلیمى الذي روعي بعد ذلك فقد تبلور في
مراعاة تنفیذ خطط التنمیة في إطار مكاني متكامل (168) وهو اإلطار الذي یعنى
إیجاد وحدات مكانیة ذات قدر نسبى من االستقالل ودرجة معینة من التكامل، بما
ال یعنى ضرورة التطابق بین اإلقلیمین: اإلدارى والتخطیطي، حتى یتوافر لألخیر
منهما قدر من المرونة في توجیه عملیة استغالل الموارد واالستثمارات المتاحة،

بما ال یتعارض مع األهداف النهائیة لخطة التنمیة القومیة .
وقد تبلور البعد اإلقلیمى لعملیة تنفیذ خطط التنمیة في مصر في ظهور خریطة
األقالیم االقتصادیة المصریة (169)وذلك بعد فترة طویلة من الجدل حول كیفیة
تقسیم الدولة إلى أقالیم تخطیطیة (170) انتهت إلى وضع خریطة قسمت بمقتضاها

مصر إلى األقالیم االقتصادیة الثمانیة .
وقد كانت إسهامات اإلقلیم االقتصادیة المصریة في كل من المساحة المعمورة

وعدد السكان في أعقاب صدور قرار إنشائها كما یوضح الجدول التالي (171):
جدول رقم (6) أقالیم مصر االقتصادیة سكانًا ومعمورًا 1976

اإلقلیم/ البیان
السكان

ألف نسمة
%

المعمور

كم2
%

معدل التناقض

النسبي (1)

91772522105.84.31القاهرة الكبرى

486013.21090028.40.46اإلسكندریة

869023.4975025.40.92الدلــتا

370010.4452011.70.89قنـاة السویس

1130.35601.50.20مطـروح



432011.6451011.61شمـال الصعید

17504.617504.61أسـیوط

429011.5420011.01.04جنوب الصعید

ـ3690010038400100الجملــة

ویالحظ وجود تطابق تام بین نسبتي اإلسهام في كل من عدد السكان ومساحة
المعمور في كل من إقلیمي: شمال الصعید وأسیوط، في حین تقاربت النسبتان في
أقالیم: قناة السویس، الدلتا، وجنوب الصعید، أما أقالیم التناقض النسبي فكانت
إقلیما: مطروح والقاهرة الكبرى، وهما ذاتهما متناقضان من حیث عدد السكان
ومساحة المعمور، فاألول منهما ترتفع فیه نسبة اإلسهام في المعمور عن نسبة
اإلسهام في عدد السكان، وإن كانت هاتان النسبتان في غایة الضآلة بالمقارنة
بنسب األقالیم األخرى، وهذا ما أدى إلى إدماجه خالل الثمانینیات في إقلیم
اإلسكندریة االقتصادي، أما الثاني فیمثل تجسیدا فعلیا للمشكلة السكانیة في مصر
(172)، إذ كان یستوعب 25% من عدد سكان مصر، في حین لم تتجاوز مساحته

المعمورة 6% من مساحة معمورها في عام 1976، وهو اإلقلیم الذي استمر في
استیعابه للنسبة األكبر من السكان، بل ومن النمو الحضري في الفترة التعدادیة

1976 ـ 1986 (173) .
ولقد وضع تصور على مستوى الربع األخیر من القرن الحالي تتطور بمقتضاه
كل من الطاقة االستیعابیة السكانیة والمساحة المعمورة على مستوى أقالیم مصر
االقتصادیة إلى نحو 200 ألف كم2 بالنسبة للمساحة المعمورة !! ؛ تستوعب نحو
63 ملیون نسمة بزیادة قدرها نحو 26 ملیون نسمة خالل تلك الفتـرة، على أن

تتوزع على األقالیم االقتصادیة الثمانیة كما یلي (174):
المساحة المعمورة [ شكل رقم 18] .

وقد توزعت على األقالیم االقتصادیة الثمانیة كما یلي: 37 % إلقلیم أسیوط،
24% إلقلیم قناة السویس، وهذا یعنى أن 60% من الزیادة في المعمور ستكون
في هذین اإلقلیمین، 18% إلقلیم مطروح، و14% إلقلیم جنوب الصعید، وهذا
یعنى أن المناطق المفتوحة [شكل رقم 19] ستكون مجاال لنحو 93% من الزیادة
المتوقعة في المساحة المعمورة حتى عام 2000م، أما النسبة المتبقیة فستوزع
على أقالیم: شمال الصعید، اإلسكندریة، والدلـتا مجتمعة، على أن یستبعد إقلیم

القاهرة الكبرى من مثل هذه الزیادة (175) .



 
شكل رقم (18)

 
شكل رقم (19)

إسهام األقالیم االقتصادیة المصریة في مساحة مصر 1976 ـ2000
الزیادة السكانیة [ شكل رقم 20] .

وهى تقدر بنحو 26 ملیون نسمة، وزعت على األقالیم االقتصادیة بواقع %27
إلقلیم أسیوط، 22% إلقلیم قناة السویس، وهذا معناه أن نحو 50% من الزیادة
المتوقعة ستكون من نصیب هذین اإلقلیمین، وذلك تمشیا مع ارتفاع نصیبهما من
اإلضافة إلى المساحة المعمورة وقدره 60%، أما بقیة الزیادة السكانیة فوزعت
على األقالیم األخرى بواقع 16% إلقلیم جنوب الصعید، 12% إلقلیم مطروح،
10% إلقلیم اإلسكندریة، 10% إلقلیم شمال الصعید، 3% إلقلیم الدلتا، والشيء

إلقلیم القاهرة كما حدث بالنسبة للمساحة المعمورة .



ویتفق التوزیع السابق للزیادة السكانیة التي كانت متوقعة حتى عام 2000 ـ
نظریا ـ مع اتجاه الدولة نحو دفع السكان خارج نطاق معمورها الحالي، بحیث
تكون النسبة الكبرى من هذه الزیادة من نصیب األقالیم األقل استغالال من الناحیة

االقتصادیة، أما أقل نسبة فتكون من نصیب األقالیم المكتظة سكانیا (176) .

 
شكل رقم (20)

إسهام أقالیم مصر االقتصادیة في السكان 1976 ـ2000

األبعاد المكانیة للتنمیة في مصر :
تعتبر التنمیة الشاملة بكافة جوانبها المكانیة ـ القومیة واإلقلیمیة، والقطاعیة ـ
الحضریة والریفیة، والموضوعیة ـ االقتصادیة واالجتماعیة هي الحل الوحید
الممكن لمواجهة مشكلة مصر الكبرى، أال وهى مشكلة السكان ذات األبعاد
المتعددة المتمثلة في: النمو السكاني بمعدالت مرتفعة، سوء توزع السكان، سواء
على مستوى رقعة الدولة ككل، أو داخل معمورها الرئیس، النمو الحضري
المستمر، الهجرة الداخلیة من المناطق الریفیة إلى المراكز الحضریة، انخفاض
الخصائص السكانیة، الضغط السكاني على المعمور وما أدى إلیه من تناقص
لنصیب الفرد من األرض الزراعیة، تزاید معدالت االستهالك واتساع الفجوة

الغذائیة، والتوسع العمراني الحضري على حساب األرض الزراعیة (177).
وتعنى التنمیة الشاملة بالنسبة لمصر: توجیه النمو العمراني والزیادة السكانیة
والعمالة الفائضة نحو المناطق غیر المزدحمة بالسكان والقابلة لالستغالل، أو نحو
المناطق التي لم تستغل بعد استغالال یتالءم مع إمكاناتها ومواردها، ویمكن تقسیم
محافظات مصر ـ حسب الكثافة السكانیة الحسابیة لعام 1986 ـ إلى أربعة أنماط

من حیث النمو السكاني الحالي والمتوقع [شكل رقم 21] هي:



 
شكل رقم (21)

أنماط النمو السكاني الحالي والمتوقع في محافظات مصر
النمط نسمة/كم2،یتمثل في محافظة القاهرة، التي تمثل كثافتها السكانیة 21
ضعفا لمتوسط الكثافة على مستوى الدولة، والتي اقتربت الكثافة في بعض
أقسامها اإلداریة من عالمة المائة ألف نسمة /كم2 (178) ثم في محافظات:
بورسعید 5.5 ألف نسمة/كم2، الجیزة 3.5 ألف نسمة/كم2 والقلیوبیة 2.5ألف

نسمة/كم 2 (179).
النمط المغلق، ویتمثل في المحافظات التي بلغت مرحلة االكتفاء السكاني
وأصبحت عاجزة عن استیعاب المزید من السكان بعد استغالل كل نطاقاتها
المعمورة والقابلة للعمران، وعلى رأسها محافظة سوهاج 1.6 ألف نسمة/كم2،
محافظة المنوفیة 1.4 ألف نسمة/كم2، فكل منهما تنتقل إلى النمط المختنق إذا
استمر نموها العشوائي على منواله الحالي مستقبال، وهى المحافظة التي ضمت
إلیها مدینة السادات الجدیدة لتكون متنفسا لنموها السكاني والعمراني، ثم في
محافظات:أسیوط والغربیة 1.4 ألف نسمة/كم2 المنیا، دمیاط 1.3 ألف نسمة/كم
2 لكل منهما، قنا، وأسوان 1.2 ألف نسمة/كم2 لكل منهما، بنى سویف
واإلسكندریة 91.1 ألف نسمة/كم2لكل منهما، وان كانت ترتفع إلى 3.9 ألف
نسمة/كم2 بالنسبة لمحافظة اإلسكندریة في حالة استبعاد مساحة قسم العامریة

(180) والدقهلیة ألف نسمة/كم2 .

النمط المعتدل، ویتمثل مثل في المحافظات التي یمكنها تحّمل النمو الطبیعي
لسكانها بسبب اعتدال كثافتها السكانیة وهى محافظات: الفیوم، الشرقـیة 8 آالف
نسمة/ كم2 لكل منهما، كفر الشیخ 5 آلف نسمة/ كم2، البحیرة واإلسماعیلیة3

ألف نسمة/ كم2 لكل منهما، وكلها محاطة بمناطق یمكن التوسع فیها عمرانیا .



النمط المفتوح، ویتمثل في محافظة السویس، باإلضافة إلى محافظات الحدود
الخمس غیر المأهولة حالیا بدرجة تتناسب مع مواردها، والتي تتسم بكثافات

سكانیة شدیدة االنخفاض (181).
ویتوقف تحقیق التنمیة الشاملة في مصر على مدى توافر مقومات هذه التنمیة،

ولهذا فإن التوجیه المكاني للعملیة األخیرة یخضع لعدة عوامل جغرافیة أهمها:
- توافر موارد الثروة المعدنیة .

- توافر الموارد المائیة الصالحة لالستغالل البشرى .
- توافر إمكانات التوسع الزراعي األفقي .

- توافر االمكانات السیاحیة .
- توافر الرغبة في التغییر وإدخال التجدیدات Innovations من أجل

االستغالل األمثل للبیئة، ولتحقیق التوازن بینها وبین السكان .
توفر إمكانیة إنشاء أقطاب النمو أو مراكز النمو تتولى عملیة توجیه التنمیة في
المناطق التي تقام فیها مثل هذه األقطاب، وتمثل النقطتان األخیرتان ـ مع ما سبق
ذكره من أهمیة التنمیة بالنسبة لمصر وخصائص أقسامها اإلداریة ـ أحد المحاور

المهمة في الدراسة الحالیة .

محاور التنمیة :
یمكن تقسیم محاور التنمیة في مصر ـ في ضوء نمط العمران ومدى توفر
مقومات التنمیة ـ إلى ثالثة نطاقات تضم ـ مجتمعة ـ عشر محاور هي (182) [شكل

رقم 22]:
أوال: محور شمال الدلتا، ویضم أربعة محاور هي:

محور ساحل الدلتا الشمالي، ویمتد ما بین فرعى النیل إلى الجنوب من بحیرة
البرلس، حیث تتوافر إمكانات الموارد البحریة والبحیریة والترویحیة .

محور شمال الدلتا، ویمتد ما بین فرعى النیل إلى الجنوب من بحیرة البرلس
حیث تتوافر إمكانات االستغالل الزراعي ـ منطقة البرارى ـ والسمكي ـ مصائد

بحیریة ومزارع سمكیة .
محور غرب الدلتا، وهو مناظر لمشروع استصالح األرض بمنطقة النوباریة،
حیث تتوافر إمكانات إنشاء المجتمعات العمرانیة الجدیدة مثل مدن: السادات،

النوباریة، وبرج العرب الجدیدة ـ العامریة الجدیدة سابقا .
محور شرق الدلتا، وهو المحور المناظر لمحور غرب الدلتا، وهو مثله من
حیث توافر االمكانات الزراعیة ـ مشروع الصالحیة، والعمرانیة ـ المدن الجدیدة
وأهمها مدینة العاشر من رمضان باإلضافة إلى مدینة الصالحیة الجدیـدة، فضال
عن إمكانات بحیرة المنزلة السمكیة والزراعیة ـ في حالة تجفیف بعض أجزائها .

ثانیا: نطاق الصحراء الغربیة، ویضم محوران هما:



محور الساحل الشمالي الغربى، حیث توافر اإلمكانات االقتصادیة المطلوبة
لقیام التنمیة الشاملة، كإمكانات الثروة الحیوانیة، الثروة السمكیة، فضال عن

اإلمكانات السیاحیة والبترولیة، وإمكانات النقل والمواصالت.
محور منخفض القطارة ـ جنوب الصحراء الغربیة، حیث توافر إمكانات الطاقة
الكهربائیة ـ في حالة تنفیذ مشروع منخفض القطارة أو مشروع محطة الضبعة
النوویة في جزئه الشمالي، وإمكانات استزراع نحو 1.3 ملیون فدان في حالة

إتمام عملیة إنشاء قناة توشكى في جزئه الجنوبي (183).
ثالثا: نطاق الصحراء الشرقیة وسیناء، ویتألف من أربعة محاور هي محور
شبه جزیرة سیناء، الذي یتمیز بإمكاناته الزراعیة، والسمكیة، والتعدینیة
والسیاحیة، وهو المحور األمثل ـ من وجهة نظر الباحث ـ لتطبیق التنمیة الشاملة،

نظرا لعدم استغالل موارد هذه المنطقة استغالال یتالءم مع إمكاناتها (184) .
محور البحر األحمر، حیث تتوافر إمكانات التنمیة االقتصادیة: السیاحیة،

والتعدینیة، والبحریة، وكذلك إمكانات التنمیة العمرانیة .
المحور األوسط، حیث اإلمكانات التعدینیة .

المحور الغربى، حیث إمكانات التنمیة الزراعیة والعمرانیة في مناطق دلتاوات
األودیة الجافة المتجهة إلى النیل، وأهمها: أودیة شعیت وخریط والعّالقى،

باإلضافة إلى إمكانات شواطئ بحیرة ناصر السمكیة والزراعیة والسیاحیة.

 
شكل رقم (22) محاور التنمیة في مصر

167 ()تم تقسیم جمهوریة مصر العربیة إلى ثمانیة أقالیم اقتصادیة بالقرار الجمهوري رقم 495 لسنة
1977، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ المؤشرات اإلحصائیة ـ إقلیم

اإلسكندریة ـ القاهرة ـ 1987ـ التقدیم .
168 ()أحمد خالد عالم ـ تاریخ التخطیط االقلیمى بمصر وتقسیم الدولة إلى أقالیم ـ جمعیة التخطیط ـ

القاهرة ـ بدون ـ ص ص 20 ـ 30، و: أحمد محمد عبد العال ـ منطقة غرب فرع رشید دراسة في
جغرافیة التنمیة ـ رسالة دكتوراه ـ غیر منشورة ـ كلیة اآلداب جامعة المنیا ـ 1987ـ ص ط .



169 ()الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ المؤشرات اإلحصائیة ـ إقلیم اإلسكندریة ـ مرجع
سبق ذكره ـ المكان نفسه .

170 ()صدر قرار تقسیم مصر إلى أقالیم اقتصادیة قبل تقسیم شبه جزیرة سیناء إلى محافظتي: سیناء
الشمالیة وسیناء الجنوبیة في عام 1981 .

171 ()أدمج هذا اإلقلیم في إطار إقلیم اإلسكندریة االقتصادي فیما بعد .

172 ()معدل التناقض النسبي هو ناتج قسمة نسبة إسهام اإلقلیم في عدد السكان على نسبة إسهامه في
مساحة المعمور في وقت معین، المصدر: عبد الرحیم عمران ـ المشكلة السكانیة في مصر ـ في: عبد

الرحیم عمران [محرر]، السكان والصحة والتنمیة في البالد العربیة ـ دار نشر الثقافة ـ القاهرة ـ
1978 ـ ص 210، والجدول من مصادر متفرقة.

173 ()أحمد محمد عبد العال ـ منطقة غرب فرع رشید دراسة في جغرافیة التنمیة ـ مرجع سبق ذكره ـ
ص 342 .

174 ()أحمد محمد عبد العال ـ دور المدن المصریة غیر الملیونیة في عملیة التحضر 1976ـ 1986 ـ
مجلة كلیة اآلداب جامعة المنوفیة ـ العدد الخامس ـ إبریل 1991 ص 20 .

175 ()سعد الدین الحنفى ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 33 .

176 ()یرى الباحث أن الرقم مبالغ فیه، والدلیل على ذلك أن مساحة المعمور المصرى قد بلغت نحو
100 ألف كم2 في تعداد عام 1986، راجع: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ الكتاب

االحصائى السنوي 1952ـ 1988 ـ القاهرة ـ یونیو 1988ـ ص 23، وقد نتج هذا االرتفاع عن
إدخال المساحات الصحراویة في كل من محافظات: اإلسكندریة، السویس، والبحیرة في عداد

المساحات المعمورة .
177 ()یرى الباحث أن الواقع الفعلي یظهر عكس هذا التصور، ویكفى للتدلیل على ذلك أن سكان إقلیم
القاهرة الكبرى التخطیطي ـ المخطط له أال یشهد أیة زیادة سكانیة خالل الفترة 1976 ـ 2000 قد

ارتفع عدد سكانه من نحو 7.1 ملیون نسمة في عام 1976 إلى نحو 9.3 ملیون نسمة في عام
1986، أى أنهم قد ازدادوا بنسبة 30% تقریبا خالل عشر سنوات فقط.

178 ()أحمد محمد عبد العال ـ منطقة غرب فرع رشید دراسة في جغرافیة التنمیة ـ مرجع سبق ذكره ـ
ص ص 337 ـ 347 .

179 ()عزة سلیمان وشنودة سمعان ـ التوسع الحضري ومشكلة اإلسكان في مصر ـ ندوة التوسع
الحضري ـ معهد التخطیط القومي ـ القاهرة ـ 1988ـ ص 314 .

180 ()عایدة بشارة ـ تخطیط المراكز العمرانیة والتنمیة في جمهوریة مصر العربیة ـ بحوث المؤتمر
الجغرافي العربي الثاني ـ 1976 ـ المجلس األعلى للثقافة ـ القــاهرة ـ 1988 ـ ص 22 .

181 ()السید محمد كیالني ـ تصنیف وترتیب المدن المصریة ذات حجم سكاني 10000 نسمة فأكثر ـ
معهد التخطیط القومي ـ ورقة عمل رقم 17 ـ القاهرة ـ أغسطس ـ 1983ـ ص 67 .

182 ()باستبعاد مساحة قسم عتاقة غیر المأهول بالسكان ترتفع كثافة سكان محافظة السویس من 18
نسمة /كم2 إلى 0.6 نسمة /كم2، ومن ثم یمكن اعتبارها إحدى محافظات النمط المعتدل، رغم تركز

سكانها في مدینة السویس، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ الكتاب االحصائى
السنوي 1952ـ 1988 ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 23 .

183 ()سعد الدین الحنفى ـ مرجع سبق ذكره ـ ص ص 16 ـ 24 .

184 ()حسین كفافى ـ رؤیة عصریة لخریطة مصر ـ الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 1987ـ
ص 74 .



المبحث الرابع

المدن الجدیدة في مصر
النشأة والتطور

لعل الجذور األولى لفكرة إنشاء المدن الجدیدة في مصر كانت في عام
1968م، حینما نصت الخطة اإلقلیمیة لهیئة تخطیط القاهرة الكبرى على إنشاء
أربع مدن جدیدة حول القاهرة على مداخلها الموصلة بینها وبین كل من المدن
التالیة: اإلسكندریة شماال، السویس شرقا، الخانكة شماال بغرب، والفیوم جنوبا
بغرب، وذلك لیقطنها نحو ربع الملیون من البشر في عام 1990 (185) وكانت
هذه الخطة تهدف إلى مواجهة المشكلة السكانیة في مصر بصورة عامة، ومشكلة
تضخم القاهرة الكبرى وزحفها على األراضي الزراعیة المحیطة بها بصـفة
خاصة، ومن ثم یتضح أن الفكرة األولى للمدن الجدیدة في مصر كانت تنظر إلى
هذه المدن على أنها «أقطاب تخفیف » و« مدن توابع »، أكثر من نظرتها إلیها
على أنها تكون جزءا من خطة شاملة لتحقیق النمو االقلیمى أو التنمیة اإلقلیمیة،
وإن كانت تهدف إلى حل بعض المشكالت الخاصة بإقلیم القاهرة الكبـرى

العمراني .
وقد اتجه اهتمام الدولة ـ عبر وزارة اإلسكان والتعمیر ـ في الفترة ما بین عامي
1973 و 1976م إلى إعادة تعمیر مدن منطقة قناة السویس بسبب األضرار التي
لحقت بهذه المدن في أعقاب حرب عام 1973، وقد اتضح ذلك في « برنامج
إعادة التعمیر والتنمیة » الذي وضع في عام 1976، والذي كان یهدف إلى:
إعادة تشكیل خریطة مصر من خالل جهود تحویل النمو عن المدن الكبرى ـ
Human Erosion القاهرة واإلسكندریة وإیقاف عملیة « التعریة البشریة
لألراضي الزراعیة المحیطة بالمدن المصریة ومن ثم فقد ظهرت فكرة المدن
الجدیدة من جدید، ولكن في شكل مجموعة جدیدة من المدن في إطار إقلیم القاهرة
الكبرى العمراني، ولكنها في هذه المرة كانت تمثل جزءا من إستراتیجیة عریضة
لنشر الصناعة وتوفیر فرص العمل، باإلضافة إلى تقلیل المعدل المتسارع للنمو
السكاني والعمراني اإلقلیمى: القاهرة الكبرى واإلسكندریة الحضریین، ومن ثم
أصبح الهدف من إنشاء المدن الجدیدة في مصر هدفا مزدوجا یتألف من جانبین

أحدهما قومي واآلخر إقلیمى .

التوزع
المدن الجدیدة ومحاور التنمیة

تظهر لنا المقارنة بین توزع كل من محاور التنمیة في مصر [انظر شكل رقم
22] ومدنها الجدیدة [شكل رقم 23] أن هناك اتساقا في توزع هذه المدن مع تلك

المحاور، وإن شاب ذلك بعض القصور، وذلك كما یلي:
محور ساحل الدلتا الشمالي، وتوجد به مدینة واحدة هي دمیاط الجدیدة



محور شمال الدلتا، ویخلو من المدن الجدیدة، ولكن یمكنه االعتماد على مدینة
دمیاط الجدیدة .

محور غرب الدلتا، وتتوزع حوله ثالث من المدن الجدیدة هي: العامریة
الجدیدة في الشمال، النوباریة في الوسط، والسادات في الجنوب .

 
شكل رقم (23)

 
محور شرق الدلتا، وتوجد إلى الشرق والجنوب منه مدینتان جدیدتان هما:

الصالحیة الجدیدة والعاشر من رمضان .
محور الساحل الشمالي الغربى، ویخلو من أیة مدینة جدیدة، رغم ترامیه على
طول الساحل الشمالي الغربى فیما بین اإلسكندریة شرقا والسلوم غربا، وتعتبر

مدینة برج العرب الجدیدة أقرب المدن الجدیدة إلى هذا المحور .
محور الصحراء الغربیة، وینتظم مدینتین جدیدتین ترتبطان باالستغالل التعدیني

هما: مدینة الواحات البحریة، ومدینة أبو طرطور .
محور شبه جزیرة سیناء، ویشبه محور الساحل الشمالي الغربى في خلوه من
المدن الجدیدة ـ رغم طوله ـ وهو في حاجة ألكثر من مدینة جدیدة الستغالل

موارده: التعدینیة والسیاحیة والزراعیة والسمكیة والترویحیة (186) .
محور شرق البحر األحمر، ویضم مدینة جدیدة واحدة هي الحمراوین، وهو
أیضا كامتداد لمحور شبه جزیرة سیناء یحتاج ألكثر من مدینة جدیدة الستغالل

موارده: التعدینیة والسیاحیة والزراعیة والسمكیة والترویحیة .
محور وسط البحر األحمر، وهو ال یحتاج ألیة مدینة جدیدة، وإنما إلى تجمعات

عمرانیة صغیرة تستغل موارده المحدودة .



محور غرب البحر األحمر [بحیرة ناصر] ویضم مدینتان جدیدتان هما: مدینة
مجمع نجع حمادى لصناعة األلمونیوم، ومدینة أسوان الجدیدة، ویحتاج هذا
المحور ألكثر من مدینة الستغالل موارد البحیرة: الزراعیة والسمكیة والسیاحیة
ویتلخص ارتباط توزع المدن الجدیدة بمحاور التنمیة في مصر في خلو محاور
التنمیة في مناطق الال معمور من العدد الكافي من هذه المدن، والالزم الستغالل
إمكانات هذه المحاور والمناطق، في الوقت ذاته الذي تتكوكب فیه هذه المدن حول
محاور مناطق المعمور أو قریبا منها، وإذا كان الوضع األخیر یساعد في حل
مشكالت مصر السكانیة حال عاجال، فإن نشر المدن الجدیدة كمراكز نمو تطبیقا
لسیاسة االنتشار بطریقة مركزة في مناطق الال معمور هو الحل اآلجل الذي ال

مفر منه لهذه المشكالت .

المدن الجدیدة واألقالیم االقتصادیة
یمكن القول بصورة عامة أن إستراتیجیة المدن الجدیدة في مصر لم تضع في
اعتبارها أن یتوافق توزیع هذه المدن مع األقالیم االقتصادیة، وذلك رغم التوافق
الزمني في اتجاه الدولة إلى إتباع كل من: إستراتیجیة المدن الجدیدة، وسیاسة
األقالیم االقتصادیة، وذلك ألن انقسام مصر إلى إقلیمین كبیرین من حیث المعمور
أحدهما كثیف العمران بل ومكتظة، یعانى ـ ومعه الدولة برمتها ـ من إفراط
السكان Over Populated هو منطقة الوادي والدلتا، واآلخر «خفیف
العمران» بل ومنعدمة، یقاسى ـ ومعه الدولة برمتها أیضا ـ من تفریط السكان
Under Populated هو بقیة مناطق مصر، جعل التفكیر یتجه أوال إلى حل
مشكالت اإلقلیم األول، رغم أن هذا الحل یمكن أن یكمن في استغالل موارد
اإلقلیم الثاني، وذلك بتركیز معظم المدن الجدیدة في إطاره أو قریبا منه، ولهذا
كانت الموجة األولى من المدن الجدیدة ـ العاشر من رمضان، السادات، وبرج
العرب الجدیدة ـ تترامى على مسافات قصیرة من منطقة الدلتا المكتظة بالسكان .

ولقد كان هناك توافق موقعّي ووظیفّي واضح فیما یتعلق بمدینتي: العاشر من
رمضان والسادات الجدیدتین، لوقوعهما بین مناطق: القاهرة الكبرى، قناة
السویـس، وشرق الدلتا بالنسبة للمدینة األولى، ومناطق: القاهرة الكبرى،
اإلسكندریة، وغرب الدلتا بالنسبة للمدینة الثانیة، التي سرعان ما ضمت ـ إداریا ـ
إلى محافظة المنوفیة ـ أكثر محافظات الدلتا اكتظاظا بالسكان ـ لتكون متنفسا
لسكانــها، مما یؤكد أهمیة هذه المدینة كحل لمشكالت مناطق الدلتا كثیفة السكان،
كذلك صاحب عملیة اختیار موقع مدینة برج العرب الجدیدة قدرا كبیرا من

التوفیق كمتنفس لكل من: إقلیم اإلسكندریة الحضري ومنطقة غرب الدلتا (187).
***

التوزیع النظري :
یظهر التوزیع العام للمدن المصریة الجدیدة أنه لم یخل إقلیم واحد من أقالیم
مصر االقتصادیة الثمانیة ـ والتي أصبح عددها سبعة أقالیم بعد إدماج إقلیم
مطروح في إطار إقلیم اإلسكندریة ـ من مدینة جدیدة، فیما عدا إقلیم مطروح قبل
عملیة إدماجه ، وإن اختلفت هذه األقالیم فیما بینها من حیث وظائف مدنها الجدیدة



ومراحل تنفیذها، ویظهر الشكل رقم 23 العالقة بین األقالیم االقتصادیة والمدن
الجدیدة، وذلك كما یلي:

إقلیم القاهرة الكبرى، وكان من نصیبه خمس مدن جدیدة هي: بدر، العبـور،
15 مایو، ومدینة الواحات البحریة الجدیدة ـ الباویطى ـ مدینة مناجم الحدید،
وذلك باإلضافة إلى التجمعات العمرانیة الجدیدة العشر حول مدینة القاهرة، والتي

توصى بعض الدراسات بعدم االستمرار في عملیة إنشائها (188) .
إقلیم اإلسكندریة، وتوجد به ثالث مدن هي: السادات، برج العرب الجدیـدة،
والنوباریة، وكلها یقع في إقلیم اإلسكندریة االقتصادي قبل أن یضم إلیه إقلیم
مطروح االقتصادي، والذي كان خلوه من المدن الجدیدة ـ رغم كبر مساحته
وتعدد موارده ـ تأكیدا التجاه الفكر التخطیطي العمراني في مصر إلى االلتصاق

بالمعمور وعدم االتجاه إلى نشر المراكز العمرانیة الجدیدة بعیدا عنه.
إقلیم الدلتا، وتقع به مدینة واحدة هي دمیاط الجدیدة .

إقلیم قناة السویس، وتقع به مدینتا: العاشر من رمضان، والصالحیة الجدیدة
واألولى منهما أقرب إلى إقلیم القاهرة الكبرى، أو إلى إقلیم الدلتا من إقلیم قناة
السویس، والذي یالحظ خلو منطقة شبه جزیرة سیناء التابعة له من أیة مدینة

جدیدة.
إقلیم مطروح: وهو اإلقلیم الوحید الذي خال من المدن الجدیدة، وقد أدمج فیما

بعد في إطار إقلیم اإلسكندریة االقتصادي كما سبق ذكره .
إقلیم أسیوط: وتقع به مدینتا أسیوط الجدیدة، ومدینة أبو طرطور التعدینیة
الخادمة لمشروع استغالل فوسفات هضبة أبو طرطور في المنطقة الواقعة فیما

بین منخفضي الخارجة والداخلة .
إقلیم شمال الصعید، وتوجد به مدینتان جدیدتان هما: بنى سویف الجدیدة والمنیا

الجدیدة .
إقلیم جنوب الصعید، وتقع به أربع مدن جدیدة هي: سوهاج الجدیدة، مدینة

مجمع نجع حمادى لصناعة األلمونیوم، أسوان الجدیدة، والحمراوین .
ویتضح من التوزیع السابق أن إقلیم القاهرة الكبرى قد استأثر بالنسبة الكبرى
من المدن المصریة الجدیدة، إذ ضم 30% من عددها ـ باعتبار التجمعات
العمرانیة العشر بمثابة مدینة واحدة ـ وهو اإلقلیم الذي كان یضم 25% من جملة
سكان مصر، ونحو 6% من مساحتها المعمورة في عام 1976، وقد ارتفعت
نسبة إسهامه في سكان الدولة إلى 26% في عام 1986، وذلك كما یوضح

الجدول التالي:
جدول رقم (7)

توزیع نسب معمور وسكان األقالیم االقتصادیة المصریة (189)

المدن الجدیدةالسكانالمعمورالنسب المئویة



المدن الجدیدةالسكانالمعمورالنسب المئویة

%عدد197619761986اإلقلیم االقتصادي

5.82525.6630القاهرة الكبرى

28.413.213.2315اإلسكندریة

25.423.423.115الدلتـــا

11.710.410.2210قناة السویس

ــــــ1.50.3مطــروح

11.611.611.7210شمال الصعید

4.64.64.8210أســـیـوط

1111.511.5420جنوب الصعید

10010010020100الجمـــــلة

ویأتي إقلیم جنوب الصعید ـ من حیث عدد المدن الجدیدة ـ بعد إقلیم القاهرة
الكبرى حیث بلغ عدد مدنه أربع مدن، تمثل 20% من المدن المصریة الجدیدة،
وقد كانت نسبة معمور هذا اإلقلیم إلى جملة مساحة المعمور المصرى %11
وعدد سكانه 11.5% من عدد سكان مصر في كل من تعدادي 1976، 1986 .
أما إقلیم اإلسكندریة، والذي كانت مساحته المعمورة تمثل نحو 28% من
مساحة المعمور المصرى في عام 1976، وعدد سكانه یمثل نحو 13% من
سكان مصر في كل من تعدادي 1976و1986 فقد جاء في المرتبة الثالثة من
حیث عدد المدن الجدیدة بعد إقلیمي القاهرة الكبرى وجنوب الصعید، إذ كان

نصیبه ثالثا من هذه المدن تمثل 15% من مدن مصر الجدیدة .
وقد بلغ عدد المدن الجدیدة في إقلیم قناة السویس مدینتین فقط، أي نحو %10
من هذه المدن، في الوقت الذي كانت مساحة معمورة تمثل نحو 10% من مساحة
معمور مصر عام 1976، وسكانه یمثلون 10% ـ أیضا ـ من جملة سكان مصر

في تعدادي 1976 و1986 .
ویشبه إقلیم أسیوط إقلیم القناة في كونه قد ضم مدینتین فقط، ولكنه اختلف عنه
في انخفاض نسبة معموره إلى جملة مساحة معمور مصر ـ نحو 5%، وكذلك
انخفاض نسبة سكانه إلى جملة سكان مصر ـ نحو 5% أیضا ـ في كل من تعدادي

. 1986 ،1976



كذلك یشبه إقلیم شمال الصعید كال من إقلیمى: قناة السویس وأسیوط في عدد
مدنه الجدیدة، ولكنه اختلف عنهما في ارتفاع نسبة كل من: مساحة معموره وعدد

سكانه في كل من تعدادي 1976، 1986، والبالغة نحو 12% لكل منهما .
أما إقلیم الدلتا، والذي بلغت مساحته المعمورة نحو 25% من مساحة معمور
مصر، و سكان یمثل عددهم نحو 23% من سكان مصر في كل من تعدادي
1976 و1986 فقد كان نصیبه مدینة واحدة تخدم مصر كلها أكثر مما تخدمه

هو وهى مدینة ـ میناء ـ دمیاط الجدیدة .

الواقع الفعلي :
ویقصد به التوزیع العملي، أو مدى تبلور ووضوح المدینة الجدیدة على خریطة

مصر وهى مسألة تختلف ـ أیضا ـ من إقلیم اقتصادي إلى آخر، وذلك كما یلي:
إقلیم القاهرة الكبرى، وقد بدأت المدن الجدیدة تظهر مبكرا فیه، إذ تنتمي مدینة
6 أكتوبر إلى الجیل األول من هذه المدن، ونظرا ألنها قد أقیمت على قاعدة
صناعیة ـ سیاحیة فقد جذبت الصناعة من إقلیم القاهرة الكبرى ومن مناطق
أخرى، وقد ارتفع عدد سكانها من نحو 5.3 ألف نسمة في عام 1986 إلى نحو
8.6 ألف نسمة في عام 1987 (190) كذلك فقد أصبحت مدینة 15 مایو ذات
مكانة واضحة كمتنفس سكاني لإلقلیم، حیث بلغ عدد سكانها حتى نهایة عام
1987 نحو 62 ألف نسمة (191) وهو ما یمثل نحو 41% من جملة طاقتها
االستیعابیة حتى عام 2000 (192) أما بالنسبة لمدینتي: بدر والعبور فلم تتضح
معالمهما بعد إذ الزالت كل منهما في طور اإلنشاء، في حین بدأت مدینة مناجم
حدید الواحات البحریة في خدمة صناعة التعدین في تلك المنطقة، أما فیما یتعلق
بالتجمعات العمرانیة الجدیدة العشر، والمقرر لها أن تستوعب نحو 1.9 ملیون
نسمة حتى عام 2000 فقد تقرر أن یقام تجمع كل عام في الفترة 84 /1995،
ولكن ما تم إنجازه حتى عام 1988 هو إعداد المخطط العام لتجمعین عمرانیین
منهما فقط ـ أما التجمعات األخرى فمعظمها ینتظر حل مشكلة األرض

المخصصة له من قبل هیئة التخطیط العمراني (193) .
إقلیم اإلسكندریة، وبه مدینتان من مدنه الجدیدة الثالث هما: السادات وبرج
العرب الجدیدة من مرحلتي: التخطیط والتنفیذ إلى مرحلة الفعالیة ـ كمدینة 6
أكتوبر في إقلیم القاهرة، ومدینة العاشر من رمضان في إقلیم قناة السویس، وان
كانت معدالت فعالیتهما تتم بإیقاع بطيء، فقد بلغ عدد سكان مدینة السادات 1.9
ألف نسمة فقط في عام 1986(194) ارتفعت إلى نحو 4.3 آالف نسمة فقط في
1987، أما مدینة برج العرب الجدیدة فقد قدر عدد سكانها في العام األخیر بنحو
0.4 ألف نسمة فقط، وال تزال المدینة الثالثة في هذا اإلقلیم ـ النوباریة ـ في طور

اإلنشاء .
إقلیم الدلتا، ال تزال مدینته الوحیدة ـ دمیاط الجدیدة ـ في طور اإلنشاء، وقد بلغ

عدد سكانها في عام 1986 نحو 1500 نسمة فقط .
إقلیم قناة السویس، وقد شهد هذا اإلقلیم أكثر المدن الجدیدة في مصر فعالیة
وكفاءة ونشاطا ونموا، أال وهى مدینة العاشر من رمضان، التي بلغ عدد سكانها



في عام 1986 نحو 8.5 آالف نسمة، ارتفع إلى 34 ألفا في نهایة عام 1987،
كذلك بلغ عدد المشروعات الصناعیة بالمدینة 690 مشروعا حتى نهایة عام
1986، منها 160 مصنعا منتجا بالفعل یعمل بها نحو 17 ألف عامل (195)، أما
المدینة األخرى باإلقلیم ـ الصالحیة الجدیدة ـ والتي بلغ عدد سكانها نحو
700نسمة فقط في عام 1986 فهي في طور اإلنشاء، وإن كانت قد بدأت في

ممارسة دورها كمركز تصدیر لمنتجات مشروع الصالحیة الزراعي (196) .
إقلیم مطروح، وقد خال هذا اإلقلیم من المدن الجدیدة، وان كانت مدینة برج

العرب الجدیدة تقع داخل اإلطار االدارى لمحافظة مطروح .
إقلیم أسیوط، وقد ضم مدینتین في طور اإلنشاء إحداهما في وادى النیل إلى
الغرب من مدینة أسیوط هي مدینة أسیوط الجدیدة، واألخرى في الوادي الجدید

هي مدینة مشروع فوسفات أبو طرطور .
إقلیم شمال الصعید، وهو ـ كسابقه ـ یضم مدینتین في طور اإلنشاء هما: بنى

سویف الجدیدة والمنیا الجدیدة .
أنماط الصعید، ویضم أربع مدن جدیدة كلها في طور اإلنشاء، وإن كان بعضها
قد أوشك على النضوج، كما هو الحال بالنسبة لمدینة مجمع نجع حمادي، الذي
كان یعمل به حتى عام 1983 نحو 10 آالف عامل، ومدینة الحمراوین، التي بلغ
عدد سكانها في عام 1992 نحو 10 آالف نسمة، وتوفر نحو 3500 فرصة
عمل في مناجم الفوسفات في تلك المنطقة (197) أما المدینتان األخریان فهما:

سوهاج الجدیدة وأسوان الجدیدة .

األنماط :
واألنماط المقصودة هنا هي أنماط هذه المدن من منظور التنمیة، وأنماطها من
حیث استقاللها أو تبعیتها لغیرها من المدن األقدم، ویرى الباحث أن الوضع
الحالي للمدن المصریة الجدیدة ال یسمح بتقسیمها إلى مدن مستقلة وأخرى تابعة،
ولكن اإلطار النظري التخطیطي الهادف إلى استخدام هذه المدن كأدوات لتحقیق
التنمیة اإلقلیمیة في المدى اآلجل یفترض أن تظل هناك عدة مدن جدیدة تابعة
لمدن أخرى قدیمة أو سابقة علیها في الوجود، وأن تظهر بمرور الوقت مدن
جدیدة مستقلة عن المدن األقدم، تكون مرشحة ألن تلعب دور أقطاب تنمیة
Relief في إقلیمها المباشر، وأقطاب تخفیف Development Poles

Poles عن األقالیم العمرانیة األقدم المكتظة بالسكان .

أنماط المدن الجدیدة من منظور التنمیة :
یمكن تقسیم المدن الجدیدة في مصر من منظور التنمیة إلى ثالث فئات رئیسة،

تنقسم بدورها إلى ثالث فئات فرعیة وذلك كما یلي:
- من حیث استقاللها عن المدن الكبرى أو تبعیتها لها، حیث یمكن تقسیمها إلى:
مدن مستقلة، مدن تابعة، ومدن المشروعات القومیة غیر المرتبطة بالمدن

األخرى



- من حیث األنماط، حیث یمكن تقسیمها إلى: مدن جدیدة أقطاب تنمیة ومدن
جدیدة أقطاب تخفیف، ومدن جدیدة متعددة األهداف .

- من حیث مرحلة التنفیذ، حیث یمكن تقسیمها إلى: مدن جدیدة قائمة غیر
مكتملة اإلنشاء، مدن جدیدة في طور اإلنشاء، و مدن جدیدة في طور الدراسة،

ویمكن تجمیع الفئات الثالث ـ الرئیسة والتابعة ـ في الجدول التالي:
جدول رقم (8)

أنماط المدن الجدیدة في مصر من منظور التنمیة (198)

مرحلة التنفیذرمزهدف اإلنشاءرمزاستقالل/تبعیةرمز

قائمة غیر مكتملةIأقطاب تنمیةأمستقلة1

في طـور اإلنشاءIIأقطاب تخفیفبتابعـــة2

في طور الدراسةIIIمتعددة األهدافجمشروع قومي3

 

وفى ضوء التقسیم السابق یمكن توزیع المدن المصریة الجدیدة على الفئات
التالیة الفئة األولى: المدن الجدیدة أقطاب التنمیة القائمة ورمزها ( 1 أ I )، وهى
مدن: العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، السادات، وبرج العرب الجدیدة

[العامریة الجدیدة سابقا ] .
( I 2 ب ) الفئة الثانیة: المدن الجدیدة التوابع أقطاب التخفیف القائمة ورمزهـا

وهى مدینة 15 مایو فقط .
الفئة الثالثة: المدن الجدیدة التوابع أقطاب التخفیف في طور اإلنشاء ورمزها
(2 ب II ) وهى مدن: العبور، بنى سویف الجدیدة، المنیا الجدیدة، أسیوط

الجدیدة، سوهاج الجدیدة، وأسوان الجدیدة .
الفئة الرابعة: مدن المشروعات القومیة المتعددة األهداف في طور اإلنشاء

ورمزها ( 3 ج II ) وتضم مدینتّي: النوباریة والصالحیة الجدیدة .
الفئة الخامسة: المدن التوابع المتعددة األهداف في طور اإلنشاء ورمزها ( 2

ج II) وتضم مدینتّي: بدر ودمیاط الجدیدة .
( I 3 ج ) الفئة السادسة: مدن المشروعات القومیة المستقلة القائمة ورمزها
وتتبعها مدینتا: استغالل خام الحدید في الواحات البحریة، والمجمع الصناعي

بنجع حمادى [ مجمع األلمونیوم ] .
الفئة السابعة: مدن المشروعات القومیة المستقلة في طور الدراسة ورمزها (3
ج III) وتتبعها مدینتا: مدینة مجمع أبو طرطور الستغالل فوسفات الوادي الجدید

ومجمع الحمراوین الستغالل المنجنیز بالبحر األحمر .



الفئة الثامنة: المدن التوابع أقطاب التخفیف في طور الدراسة ورمزها ( 2 ب
(III وهى التجمعات العمرانیة العشرة في إطار إقلیم القاهرة الكبرى العمراني،

ویلخص الجدول التالي التقسیم السابق للمدن الجدیدة في مصر:
جدول رقم (9)

فئات المدن المصریة الجدیدة (199)

المدنالرمزالمدن / الخصائص

مستقلة / أقطاب نمو / قائمة
I 1 أ

 

العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر السادات /برج
العرب الجدیدة

توابع/أقطاب تخفیف/ قائمة
2 ب

I
15 مایو

توابع/أقطاب تخفیف/في طور اإلنشاء
2 ب
II

بنى سویف الجدیدة/المنیا الجدیدة/أسیوط الجدیدة/سوهاج
الجدیدة/أسوان الجدیدة

توابع/أقطاب تخفیف/في طور الدراسة
2 ب
III

التجمعات العمرانیة العشر حول مدینة القاهرة

توابع/متعددة األهداف/في طور اإلنشاء
2 ج

I
دمیاط الجدیدة / بدر

مشروعات قومیة/ مستقلة/ قائمة
3 ج

I
مجمع نجع حمادى/مجمع الواحات البحریة

مشروعات قومیة /متعددة األهداف/ في
طور اإلنشاء

3 ج
II

النوباریة / الصالحیة

مشروعات قومیة /مستقلة/ في طور
الدراسة

3 ج
III

مجمع أبو طرطور / مجمع الحمراوین

 

أنماط المدن الجدیدة من منظور االستقالل والتبعیة
أ ـ المدن الجدیدة المستقلة :

وهى مدن: العاشر من رمضان، السادات برج العرب الجدیدة، 6 أكتوبر، وإن
كانت بعض الدراسات تضعها في عداد المدن التابعة (200) في حین یضعها
البعض اآلخر في عداد المستقل منها (201) مجمع أبو طرطور، ومدینة الحمراوین



واستقالهما ناتج عن تطرف موقعیهما عن مناطق المعمور الرئیسة في الوادي
والدلتا، مدینة النوباریة، ألنها سوف تقوم بدور قطب النمو Growth Pole في
مناطق االستصالح الزراعي بمنطقة النوباریة، ومحور تنمیة في غرب الدلتا،
مدینة الصالحیة الجدیدة، التي تقوم ـ في شرق الدلتا ـ بالدور ذاته الذي تؤدیه

مدینة النوباریة في غربها، ومدینة الواحات البحریة .
ب ـ المدن الجدیدة التوابع :

وتأتى مدینة 15 مایو على رأس هذه المجموعة من المدن الجدیدة، فما هي إال
امتداد عمراني للجزء الجنوبي من مدینة القاهرة (202) ثم التجمعات العمرانیة
الجدیدة العشر حول مدینة القاهرة بحكم وظیفتها كمتنفس سكنى إلقلیم القاهرة
الكبرى الحضري، وهى ذاتها وظیفة مدینة 15 مایو، ثم المدن الجدیدة المواجهة
لمدن: بنى سویف، المنیا، أسیوط، سوهاج، وأسوان، بحكم وظائفها كأقطاب
تخفیف عن هذه المدن األقدم، ویضاف إلى هذه الفئة من المدن كال من مدینتي:
دمیاط الجدیدة والعبور، وإن كانت كل منهما تختلف عن المدینتین السابقتین في
أنها مدینة متعددة األهداف، كذلك تنتمي إلى هذه الفئة من المدن مدینة مجمع نجع

حمادى الصناعي .

الوظائف :
ال یقصد بالوظائف هنا التركیب الوظیفي الداخلي للمدینة، وال وظائف سكانها،
وإنما المقصود هو الدور الوظیفي المرسوم للمدینة إسهاما منها في حل مشكلة
السكان والتنمیة اإلقلیمیة في مصر، إما كقطب تنمیة یساعد في ظهور نطاقات
تنمیة بعیدة عن نطاق المعمور الحالي لجذب بعض سكان أو أنشطة هذا المعمور،
أو كقطب تخفیف یسهم في حل هذه المشكلة عن طریق تحویل مسار البشر
النازحون من مناطق الطرد البشرى إلى مناطق الجذب ـ المدن الكبرى، وذلك
رغم أن التحدید الوظیفي الدقیق للمدن المصریة الجدیدة أمر یصعب الوصول إلیه

في الوقت الراهن، ومن ثم یمكن تقسیم هذه المدن إلى ثالث فئات هي:

المدن الجدیدة أقطاب التنمیة، وتضم مدن:
العاشر من رمضان، ذات القاعدة االقتصادیة المستقلة، والتي یمكن أن تمارس
دور قطب النمو في المنطقة الواقعة بین أقالیم: قناة السویس، شرق الدلتا،

والقاهرة الكبرى
السادس من أكتوبر، باعتبارها مركزا للجذب الصناعي تتوطن فیه الصناعات

الجدیدة والصناعات سابقة الوجود في إقلیم القاهرة الكبرى الحضري
السادات، باعتبارها قطب نمو للمنطقة الواقعة بین إقلیمي القاهرة الكبرى
واإلسكندریة من ناحیة، ومنطقة غرب الدلتا من ناحیة أخرى، وإن كانت قد بدأت
في ممارسة دورها كقطب تخفیف بعد ضمها إداریا إلى محافظة المنوفیة الكثیفة

السكان .
برج العرب الجدیدة، والتي تقوم بدور قطب التنمیة في الجزء الغربى من
محافظة اإلسكندریة والجزء الشرقى من محافظة مطروح، وإن كانت تقوم بدور



قطب التخفیف االقتصادي عن مدینة اإلسكندریة، كما تفعل مدینة 6 أكتوبر
بالنسبة لمدینتي: القاهرة والجیزة .

المدن الجدیدة أقطاب التخفیف وتضم:
مدینة 15 مایو، المخطط لها أن تستوعب نحو 275 ألف نسمة حتى عام

2000 تخفیفا عن مدینة القاهرة .
المدن الجدیدة المجاورة لمدن: بنى سویف، المنیا، أسیوط، سوهاج، وأسوان
باإلضافة إلى التجمعات العمرانیة العشر المجاورة لمدینة القاهرة، وكلها تقوم

بالتخفیف عن المدن األقدم ذات المشكالت السكانیة المستدیمة .

مدن المشروعات القومیة والمدن المتعددة األهداف :
وتقع مدن المشروعات القومیة كلها في مناطق صحراویة بها إمكانات اقتصادیة
صالحة لقیام مشروع اقتصادي قومي، وهى مدن: النوباریة، الصالحیة الجدیدة
[مشروعات زراعیة] الواحات البحریة، الحمراوین، وأبو طرطور [مشروعات
تعدینیة] أما المدن المتعددة األهداف فأهمها: دمیاط الجدیدة والعبور، ویوضح

الجدول التالي أنماط هذه المدن:
جدول رقم (10)

المدن الجدیدة من حیث التبعیة واالستقالل وأنماط الوظائف ومرحلة التنفیذ

مرحلة التنفیذنمط الوظیفةالتبعیةالمدینةم

قائمةقطب تنمیةمستقلةالعاشر من رمضان1

قائمةقطب تنمیةمستقلةالسادس من أكتوبر2

قائمةقطب تنمیةمستقلةالسـادات3

قائمةقطب تنمیةمستقلةبرج العرب الجدیدة4

في طور الدراسةمشروع قوميمستقلةأبو طرطور5

في طور اإلنشاءمشروع قوميمستقلةالحمراوین6

في طور اإلنشاءمشروع قوميمستقلةالواحات البحریة7

في طور اإلنشاءمشروع قوميمستقلةالنوباریة8

في طور اإلنشاءمشروع قوميمستقلةالصالحیة9



مرحلة التنفیذنمط الوظیفةالتبعیةالمدینةم

قائمةقطب تخفیفتابعة15 مایو10

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةبنى سویف الجدیدة11

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةالمنیا الجدیدة12

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةأسیوط الجدیدة13

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةسوهاج الجدیدة14

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةأسوان الجدیدة15

في طور اإلنشاءقطب تخفیفمستقلةتجمعات القاهرة16

في طور اإلنشاءمتعدد األهدافمستقلةدمیاط الجدیدة17

في طور اإلنشاءمتعدد األهدافمستقلةالعبور18

في طور اإلنشاءمتعدد األهدافمستقلةبدر19

قائمةمشروع قوميمستقلةمجمع نجع حمادى20

 
ویالحظ تركز المدن الجدیدة أقطاب التنمیة في منطقة الدلتا وما حولها شرقا
وغربا، وكلها مدن مستقلة تحسبا لعملیة التحامها مستقبال وتحولها إلى نطاق
حضري متصل ـ میجالوبولیس Megalopolis ـ وفى الوقت ذاته تقترن كل
عاصمة من عواصم محافظات منطقة مصر الوسطى ـ ما عدا مدینة الفیوم ـ
بمدینة جدیدة تستوعب الزیادة السكانیة واالقتصادیة في هذه العاصمة أو في
محافظتها، بحیث یمكن القول أن المدن الجدیدة في منطقة الدلتا في معظمها
أقطاب تنمیة، وأن المدن الجدیدة في منطقة الصعید في معظمها أقطاب تخفیف،
وأن منطقة القاهرة الكبرى تتمیز بوجود النمطین معا لطبیعة ظروفها السكانیة،
وأن المدن الجدیدة في المناطق الصحراویة مدن مشروعات قومیة أو مدن مناطق

التخوم .
 

 
185 ()المجالس القومیة المتخصصة ـ سیناء ومجاالت التنمیة ـ المركز العربي للبحث والنشر ـ القاهرة

ـ 1980ـ ص 73 .



186 ()أحمد حسن إبراهیم ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 115 .

187 ()عال سلیمان الحكیم ـ أقطاب النمو كإستراتیجیة للتنمیة اإلقلیمیة في مصر ـ رسالة دكتوراه ـ غیر
منشورة ـ كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ـ جامعة القاهرة ـ 1985 ـ ص 193 .

188 ()أحمد محمد عبد العال ـ منطقة غرب فرع رشید دراسة في جغرافیة التنمیة ـ مرجع سبق ذكره ـ
ص 152 .

189 ()مجدي ربیع ـ التجمعات العمرانیة الجدیدة حول القاهرة ـ ندوة التوسع الحضري ـ معهد التخطیط
القومي ـ القاهرة ـ 1988 ـ ص 714 .

190 ()محمد جمال الدین محمد ـ أهمیة المجتمعات والمدن الجدیدة لمواجهة النمو الحضري ـ ندوة
التوسع الحضري ـ معهد التخطیط القومي ـ القاهرة ـ 1988ـ ص 561، وقد اكتفى الباحث بمساحة
معمور مصر في عام 1976 وقدرها نحو 35 ألف 0كم2، وذلك لعدم االقتناع بمساحة معمور عام
1986، والتي بلغت نحو 988 ألًفا !! ، راجع: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ الكتاب

اإلحصائى السنوي 1952ـ 1988 ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 23 .

191 ()محمد جمال الدین محمد ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 595 .
192 ()المرجع السابق ـ المكان نفسه .

193 ()فتحى محمد مصیلحى ـ بین مشاكل التنمیة الشاملة وتخطیط القریة المصریة ـ ج1 ـ بدون ـ
القاهرة ـ 1990ـ ص 100 .

194 ()مجدي ربیع ـ التجمعات العمرانیة الجدیدة حول القاهرة ـ ندوة التوسع الحضري ـ معهد التخطیط
القومي ـ القاهرة ـ 1988ـ ص 705 .

195 ()الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 1986 ـ
النتائج األولیة ـ المدن ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 29 .

196 ()فتحى محمد مصیلحى ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 87 .

197 ()عال سلیمان الحكیم ـ تقییم لتجربة المدن الجدیدة في مصر مع التطبیق على مدینة العاشر من
رمضان ـ ندوة دور المدن الجدیدة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ـ معهد التخطیط القومي ـ

القـاهرة ـ 1988ـ ص 63 .
198 ()الجدول من اقتراح الباحث .

199 ()عال سلیمان الحكیم ـ المرجع السابق ـ ص 100 .

200 ()فتحى محمد مصیلحى ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 60 .

201 ()عال الحكیم ـ المرجع السابق ـ ص 102 .
202 ()تتحقق التنمیة اإلقلیمّیة عن طریق السیاسة اإلقلیمّیة، وهى تلك السیاسة الموّجهة نحو حل

مشكالت التنمیة غیر المتساویة إقلیمیا، والناجمة عن عدم التساوي الجغرافي في توّزع مقّومات
وظروف كل من اإلنتاج االقتصادي والوضع االجتماعي، وتهدف هذه السیاسة إلى تحقیق الرفاه
االجتماعي اإلقلیمّي عن طریق تحقیق التنمیة اإلقلیمّیة، بواسطة تحسین ظروف اإلنتاج اإلقلیمّي

باالستثمار في البنیة األساسّیة اإلقلیمّیة، أو بإعادة التنظیم المكاني للقوى العاملة اإلقلیمّیة في ترّكزات
جغرافّیة أكثر سهولة في استخدامها، بمعنى أن هذه السیاسة هي محاولة لتحدیث وإعادة بناء القاعدة

اإلنتاجّیة لالقتصاد اإلقلیـمّي عن طریق تعزیز عملیات التغّیر أو االنتقال الموقعّى المتوافقة مع النمط
اإلنتاجي األكثر فعالّیة، المصدر: أحمد محمد عبد العال ـ جغرافیة التنمیة مفهومها وأبعادها ـ مجلة

كلیة اآلداب جامعة المنیا ـ المجلد 9 ـ 1990 ـ ص11 .



الخاتمة
 

كان اتجاه الدولة في أواسط عقد السبعینیات من القرن الماضي نحو اتباع
سیاسة المدن الجدیدة استجابة لحتمیة « الخروج الكبیر » من نطاق المعمور
المصرى التقلیدي إلى « األراضي البعیدة » عن هذا النطاق، والتي یجب أن
تكون أرضا «موعودة » بقدوم طالئع التعمیر الخارجة من الوادي « األنبوبي »
المتصبب مشكالت وسكانا، ألنه من األجدر بسكان مصر أن یلجؤوا إلى هذا
الخروج الكبیر الطوعّي قبل أن یضطروا إلى « الهروب الكبیر » من منطقتي
الوادي والدلتا، بعدما تتخما بنحو 70 ملیونا من البشر مع بدایة القرن الحادي
والعشرین، والتي قد تسلمنا إلى سنوات « عجاف » من المزعج أن نتصور

طبیعة العالقة بین سكان مصر ومعمورها خاللها .
وفیما یتعلق باالرتباط بین المدن الجدیدة وأقالیم التنمیة، فالمالحظ أن هذه المدن
قد ارتبطت بأقالیم التخوم أكثر من ارتباطها بغیرها من األقالیم، وذلك نتیجة
لطبیعة المعمور المصرى، ومن أبرز هذه المدن: النوباریة، الصالحیة الجدیدة،
برج العرب الجدیدة، والسادات، أما من حیث ارتباط هذه المدن بأنماط النمو
السكاني الحالي والمتوقع فالمالحظ أن العدد األكبر منها كان من نصیب
محافظات النمط المختنق، وأهمها: القاهرة والجیزة، وأن محافظات النمط المفتوح
قد تناثرت فیها هذه المدن، وذلك الرتباط المدن الجدیدة في مصر بعملیة التخفیف
عن مناطق االكتظاظ السكاني أكثر من ارتباطها بعملیة تحقیق التنمیة اإلقلیمیة
على مستوى كافة أقالیم مصر االقتصادیة، ولهذا نرى محاور التنمیة في مناطق
الال معمور تخلو من العدد الكافي من المدن الجدیدة الالزمة الستغالل مواردها

الكامنة .
ولقد أدرك المسؤولون عن التنمیة اإلقلیمیة في مصر أهمیة هذا النمط من أنماط
التنمیة، كما أدركوا أهمیة المدن ـ خاصة الجدیدة منها ـ في تحقیقه، ولذلك فقد
قسمت مصر إلى ثمانیة أقالیم اقتصادیة ـ تحولت إلى سبعة مؤخرا ـ بهدف تحقیق
التنمیة اإلقلیمیة، وهو أسلوب من أسالیب تقسیم الدولة إلى أقالیم من أجل التنمیة،
ولكنه تقسیم اعتمد أساسا على تجمیع كل مجموعة من المحافظات المتجاورة في
شكل إقلیم اقتصادي واحد، ومن ناحیة أخرى لم تلتزم سیاسة المدن الجدیدة في
مصر بأي من إستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة المتعارف علیها ـ إستراتیجیة
االنتشار، إستراتیجیة التركیز، وإستراتیجیة االنتشار بطریقة مركزة أي سیاسة
مراكز أو أقطاب النمو، ولكنها أخذت في اعتبارها حدة مشكالت المعمور
المصرى وخصوصیة العالقة بین اإلنسان المصرى وهذا المعمور من ناحیة،
وتفاوت مالمح هذه العالقة بین األجزاء المختلفة من هذا المعمور من ناحیة ثانیة،
وخصائص مناطق الال معمور من ناحیة ثالثة، وقد أسفر ذلك جمیعا عن االتجاه
إلى إنشاء مجموعة من المدن الجدیدة من أجل الحل العاجل لبعض المشكالت

المكانیة التي یعانى منها المعمور المصرى .



ورغم التوافق الزمني بین عملیتي إنشاء المدن الجدیدة واتباع سیاسة التنمیة
اإلقلیمیة إال أن االرتباط بین هاتین العملیتین كان غیر واضح في أذهان العاملین
على التخطیط لحل المشكالت المكانیة التي یعانى منها معمور مصر، رغم إفادة
الدولة من تجارب الدول األخرى في هذا الصدد، وذلك ألن هذه اإلفادة قد
اقتصرت على عملیات اإلنشاء والتوجیه، ولم تتعد ذلك إلى األبعاد المكانیة الكاملة

الكامنة في عملیة التنمیة اإلقلیمیة.
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الدراسة الرابعة

االختالفات اإلقلیمیة  
في مستویات التنمیة في مصر

 
 
 

تمهید
یجب على كل مصرّي عاش على أرض مصر وأحس بآالمها وتطلع لیوٍم
ُیسهم فیه في تحقیق جزٍء ولو یسیٍر من آمالها أّال یّدخر وسعًا في عمل كل ما من

شأنه رفعة شأن بلده وسمّو قدرها بین بالد العالم .
وعلم الجغرافیا من أكثر العلوم اإلنسانیة درایة بمشكالت الدول ومن أقدرها
على المشاركة في حل هذه المشكالت نظریًا وتطبیقیًا، خاصة بعد أن أصبح
تحقیق التنمیة وتوزیع نتائجها توزیعا عادًال على كافة أرجاء الوطن مطلبًا لكافة
الباحثین عن الوضع األفضل لمستوى معیشة شعب مصر، وما تشهده أرض
مصر حالیا من مشروعاٍت عمالقٍة في كافة مناشط الحیاتین االجتماعّیة

واالقتصادّیة إنما هو دلیل واقعُي علي االهتمام المتنامّي بموضوع التنمیة .
والدراسة الحالیة ما هي إال محاولة جغرافیة متواضعة ـ ألحد أبناء مصر
الشامخة دوما بإذن اهللا ـ لتّلمس الصورة التوّزعیة للوضع الراهن للتنمیة علي
مستوي محافظاتها، تعكس في مجموعها حالة التنمیة في كل مصر في العقد
األخیر من القرن العشرین..وقد اشتملت الدراسة على عدد من وسائل قیاس هذا
الوضع كلها من اقتراح الباحث، فإن حققت الدراسة أهدافها فالحمد هللا أوال وآخرا،
وإن أخفقت فالبد من شكر اهللا وحمده، وعساه سبحانه أن یوفق في محاولة أخرى

.. فهو جّل جالله من وراء القصد .
 

 

تقدیم
تعتبر مصر مثاًال واضحًا لالختالفات المكانّیة، ویكفي للتدلیل على ذلك النظر
إلى خریطة معمورها ومالحظة نسبته إلى جملة مساحتها واستئثاره بغالبیة سّكانها
ومدنها، أو تفاوت وحداتها اإلدارّیة من حیث المساحة أو السّكان أو توّزع

مقّومات التنمیة على رقعة هذا المعمور .
ً



وتعرف مصر ـ أرض التناقضات كما قال بذلك أكثر من باحث ـ نوعًا من
التفاوت المكانّي في مقّومات التنمیة وعناصرها، تتفاوت درجته باختالف مكانة
المكان بالنسبة للمعمور المصري من ناحیة، وما یحویه هذا المكان من إمكانات

موضّعیة مادّیة وبشرّیة من ناحیٍة أخرى .
ولقد أصبحت التنمیة بمفهومها الجغرافّي، وهو مفهومها الشامل ـ الذي یضم كل
عناصرها االقتصادیة واالجتماعیة في منظور مكاني ـ هي الشغل الشاغل لكافة
الباحثین والمهتمین بالبحث عن وضٍع أفضل لحیاة سكان مصر وهم على أعتاب

القرن الحادي والعشرین .
وتهدف الدراسة الحالیة إلى محاولة إظهار التفاوت المكانّي أو االختالفات
اإلقلیمیة في المستوى الراهن للتنمیة في مصر، عن طریق تحدید مستوي التنمیة
الذي بلغته كل محافظٍة من محافظاتها، وذلك باستخدام مقیاٍس عاٍم ُمقترح مؤلٍف
من مجموعٍة من المقاییس الفرعّیة هي مؤّشر درجة التنمیة، ومؤّشر مرتبة

التنمیة، ومؤشر حالة التنمیة .
وقد اعتمدت هذه المقاییس على عشرة من المتغّیرات االجتماعّیة واالقتصادّیة
لتحدید مستویات التنمیة التي بلغتها المحافظات هي: متوسط نصیب الفـرد من
الدخل القومّي، نسبتّي القوي العاملة والقوي العاملة بالصناعة معّدلّي البطالة
وَوفیات األطفال الرّضع، عدد األطباء، مدي توافر كل من المیاه النقیة والكهرباء،

معدل القراءة للبالغین، وعدد أجهزة التلفاز لكل ألف أسرة .
وبعد أن تضّمنت عرضًا عامًا لمعظم المقاییس المستخدمة في قیاس التنمیة
اتبعت الدراسة ـ باستخدام مؤّشرها المقترح ـ تصنیفین لتصنیف محافظات مصـر
حسب درجات التنمیة ومراتبها وحاالتها، أحدهما رباعّي واآلخر ثالثّي، حیث
وّزعت هذه المحافظات حسب التصنیف الرباعي على أربع مجموعات من حیث
متوسط مصر في كل متغّیر من المتغّیرات العشرة، أما المؤشر الثالثي فقد

وزعت بمقتضاه هذه المحافظات على ثالث مراتب تنمویة .
وتتألف الدراسة من ستة مباحث تناول األول منها موضوع المفاهیم والمقاییس
والتصنیفات، وفیه استعراض لمقاییس التنمیة المتنّوعة، ومراجعة لدلیل التنمیة
البشریة المعتمد من قبل هیئة األمم المتحدة، وشرُح للمقیاس الذي اقترحته الدراسة

لقیاس مستویات التنمیة على مستوى محافظات مصر.
أما المبحث الثاني فقد استعرض المتغّیرات العشرة المقترحة لقیاس مستویات
التنمیة في مصر على مستوى مناطقها الجغرافّیة الثالث: الدلتا والوادي والحدود،
وعلى مستوى محافظاتها الحضرّیة والریفّیة، حیث ُقّسمت هذه المحافظات إلى
مجموعتین من حیث متوسط مصر في كل متغّیر إحداهما أعلى منه واألخرى

أقل، كما ُوّزعت هذه المحافظات مرتبیًا طبقا للتصنیف المرتبّي الثالثّي .
وقد تضمن المبحث الثالث استعراضا لمواقف محافظات مصر من متغّیرات
قیاس التنمیة، وذلك بتحدید المتغّیرات األعلى من متوسط مصر والمتغّیرات األقل
منه بالنسبة لكل محافظة على حده، وهي المواقف التي اعتمدت علیها الدراسة في

تحدید مؤشر درجة التنمیة الخاص بكل محافظة .



Index of حّدد فیه مؤشر درجة التنمیة ُ أما المبحث الرابع فقد
Development Degree لكل محافظة، وذلك عن طریق تحدید عدد
المراكز المرتویة التي شغلتها تلك المحافظة في كل متغّیر من متغّیرات قیاس
التنمیة، وهي المراكز التي تراوحت بین المركز األول والمركز السادس

والعشرین بعدد محافظات مصر .
وفي المبحث الخامس اشتملت الدراسة على استعراض لمراتب المحافظات في
متغّیرات قیاس التنمیة، حیث حصلت كل محافظة على درجة تمثل مجموع قیم
المراتب الثالث ـ األولى والثانیة والثالثة ـ لهذه المتغّیرات، وتدل هذه الدرجة علي
مؤشر مرتبة التنمیة Index of Development Rank التي بلغتها
المحافظة، ومن ثم فإنه یمثل ناتج ضرب عدد مرات تكرار رمز المرتبة في عدد

نقاطها .
أّما المبحث السادس واألخیر فقد خصص لموضوع مؤشر حالة التنمیة أو
وضعها Index of Development Status في كل محافظة، وهو المؤشر
الذي تم الوصول إلیه عن طریق إیجاد نسبة المتغّیرات التي حصلت فیها
المحافظة على المرتبة األول إلى المتغّیرات التي حصلت فیها على المرتبتین
األخریین، ومن ثم فإنه یمثل النسبة المئویة لناتج قسمة مجموع تكرار رمز

المرتبة األول علي عدد المتغّیرات .
 



المبحث األول

المفاهیم والمقاییس والتصنیفات
 

أدت سیاسات التنمیة التي اُتبعت في مصر ابتداًء من الُخطة الخمسّیة األولى
1955ـ1960 وحتى السنوات القلیلة الماضیة إلى اختالل قدرات الوحدات
اإلدارّیة المصرّیة ـ المحافظات ـ وذلك نتیجة لعدم التوازن في توزیع مقّومات
هذه التنمیة على هذه الوحدات، فقد اتبعت الدولة سیاسة تركیز التنمیة (203) في
عدد محدود من هذه المحافظات، خاصة محافظتّي القاهرة واإلسكندریة، وذلك
بسبب محدودّیة الموارد التخطیطّیة من ناحیة، ولتحقیق أعلى العوائد من ناحیة

أخرى .
وقد أدى هذا األمر إلى المزید من هیمنة المحافظات المتقدمة في مقابل المزید
من تدّنى المحافظات األخرى، التي تعانى أصًال من ارتفاع كثافة السّكان،
وانخفاض كل من متوسط الدخل الفردّي ومستوى المعیشة، ومن نقص الخدمات

وقّلة فرص وإمكانات االستثمار (204) .
وتعتبر عملیة تركیز األنشطة االقتصادّیة ـ الصناعّیة منها على وجه الخصوص
ر على هذا الخلل، فقد توّطنت معظم الصناعات المصرّیة في ـ أكبر مؤشٍّ
محافظتّي القاهرة واإلسكندریة، وذلك لإلفادة من كٍل من َوفورات التجّمع

وَوفورات التحّضر والَوفورات الخارجّیة (205) .
وقد أدى هذا التوّطن إلى المزید من هجرة السّكان إلى هاتین المحافظتین وهو
ما أدى في النهایة إلى اختـالل هیكل توزیع كل مـن السّكان والعمالة
واالستثمارات، وما استتبع ذلك من أوجه النشاط االجتماعّي على رقعة المعمور

المصرّي (206) ویوضح ذلك النموذج الُمبّسط التالي:
شكل رقم (23)

نموذج أسباب الفوارق اإلقلیمّیة في مستویات التنمیة في مصـر

توطن النشاط الصناعّي في المحافظات المتقدمــة
لإلفادة من َوفورات التجّمع

 

التوســــع الصناعّي والعمرانّي بالمحافظات المتقدمة

 



زحف العمالة إلى المحافظات المتقدمة لإلفادة من میزة الدخل األكبر

 

الهجرة المستمرة غیر المنظمة من المحافظات الریفّیة
إلى المحافظات المتقدمة

 

اختالل هیكل توزیع السكان واالستثمارات واألیدي العاملة
على مستوى الدولة

 

تضخم المحافظات الحضریة (المتقدمة) وارتفاع معّدالت نموها

 

استمرار تدهور المحافظات الریفیة

 

زیادة حدة الفوارق
بین المحافظات الحضرّیة المتقدمة والریفیة المتخّلفة

من اقتراح الباحث

َتنّوع مقاییس التنمیة :
تعّددت معاییر قیاس التنمیة بتعدد خصائص هذه التنمیة ومّقوماتها ومعّوقاتها
من دولة إلى أخرى، كما قد تتعدد هذه المعاییر في الدولة الواحدة على حسب
درجة التنمیة الُمتطّلبة من ناحیة، وفى ضوء وضع التنمیة الراهن في هذه الدولة

من ناحیٍة أخرى .
وبسبب عدم وجود اتفاٍق تاٍم حتى اآلن بین مختلف الباحثین على مفهوم التنمیة،
فإنه ال یوجد تعریف واحد لهذا المفهوم، الذي كان مفهومًا اقتصادیا صرفا، ثم
تحول بعد ذلك إلى مفهوٍم اجتماعي، وانتهى بأن أصبح مفهومًا شامال، ولذلك
تتفاوت معاییر التنمیة من مجال بحث علمي إلى مجال آخر، بحیث أصبحت
التنمیة ُتَعّرف ـ في ضوء تعدد مفاهیمها ـ من المقاییس الدالة علیها أكثر من

تعریفها بواسطة تعریفاتها (207).



ولهذا تتنوع مقاییس التنمیة ما بین اقتصادّیة واجتماعّیة، ومادّیة وال مادّیة
وكمّیة ونوعّیة، ومن ثم فهي تتفاوت بشدة من حیث مفهومها وأهّمیتها ودرجة

الحاجة إلیها من مجتمع إلى آخر (208) .
وفى السنوات الماضیة اقترح عدد من الباحثین من مختلف الُنظم العلمیة
مجموعة متنّوعة من مؤّشرات قیاس التنمیة، منهم: معهد بحوث األمم المتحدة
U.N Research Institute 1972 و«إیر Eyre» 1978 و«موریس
Morris» 1979 و«كولCole » 1981 و«رام »Ram 1982 ولجنة

.(Population Crisis Committee 1987 (209 أزمة السّكان
وقد اتفق كّل هؤالء الباحثین على أن متغّیر الناتج القومّي لكل فرد هو متّغیر
مناسب وكاف لالستخدام ، ولكنه یهمل بشّدة العدید من الجوانب المهمة األخرى
للتنمیة، ولقد حاول كل باحث إیجاد مؤّشر جدید یعكس منظورًا أوسع وأكثر عمقا
لمشكلة التنمیة، ولكن بینما كان لكل مقیاس منظوراته التي یتفّرد بها، فان أّیا منها

لم یكن مقیاسًا شامال، حیث ترك العدید من المشكالت المهمة بدون حل .
وقد نشر كل من «دى سوزا و بورتر »De Suza & Porter في عام
1974 دراسة قیّمة عن التخّلف والتحدیث نّقبت عن األسباب الكامنة وراء ظاهرة
التخّلف، وتوصلت إلي أن من بین هذه األسباب سببان ـ أحدهما ضمني واآلخر
ظاهرّي ـ یعتبران من األسباب الحاسمة لفهم مشكلة التنمیة، األول هو أنه بسبب
عدم وجود مجتمٍع كامٍل في العالم فان كل الدول یمكن أن تعتبر نامیة ومن ثم
فإن أي مقیاس لحالة التنمیة یمكن اعتباره كمكان أو كنقطة على طول متصل
Developed - Less Developed Continuum المتقدم ـ األقل تقدما
أما السبب الثاني فهو أن متصل التنمیة یجب أن ُیحَدد على أساس الحاجات

البشرّیة، فالتنمیة في النهایة هي هدف الرفاه البشرّى ووظیفته .
ولقد وضع كل من «دى سوزا وبورتر» قائمة بتسٍع من الحاجات اإلنسانّیة
األساسّیة تراوحت بین الغذاء الكافي والمساواة السیاسیة واالجتماعیة، على اعتبار
أن مقابلة االحتیاجات البشرّیة كهدف للتنمیة والتحدیث تتوازى مع المفاهیم الُمعبر

عنها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .

دلیل التنمیة البشریة :
یعتبر مفهوم التنمیة البشرّیة أرحب مجاًال من نظریات التنمیة االقتصادیة
التقلیدّیة، فكثیرًا ما یضیع الهدف من التنمیة في َزخم االنشغال بالمفاهیم

االقتصادّیة للنمو والتضّخم وغیرها من الموضوعات االقتصادّیة (210) .
ولما كانت نماذج النمو االقتصادي تتناول زیادة الناتج القومّي أكثر مما تتناول
تحسین حیاة البشر، فقد ظهرت ضرورة البحث عن بدیل لمتوسط نصیب الفرد
من الناتج القومّي كمقیاس لدرجة التقدم ومتابعته ألنه « لیس بمتوسط الدخل وحده

تقاس التنمیة » .
ولقد تزاید استخدام «دلیل التنمیة البشرّیة» كمؤّشر ُمرّكب لقیاس مدى تلبیة
االحتیاجات األساسّیة للفرد والمجتمع، ولتحدید مراتب الدول وكذلك أقالیمها من



حیث درجة التنمیة، ویتكون هذا الدلیل من ثالثة مكونات هي الصحة والتعلیم
والدخل، ویقاس التقدم في هذه المكونات بالمؤّشرات التالیة: توّقع الحیاة عند
المیالد، ُمعّدل القراءة والكتابة بین البالغین، الُمعّدل الُمرّكب لنسب القید في

مراحل التعلیم، ومتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي (211) .
ورغم اإلدراك العام بأن دلیل التنمیة البشرّیة یلخص وضع هذه التنمیة في
الدولة ـ ومن ثم في أقالیمها إذا ما طّبق على مستوى هذه األقالیم ـ إال أنه ال یعتبر
مقیاسًا شامًال لكل جوانب الرفاه البشرى، ألنه دلیل محدود في حاجة إلى توسیع
مجاالته، وینبغي تعزیزه بمؤّشرات مهمة في داللتها على حالة التنمیة البشرّیة،

حتى یمكن باستخدامه تقدیم صورة كاملة لما تم إنجازه في مجال هذه التنمیة .
وغالبا ما یوصف دلیل التنمیة البشرّیة ـ بطریقة خاطئة ـ بأنه مقیاس لمستوى
المعیشة أو لنوعّیة الحیاة، بینما هو مجرد مؤّشر مشتق من مصادر عدة یهدف
إلى قیاس ورصد مستوى التنمیة البشرّیة عند نقطة معینة من الزمن ویستخدم لهذا
القیاس مؤّشرات هدفها قیاس النتائج ولیس تحقیقها، ومن ثم فهو محكوم

باالعتبارات الخاصة بالبیانات الُمعَتمد علیها في وضع مؤّشراته .
ومن أوجه ضعف هذا الدلیل كذلك أنه بعد تحدید مؤّشراته فإنه قد جمعها جمعًا
ر كلّى یفید في عملیة ترتیب الدول أو أقالیمها في هذا بسیطًا للوصول إلى مؤشٍّ
الصدد، ولیس هناك من منطق مقبول یسمح بإضافة توّقع الحیاة إلى معرفة
القراءة والكتابة بین البالغین، فالتفاوتات اإلقلیمّیة في حالة التنمیة ُتفسر أساسًا
باالختالفات في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومّي، وفى مستوى التحصیل

العلمّي، في حین أن اختالفات توّقع الحیاة أقل في تأثیرها على هذه التفاوتات .
لذلك لم یوجد اتفاق عام على دلیل التنمیة البشرّیة یناظر في اإلجماع علیه
االتفاق «مثال» على مقیاس الناتج المحلّي اإلجمالّي، وبما أنه یكاد یكون من
المستحیل االتفاق على أوزان ترجیح للمؤّشرات المكونة لدلیل التنمیة البشرّیة فإن

حساب المتوسط البسیط لها هو أفضل اختیار .
ونظرا ألنه « لیس بمتوسط الدخل وحده تقاس التنمیة»، ولتنّوع مقاییس هذه
التنمیة وتفاوتها من حیث مفهومها وأهمیتها ودرجة الحاجة إلیها من مجتمع إلى
آخر، وألن لكل مقیاس من مقاییس التنمیة منظورا ته التي یتفّرد بها، وألن مؤّشر
دلیل التنمیة المعتمد من قبل هیئة األمم المتحدة ال یعتبر مقیاسا شامال لكل جوانب
الرفاه البشرى نظرا لمحدودیته ووجوب توسیع مجاالتـه وتعزیزه بمؤّشرات
أخرى مهمة في داللتها على حالة التنمیة البشرّیة، فإن لكل باحث الحریة في

اختیار الوسیلة التي یراها مناسبة لقیاس حالة التنمیة .

مقیاس مقترح لدراسة مستوي التنمیة في مصر :
یتمثل الهدف األساسّي للدراسة الحالیة في إلقاء الضوء على الحالة الراهنة
لمستوى التنمیة في مصر على مستوى المحافظات، وذلك عن طریق إظهار
التفاوتات المكانّیة اإلقلیمّیة Regional Spatial Disparities في الُمتغّیرات

الدالة على هذه التنمیة، والتي بلغ عددها عشرة متغیرات هي:



- نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992 .
- قّوة العمل ( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993 .

- قّوة العمل ( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993 .
- معّدل البطالة % عام 1993 .

- عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994 .
- معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام 1991

- المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986 .
- السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986 .

- معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992 .
- عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1986 .

وتنقسم هذه المؤّشرات إلى مؤّشرات اقتصادیة، وهى المؤّشرات من األّول إلي
الرابع، ومؤّشرات اجتماعیة، وهى المؤّشرات من الخامس إلى العاشر (ملحق
رقم2) وذلك بهدف محاولة الوصول إلى تحدید أدق لمدى التنمیة أو وضعها في
كل محافظة، لمعرفة أّي من هذه المحافظات التي یعرف التنمیة الحقیقیة، وأیها
الذي یشهد تنمیة ظاهریة Pseudo Development ـ تعكسها األرقام
والنسب والمعّدالت فقط، والتي رّبما یكتفي بها لتقییم التنمیة اإلقلیمّیة في مصـر،
وهو التقییم الذي یجب أن یعتمد على التحلیالت المتعمقة والدراسة المتأّنیة
المثابرة، بهدف إعطاء صورة صحیحة ـ بقدر اإلمكان ـ لوضع التنمیة في مصر،
تكون خطوة في سبیل تحقیق الرفاه البشرى للمجتمع المصري مع بدایة القرن

الحادي والعشرین .
وفى سبیل الوصول إلى هدفها أتبعت الدراسة تقسیما رباعیا لمحافظات مصر
في متغّیرات التنمیة العشرة، حیث َقّسم «متوسط مصر» محافظاتها من حیث كل
متغّیر إلى قسمین أحدهما أعلى من هذا المتوسط واآلخر أقل منه، كما استعانت
الدراسة أیضا بتصنیف ثالثّي، ُقّسمت بمقتضاه محافظات مصر إلى ثالث مراتب
تنمویة (212) نتج عنها ثالث فئات تنمویة لكل منها رقم أو درجة تنحصر بین (1)
و(3)، ومن ثم توّزعت هذه المحافظات على ثالث مجموعات من حیث مراتب

تنمیة كل مؤّشر هي:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى، ودرجتها (1).
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة، ودرجتها (2).
- مجموعة المحافظات ذات المرتبـة الثالثة، ودرجتها (3).

مع مالحظة أن هذا األمر ال ینطبق على معدلّي البطالة 1993 ووفیات
األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حّي عام 1991، وذلك ألن الوضع بالنسبة

لكل منهما سیكون معكوسا، وذلك كما یلي:



- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى، ودرجتها (3).
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة، ودرجتها (2).
- مجموعة المحافظات ذات المرتبـة الثالثة، ودرجتها (1).

وذلك لكونهما متغّیرین سلبیین، بعكس بقیة المؤّشرات الثمانیة األخرى الموجبة
ویتألف المقیاس العام المقترح لقیاس مستویات التنمیة في المحافظات المصریة
من ثالثة مؤّشرات فرعّیة هي مؤّشر درجة التنمیة ومؤّشر مرتبة التنمیة ومؤّشر
Index of حالة التنمیة، وقد تم الوصول إلى مؤّشر درجة التنمیة
Development Degree عن طریق إعطاء درجة (تتراوح بین 1 و 26)
لكل محافظة في كل متغّیر من المتغّیرات العشرة المختارة لقیاس مستویات
التنمیة، وقد تراوحت هذه الدرجة بین 1 و 26 لتدل على موقع المحافظة بین
محافظات مصر (وعددها 26 محافظة وقت إعداد الدراسة) فیما یتعلق بهذا
المتغّیر، ومن ثم تصبح درجة المحافظة في كل متغّیر منحصرة بین المركز

األول والمركز السادس والعشرین أو األخیر .
وبافتراض أن محافظة ما قد شغلت المركز األول في المتغّیرات العشرة فإن
مجموع الدرجات الدال على مؤّشر درجة التنمیة الخاص بها هو 10 درجات، أي
10×1، وبافتراض أن محافظة أخرى قد شغلت المركز السادس والعشرین في
كل هذه المتغّیرات فإن مجموع درجاتها هو 260 درجة، أي 26×10، ومن ثم
فإن درجات مؤّشر درجة التنمیة لمحافظات مصر تتراوح بین10و260درجة،
وهو المدى التنموّي Developmental Range الذي تقع خالله كل
محافظات مصر فیما یتعلق بهذا المؤشر، مع مالحظة أنه كلما قل الرقم دل ذلك

على درجة تنمیة أعلى والعكس صحیح .
أما مؤّشر مرتبة التنمیة Development Rank Index ofفهو مجموع
ناتج ضرب عدد مرات تكرار رمز مرتبة المحافظة في كل متغّیر من المتغّیرات
العشرة المختارة لقیاس التنمیة (وهي المراتب المنحصرة بین األولى والثالثة
حسب التصنیف الثالثي المرتبّي) في عدد نقاط رمز كل مرتبة، علما بأن قیمة
المرتبة األولى ویرمز لها الحرف (أ) ثالث نقاط، وقیمة المرتبة الثانیة ویرمز لها
بالحرف (ب) نقطتان، وقیمة المرتبة الثالثة ویرمز لها الحرف (ج) نقطة واحدة .
فإذا حصلت محافظة ما في المتغّیرات العشرة على المرتبة األولى ثالث مرات
والثانیة خمس مرات والثالثة مرتان ـ على سبیل المثال ـ فإن حساب قیمة مؤّشر
مرتبة التنمیة الخاص بها یكون عن طریق ضرب العدد الدال على تكرار رمز

المرتبة في الرقم الدال على نقاط هذا الرمز وذلك وفق المعادلة:
ش = ك ر× ن، حیث تعنى (ش) مؤّشر مرتبة التنمیة، و (ك ر) تكرار رمز
المرتبة، و(ن) نقاط رمز المرتبة، وذلك كما یلي (3×3)+(5×2)+(2×1) أي

21.=2+10+9
Index of وأخیرا فقد تم الوصول إلى درجة مؤّشر حالة التنمیة
Development Status عن طریق قسمة مجموع تكرار الحرف (أ) الدال



على المرتبة األولى من مراتب متغیرات قیاس التنمیة الثالث على 10، أي على
جملة المتغّیرات، ثم ضرب الناتج في 100، فإذا تكرر الحرف (أ) ثماني مرات
في محافظة ما فإن حساب درجة مؤشر حالة التنمیة الخاص بها یكون وفق

المعادلة:
ح = (مج ك ر ) ÷10 × 100، حیث (ح) تعني مؤشر حالة التنمیة، و(مج ك

أ) مجموع تكرار رمز المرتبة األولى) أي 8÷10×100 = 80
 

 
203 ()عال سلّیمان الحكیم ـ التفاوتات اإلقلیمّیة للتنمیة البشرّیة ـ معهد التخطیط القومّي ـ ورقة خلفّیة

رقم(5) في تقریر التنمیة البشرّیة لمصر عام 1994 ـ القاهرة ـ إبریل 1994ـ ص 1 .
204 () المرجع السابق ـ المكان نفسه .

205 ()وفـورات التجّمع ووفورات التحّضر هي المّمیزات االقتصادیة المقدمة إلى األنشطة االقتصادیة
المتمركزة في المركز الحضري، من خالل المزایا االقتصادیة لهذا المركز ذاته وهى األسواق الكبیرة

وسوق العمل الحضري والخدمات التجاریة والمـالیة ووفورات النقل الحضري، ووفورات=
=االتصاالت، وقد اعتبرت وفورات خارجیة ألنها خارجة عن المشروع، حیث ال یسهم في إیجادها،
وإنما الذي أوجدها هو الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة لهذه المدینة ووفورات التوطن

هي الممیزات االقتصادیة في المنطقة التي تتركز فیها مجموعة من األنشطة االقتصادیة المتماثلة،
والتي تعمل من خالل هذه الممیزات على تطور األنشطة القائمة من ناحیة، وعلى جذب أنشطة أخرى

تتكامل معها مثل سهولة الحصول على العمالة الماهرة والخدمات الصناعّیة المتخصصة وإمكانیة
التسویق وبرامج التدریب والبحوث المشتركة، المرجع السابق ـ المكان نفسه .

206 ()أحمد محمد عبد العال ـ جغرافّیة التنمیة ـ مرجع سبق ذكره ـ ص 1 .

Robert J. Tata and Ronald R. Schultz, World Variation in Human() 207
Welfare A New Index of Development Status, A.A.A.G., Vol. 78, No 4,

.December 1988. p. 580

De Suza, A. & Porter, P. The Underdevelopment and Modernization() 208
.in the Third World, A.A.G. Resource Paper No. 28. 1974, p. 51

209 ()معهد التخطیط القومّي ـ مصر تقریر التنمیة البشرّیة 1994ـ القاهرة ـ موجـز التقریر، واألمم
المتحدة ـ تقریر التنمیة البشریة 1994ـ المقدمة .

210 ()تتلخص طریقة التصنیف الثالثي في تقسیم أعلى نسبة للمتغّیر إلى ثالثة أجزاء یمثل األول منها
33.6%من قیمة هذه النسبة، ویمثل الثاني ما بین 33.3% و66.6%، في100%، مثل الثالث ما

بین 66.6% و 100%، ویمثل الجزء الثالث المحافظات ذات المرتبة األولى، بینما یمثل الجزء
الثاني المحافظات ذات المرتبة الثانیة، في حین یمثل الجزء األول المحافظات ذات المرتبة الثالثة

راجع: أحمد محمد عبد العال ـ وظائف المدن المصرّیة ـ مكتبة النهضة المصرّیة ـ القاهرة ـ 1989 ـ
ص 64 .

211 ()یتمثل هذا التصنیف في تقسیم الرقم الخاص بالمحافظة األولى في متغّیر ما على ثالثة أجزاء
بحیث تنتج لدینا ثالثة أقسام األول منها هو ما یتراوح رقمه بین 66.6% و 100% من رقم

المحافظة األولى، والثاني هو ما یتراوح رقمه بین 33.3% و66.6% من هذا الرقم، والثالث هو ما
یقل عن 33.3% منه، ویدل مدى القسم األول علي المرتبة األولي في هذا المتغّیر، بینما یدل مدي

القسم الثاني على المرتبة الثانیة، في حین یدل مدي القسم الثالث علي المرتبة الثالثة، ومثال ذلك الرقم



الخاص بمتوسط دخل الفرد في عام 1992 الخاص بمحافظة بورسعید ـ أعلى متوسط على مستوى
مصر في ذلك التاریخ ـ وهو 3715 جنیها، حیث كان ما یمثل 66.6% منه 2474 جنیها، وما

یمثل 33.3% 1226 جنیها، ومن ثم كان حدا فئة المرتبة األولى في هذا المتغّیر هو 2474ـ
3715 جنیها، وحدا فئة المرتبة الثانیة 1226ـ 2474 جنیها، وحدا فئة المرتبة الثالثة صفرـ 1226

جنیها وهكذا في بقیة المتغّیرات المختارة للدراسة، المصدر السابق ـ ص ص 64-.65.

212 ()ستتم دراسة محافظات مصر في هذا الجزء من الدراسة حسب الترتیب الوارد في جداول الكتاب
اإلحصائي السنوي لعام 1995 وهى: المحافظات الحضریة القاهرة واإلسكندریة وبورسعید

والسویس، ومحافظات الوجه البحري: دمیاط والدقهلیة والشرقیة والقلیوبیة وكفر الشیخ والغربیة
والمنوفیة والبحیرة واإلسماعیلیة، محافظات الوجه القبلي: الجیزة وبنى سویف والفیوم والمنیا

وأسیوط وسوهاج وقنا وأسوان ومحافظات الحدود: البحر األحمر والوادي الجدید ومطروح وشمال
سیناء وجنوب سیناء، راجع: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ـ الكتاب اإلحصائي السنوي

1992 - 1995 ـ القاهرة ـ یونیو 1996 .



المبحث الثاني
متغّیرات قیاس التنمیة في مصر

 
في هذا المبحث دراسة لمتغّیرات قیاس التنمیة العشرة المختارة على مستوى
كٍل من المحافظات والمناطق الجغرافّیة الثالث: الدلتا والوادي والحدود وذلك
طبقا للتصنیف الثالثّي لهذه المحافظات إلى فئات مرتبة (213) وقد توزعت
محافظات مصر ـ حسب الدراسة ـ بواقع ثالث عشرة محافظة في منطقة الدلتا ـ
بما فیها محافظات منطقة قناة السویس الثالث، وثماني محافظات لمنطقة الوادي ـ

بما فیها محافظة الفّیوم، وخمس محافظات لمناطق الحدود .

متغّیر نصیب الفرد من الدخل القومّي عام 1992
بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 2176 جنیهًا، ارتفع عن ذلك في سبع
محافظات تمثل نحو 27% من عدد محافظاتها، وانخفض عنه في المحافظات
التسع عشرة المتبقیة، والتي تمثل نحو 73% (ملحق رقم 3) وتضم مجموعة
المحافظات السبع ذات المتوسط األعلى ثالثا من محافظات مصر الحضرّیة هي
بورسعید والقاهرة واإلسكندرّیة، أما المحافظات األربع األخرى فكانت محافظات
ریفّیة واقعة في منطقة الدلتا هي الدقهلّیة ودمیاط وكفر الشیخ واإلسماعیلّیة،
ویالحظ هنا أن هذه المجموعة من المحافظات قد خلت من محافظات منطقتّي

الوادي والحدود، وذلك كما یوضح الجدول التالي:
جدول رقم (11)

مراتب محافظات مصر في متغّیر متوسط الدخل ( جنیه مصري) 1992

الجملة%
حّدا
الفئة

(جنیه)
المرتبةالمحـافظــة

5
19.2%

3715
ـ2477

بورسعید/الدقهلّیة/دمیاط/القاهرة
/كفر الشیخ

األولى

 
 

21
80.8%

 
 

2477ـ
1238

اإلسماعیلّیة/اإلسكندرّیة(*) السویس/الغربّیة الجیزة/
الشرقّیة/البحر األحمر/الوادي الجدید/ مطروح/
شمال سیناء/جنوب سیناء/قنا/سوهاج أسوان/
المنوفّیة/ بنى سویف/ الفّیوم/البحیرة القلیوبّیة/ المنیا/

أسیوط(#)

الثانیة



أقل منـ
1238

الثالثةـ

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 
أما بالنسبة لمجموعة المحافظات ذات المتوسط األقل فقد ضمت محافظة
حضرّیة واحدة هي السویس، وهى أیضا المجموعة التي ضمت كل محافظات
منطقة الوادي الثمان، وكل محافظات مناطق الحدود الخمس، باإلضافة إلى ست
محافظات واقعة في منطقة الدلتا هي الغربّیة والشرقّیة والمنوفّیة والبحیرة

والقلیوبّیة والسویس .
وطبقا للتصنیف المرتبي الثالثي لمحافظات مصر فان هذه المحافظات قد

توزعت على مجموعتین مرتبتین هما:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 5 محافظات تمثل %19

من عدد محافظات مصر .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 21 محافظة تمثل %81

من عدد هذه المحافظات .
وقد تألفت مجموعة المرتبة األولى من محافظتین حضریتین هما القاهرة
وبورسعید، وثالث محافظات ریفّیة هي الدقهلّیة ودمیاط وكفر الشیخ ومن ثم فإن
ثمان من محافظات منطقة الدلتا هي اإلسماعیلّیة واإلسكندرّیة والسویس والغربّیة
والشرقّیة والمنوفّیـة والبحـیرة والقلیوبّیة، باإلضافة إلى كل محافظات منطقة
الوادي الثماني، وكل محافظات مناطق الحدود الخمس كانت تابعة لمجوعة

المرتبة الثانیة .

 
شكل رقم (24)

 

متغیر قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) عام 1993



بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 29.6% ، ارتفع عن ذلك في خمس عشرة
محافظة تمثل 58% من عدد محافظاتها ، وانخفض عنه في المحافظات اإلحدى
عشرة المتبقیة ، والتي تمثل 42% من هذه المحافظات (ملحق رقم 3) وتضم
المجموعة ذات المتوسط األعلى محافظتین حضریتین هما بورسعید والسویس ،

وذلك كما یوضح الجدول التالي.
وقد توزعت محافظات هذه المجموعة على مناطق مصر بواقع تسع محافظات
لمنطقة الدلتا هي الغربّیة وكفر الشیخ والمنوفّیة وبورسعید والشرقّیة ودمیاط
والبحیرة والسویس والدقهلّیة، وثالث لمنطقة الوادي هي بنى سویف والمنیا
والفّیوم، وثالث أخرى لمناطق الحدود هي مطروح والوادي الجدید وجنوب

سیناء.
أما بالنسبة لمجموعة المحافظات ذات المتوسط األقل فقد ضمت محافظتین

حضریتین هما القاهرة واإلسكندرّیة، وهى المجموعة التي توزعت محافظاتها.
جدول رقم (12)

مراتب محافظات مصر في متغّیر قّوة العمل% 1993

الجملة%
حّدا
الفئة
(%)

المرتبةالمحـافظـــة

 
 

26
100%

 
 

36.3
ـ

24.2
 

مطروح/الوادي الجدید/بنى سویف/ الغربّیة/كفر
الشیخ/المنوفّیة/بورسعید/ المنیا/الشرقّیة/جنوب سیناء/

دمیاط/ البحیرة/السویس/الفّیوم/ الدقهلّیة(*)
القلیوبّیة/البحر األحمر/القاهرة /اإلسكندرّیة/
اإلسماعیلّیة/ قنا/ سوهاج/الجیزة/أسوان/أسیوط/شمال

سیناء(#)

األولى

24.2ــ
الثانیةـ24.2

أقل منـ
الثالثةـ24.2

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 
اإلحدى عشرة على مناطق مصر الثالث بواقع خمس محافظات لمنطقة الوادي
هي قنا وسوهاج والجیزة وأسوان وأسیوط، أربع محافظات لمنطقة الدلتا هي



القلیوبّیة والقاهرة واإلسكندرّیة واإلسماعیلّیة، ومحافظتان لمناطق الحدود هما
البحر األحمر وشمال سیناء، وقد انضوت كل محافظات مصر تحت مجموعة

واحدة هي مجموعة المرتبة األولى حسب التصنیف المرتبّى الثالثّي 0

متغیر قّوة العمل بالصناعة عام 1993
بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 18.6%، ارتفع عن ذلك في تسع محافظات
تمثل نحو 35% من عدد محافظاتها، وانخفض عنه في المحافظات السبع عشرة

المتبقیة والتي تمثل نحو 65% (ملحق رقم 4).
وتضم مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى ثالثا من محافظات مصر
الحضرّیة مثلما هو الحال في متغیر متوسط دخل الفرد هي اإلسكندرّیة والقاهرة
والسویس، وقد كانت سبعا من محافظات هذه المجموعة تابعة لمنطقة الدلتا وهى
اإلسكندرّیة والقاهرة ودمیاط والقلیوبّیة والسویس والغربّیة واإلسماعیلّیة، في حین
كانت المحافظتان األخریان تابعتین لمنطقتي الوادي ـ الجیزة، والحدود ـ البحر

األحمر.
أما بالنسبة لمجموعة المحافظات ذات المتوسط األقل فقد ضمت محافظة
حضرّیة واحدة هي بورسعید، وهى المجموعة التي توزعت محافظاتها السبع
عشرة على مناطق مصر الثالث بواقع سبع محافظات لمنطقة الوادي هي أسیوط
وقنا وبنى سویف وسوهاج والفّیوم وأسوان والمنیا، وست محافظات لمنطقة الدلتا
هي المنوفّیة والدقهلّیة وبورسعید والبحیرة والشرقّیة وكفر الشیخ، وأربع
محافظات لمناطق الحدود هي جنوب سیـناء ومطروح وشال سیناء والوادي

الجدید، وذلك كما یوضح الجدول التالي:
جدول رقم (13)

مراتب محافظات مصر في متغّیر قّوة العمل في الصناعة % 1993

الجملة%
حّدا
الفئة
(%)

المرتبةالمحـافظــــــــــة

6
23.1%

38.7ـ
25.8

 

اإلسكندرّیة/القاهرة/البحر األحمر/ دمیاط /الجیزة
األولىالقلیوبّیة .

7
26.9%

25.8ـ
12.9

السویس/الغربّیة(*) اإلسماعیلّیة/أسیوط/المنوفّیة
الثانیةالدقهلّیة/بورسعید

 
13

قنا/بنى سویف/البحیرة/سوهاج/جنوب سیناء/الشرقّیة 
مطروح/الفّیوم/أسوان/المنیا/كفر الشیخ/شمال سیناء

الوادي الجدید(#) .

الثالثة



أقل من50.0%
12.9

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 
وطبقا للتصنیف المرتبّى الثالثّي لمحافظات مصر فإن هذه المحافظات قد

توزعت على ثالث مجموعات مرتبیة هي:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 6 محافظات تمثل نحو

23% من عدد محافظات مصر .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 7 محافظات تمثل نحو

27% من عدد هذه المحافظات .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وعددها 13 محافظات تمثل %50

منها (شكل رقم 25) .
%6،ضمت مجموعة المرتبة األولى محافظتین حضریتین هما اإلسكندرّیة
والقاهرة، وكانت أربع من محافظات هذه المجموعة الست واقعة في منطقة الدلتا
هما المحافظتین السابقتین ومعها محافظتا دمیاط والقلیوبّیة، وذلك باإلضافة إلى
محافظة واحدة من محافظات منطقة الوادي هي الجیزة، وأخرى من محافظات
مناطق الحدود هي البحر األحمر، في حین ضمت مجموعة المرتبة الثانیة
محافظة واحدة تابعة لمنطقة الوادي هي أسیوط، أما بقیتها فكانت من محافظات
منطقة الدلتا وهى السویس والغربّیة واإلسماعیلّیة والمنوفّیة والدقهلّیة وبورسعید .
كذلك فقد تألفت مجموعة محافظات المرتبة الثالثة من ست من محافظات منطقة
الوادي هي قنا وبنى سویف وسوهاج والفّیوم وأسوان والمنیا، وأربع من
محافظات مناطق الحدود هي جنوب سیناء ومطروح وشمال سیناء والوادي

الجدید، وثالث من محافظات منطقة الدلتا هي البحیرة والشرقّیة وكفر الشیخ.

 
شكل رقم (25)

متغیر معدل البطالة عام 1993



بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 10.6% ، انخفض عن ذلك في إحدى عشرة
محافظة تمثل نحو 42% من عدد محافظاتها ، وارتفع عنه في المحافظات
الخمس عشرة المتبقیة ، والتي تمثل نحو 58% من هـذه المحافظات (ملحق رقم
5) ومما یلفت النظر فیما یتعلق بهذا المتغیر أن ستا من المحافظات ذات المتوسط
األقل اإلحدى عشرة كانت تابعة لمنطقة الوادي وهي قنا وبنى سویف والفّیوم
والمنیا والجیزة وسوهاج ، كما جاءت محافظة مطروح الحدودیة على قمة هذه
المجموعة ، التي كانت محافظاتها األربع المتبقیة من محافظات منطقة الدلتا وهى

القاهرة ودمیاط واإلسكندرّیة والمنوفّیة منها اثنتان حضریتان.
أما بالنسبة للمجموعة ذات المتوسط األعلى، والتي ضمت محافظتین حضریتین
هما بورسعید والسویس فقد توزعت محافظاتها على مناطق مصر الثالث بواقع
تسع محافظات لمنطقة الدلتا هي القلیوبّیة وكفر الشیخ واإلسماعیلّیة والغربّیة
والشرقّیة والدقهلّیة والبحیرة وبورسعید والسویس، وأربع محافظات لمناطق
الحدود هي شمال سیناء وجنوب سیناء والبحر األحمر والوادي الجدید،
ومحافظتین تابعتین لمنطقة الوادي هما أسیوط وأسوان، وذلك كما یوضح الجدول

التالي:
جدول رقم (14)

مراتب محافظات مصر في متغیر معّدل البطالة % 1993

الجملة
%

حّدا
الفئة
(%)

المرتبةالمحـافظــــــــــــــة

6
23.1%

أقل من
األولىمطروح/قنا/بنى سویف/الفّیوم/ المنیا/الجیزة9

 
18

69.2%

 
18 ـ
9

القاهرة/سوهاج/دمیاط/اإلسكندرّیة/
المنوفّیة(*)القلیوبّیة/كفرالشیخ/أسیوط/اإلسماعیلّیة/

الغربّیة/ الشرقّیة شمال سیناء/جنوب سیناء/الدقهلّیة/
البحیرة/بورسعید السویس/البحر

األحمر .

الثانیة

2
7.7%

27.1ـ
الثالثةأسوان / الوادي الجدید .(#)18

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

وقد توزعت محافظات مصر في هذا المتغیر حسب التصنیف المرتبّى الثالثّي
على ثالث مجموعات مرتبیة هي:



- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 6 محافظات تمثل نحو
23% من عدد محافظات مصر .

- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 18 محافظة تمثل نحو
69% من عدد هذه المحافظات .

- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وتضم محافظتین فقط یمثل عددهما
نحو 8% منها .

ویالحظ أن مجموعة المرتبة األولى قد خلت من أي من محافظات منطقة الدلتا
وكذلك من المحافظات الحضرّیة، فواحدة منها كانت من محافظات مناطق الحدود
وهى مطروح، والخمس األخرى كانت تابعة لمنطقة الوادي وهى قنا وبنى سویف
والفّیوم والمنیا والجیزة أما مجموعة المرتبـة الثانیة فقد توزعت على مناطق
مصر بواقع ثالث عشرة محافظة لمنطقة الدلتا ـ متضمنة محافظات مصر
الحضرّیة األربع هي القاهرة ودمیاط واإلسكندرّیة والمنوفّیة والقلیوبّیة وكفر
الشیخ واإلسماعیلّیة والغربّیة والشرقّیة والدقهلّیة والبحیرة وبورسعید والسویس،
وثالث محافظات تابعة لمناطق الحدود هي شمال سیناء وجنوب سیناء والبحر
األحمر ومحافظتین تابعتین لمنطقة الوادي هما سوهاج وأسیوط، أما محافظـتا
مجموعة المرتبة الثالثة فكانت أحداهما تابعة لمنطقة الوادي وهى أسوان،

واألخرى تابعة لمناطق الحدود وهى الوادي الجدید .

 
شكل رقم (26)

متغّیر عدد األطّباء عام 1994 :
تمّیز هذا المتغیر بأن متوسط مصر فیه والبالغ 6.5 أطباء لكل 100 ألف نسمة
كاد یقسم محافظاتها إلى مجموعتین شبه متساویتین في العدد، فقد بلغ عدد
محافظات المجموعة ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر 14 محافظة تمثل
54% من محافظات الدولة، في حین بلغ عدد محافظات المجموعة ذات المتوسط
األقل من متوسط مصر 12 محافظة تمثل 46% من هذه المحافظات (ملحق رقم

. (6
ولقد كانت كل محافظات مصر الحضرّیة تابعة للمجموعة ذات المتوسط
األعلى، وهى المجموعة التي توزعت محافظاتها األربع عشرة على مناطق
مصر الثالث بواقع ثماني محافظات لمنطقة الدلتا هي اإلسكندرّیة ودمیاط



والقاهرة وبورسعید وكفر الشیخ والدقهلّیة والسویس والغربّیة، وأربع محافظات
حدودیة هي البحر األحمر ومطروح وجنوب سیناء وشمال سیناء ومحافظتین
لمنطقة الوادي هما أسوان وأسیوط، وهذا یعنى أن معظم محافظات منطقة الوادي

قد خرجت من هذه المجموعة التي ضمت معظم محافظات مناطق الحدود .
أما المجموعة ذات المتوسط األقل فقد توزعت على مناطق الوادي بواقع ست
محافظات هي الجیزة والمنیا وسوهاج وقنا وبنى سویف والفّیوم، منطقة الدلتا
بواقع خمس محافظات هي اإلسماعیلّیة والبحیرة والقلیوبّیة والمنوفّیة والشرقّیة،
ومناطق الحدود بواقع محافظة واحدة هي الوادي الجدید، وذلك كما یوضح

الجدول التالي:
وقد توزعت محافظات مصر حسب التصنیف المرتبّى الثالثّي على ثالث

مجموعات مرتبیة هي:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 9 محافظات تمثل نحو

35% من عدد محافظات مصر .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 15 محافظة تمثل نحو

57% من عدد هذه المحافظات .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وتضم محافظتین فقط یمثل عددهما

نحو 8% منها .
وقد ضمت مجموعة المرتبة األولى ثالثا من محافظات مصر الحضرّیة هي
اإلسكندرّیة والقاهرة وبورسعید، وهى المجموعة التي توزعـت محافظاتها التسع
على مناطق مصر الثالث بواقع أربـع محافظات لكل من منطقتّي الدلتـا هي
المحافظات الحضرّیة الثالث باإلضافة إلى دمیاط، والحدود: البحر األحمر

ومطروح وجنوب سیناء وشمال سیناء، والوادي: محافظة واحدة هي أسوان.
جدول رقم (15)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر عدد األطّباء 1994

الجملة%
حّدا
الفئة

المرتبةالمحـافظــــــــــــة

9

34.6%

 

12.7ـ
8.5

البحر األحمر/مطروح/جنوب سیناء/شمال سیناء اإلسكندرّیة/دمیاط/أسوان/
القاهرة

/بورسعید

األولى

 

15

57.7%

 

8.5ـ4
.2

كفر الشیخ/أسیوط/الدقهلّیة/ السویس/الغربّیة(*) الجیزة/الوادي الجدید/ المنیا/
اإلسماعیلّیة/سوهاج/قنا البحیرة/ القلیوبّیة/ المنوفّیة/بنى سویف .

الثانیة



2

7.7%

أقل من
4.2

الثالثةالفّیوم/الشرقّیة(#) .

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 

 
شكل رقم (27)

أما مجموعة المرتبة الثانیة فقد كان نصیب منطقة الدلتا منها ثماني محافظات
هي كفر الشیخ والدقهلّیة والسویس والغربّیة واإلسماعیلّیة والبحیرة والقلیوبّیة
والمنوفّیة، بینما بلغ نصیب منطقة الوادي ست محافظات هي:أسیوط والجیزة
والمنیا وسوهاج وقنا وبني سویف، ومناطق الحدود محافظة واحدة هي الوادي
الجدید، في حین اقتسمت منطقتا الوادي والدلتا محافظتي مجموعة المرتبة الثالثة:

الفّیوم لألولى والشرقّیة للثانیة (شكل رقم 27) .

متغّیر معدل وفیات األطفال الرّضع عام 1994
تمیز هذا المتغیر ـ كسابقه ـ بأن متوسط مصر فیه والبالغ 36.2 طفال لكل ألف
مولود حّي كاد یقسم محافظاتها إلى مجموعتین شبه متساویتین في العدد أیضا،
فقد بلغ عدد محافظات المجموعة ذات المتوسط األقل من متوسط مصر 14
محافظة تمثل 54% من محافظاتها، في حین بلغ عدد محافظات المجموعة ذات
المتوسط األعلى 12 محافظة تمثل 46% من محافظات الدولة (ملحق رقم 7) .

ولقد كانت كل محافظات مصر الحضرّیة من بین محافظات المجموعة ذات
المتوسط األقل، وهى المجموعة التي توزعت محافظاتها على منطقتّي الدلتا
والحدود ومن ثم لم تضم أیا من محافظات منطقة الوادي، وقد كان نصیب منطقة
الدلتا منها إحدى عشرة محافظة هي كفر الشیخ ودمیاط والدقهلّیة وبورسعید
واإلسكندرّیة واإلسماعیلّیة والبحیرة والشرقّیة والغربّیة والسویس والقاهرة،
ومناطق الحدود ثالث محافظات هي مطروح وجنوب سیناء وشمال سیناء، وذلك

كما یوضح الجدول رقم (16):
أما مجموعة المتوسط األعلى فقد ضمت كل محافظات منطقة الوادي الثماني
باإلضافة إلى محافظتین دلتاویتین هما المنوفّیة والقلیوبّیة، ومحافظتین حدودیتین



هما الوادي الجدید والبحر األحمر .
وقد توزعت محافظات مصر حسب التصنیف المرتبّى الثالثّي على ثالث

مجموعات مرتبیة هي:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وهما محافظتان تمثالن نحو %8

من عدد محافظات مصر .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 12 محافظة تمثل %46

من عدد هذه المحافظات .
جدول رقم (16)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر وفیات األطفال الرّضع 1994

المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــةحّدا الفئةالجملة%

2

7.7%

أقل من
18.2

األولىمطروح/جنوب سیناء .

 

12

46.2%

 

36.3ـ1
8.2

كفر الشیخ/دمیاط/الدقهلّیة/شمال سیناء بورسعید/اإلسكندرّیة/اإلسماعیلّیة/
البحیرة الشرقّیة/الغربّیة/ السویس/ القاهرة(*) .

الثانیة

12

46.2%

54.5ـ3
6.3

قنا/المنوفّیة/الوادي الجدید/الجیزة/ سوهاج/القلیوبّیة/الفّیوم أسوان/ المنیا/البحر
األحمر/بنى سویف/ أسیوط(#)

الثالثة

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وعددها 12 محافظة أیضا تمثل نحو
46% من عدد هذه المحافظات (شكل رقم 28) .

 

و قد تألفت مجموعة المرتبة األولى من محافظتین حدودیتین هما مطروح
وجنوب سیناء، كما تكونت مجموعة المرتبة الثانیة من إحدى عشرة محافظة
دلتاویة مضافا إلیها محافظة حدودیة واحدة هي شمال سیناء، في حین كانت كل
محافظات منطقة الوادي الثمان مضافا إلیها محافظتي المنوفّیة والقلیوبّیة

الدلتاویتین ضمن مجموعة المرتبة الثالثة.



 
شكل رقم (28)

متغّیر المساكن المتصلة بالكهرباء 1986
تمیز هذا المتغیر بأن عدد المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر
قد فاق عدد المحافظات ذات المتوسط األقل من هذا المتوسط، كما تمیز بأن كل
محافظات مصر الحضرّیة كانت من بین محافظات مجموعة المتوسط األعلى منه
(ملحق رقم 8) وهى المجموعة التي ضمت عشرا من محافظات منطقة الدلتا هي
القاهرة واإلسكندرّیة ودمیاط واإلسماعیلّیة والسویس وبورسعید والقلیوبّیة
والغربّیة والدقهلّیة والمنوفّیة وثالث من محافظات منطقة الوادي هي الجیزة

وأسوان وقنا ومحافظتین حدودیتین هما الوادي الجدید والبحر األحمر .
أما المجموعة ذات المتوسط األقل فقد توزعت على مناطق الوادي بواقع خمس
محافظات هي المنیا وبنى سویف وسوهاج وأسیوط والفّیوم، منطقة الدلتا بواقع
ثالث محافظات هي الشرقّیة وكفر الشیخ والبحیرة، ومناطق الحدود بواقع ثالث
محافظات أیضا هي شمال سیناء ومطروح وجنوب سیناء، وذلك كما یوضح

الجدول التالي:
جدول رقم (17)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر معّدل المساكن المتصلة بالكهرباء

حّداالجملة%
المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــةالفئة

 

 

22

84.6%

 

 

97.6ـ
65.1

القاهرة/اإلسكندرّیة/دمیاط/اإلسماعیلّیة/ السویس الجیزة/الوادي الجدید/بورسعید/
القلیوبّیة أسوان/الغربّیة/الدقهلّیة/المنوفّیة/ البحر األحمر قنا(*) الشرقّیة/المنیا/

بنى سویف/كفر الشیخ/سوهاج البحیرة/أسیوط .
األولى

4

15.4%

65.1ـ
32.5

الثانیةالفّیوم/شمال سیناء/مطروح/جنوب سیناء(#) .



أقل منـ
32.5

الثالثةـ

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

وقد انقسمت محافظات مصر فیما یتعلق بهذا المتغیر إلى مجموعتین مرتبیتین
هما:

مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 22 محافظة تمثل نحو
85% من محافظات مصر .

مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 4 محافظات تمثـل 15% من
هذه المحافظات (شكل رقم 29) .

ولقد كانت كل محافظات مصر الحضرّیة تابعة لمجموعة المرتبة األولى وهى
المجموعة التي توزعت محافظاتها االثنتین والعشرون على مناطق مصر الثالث
بواقع ثالث عشرة محافظة لمنطقة الدلتا هي كل محافظاتها، وسبع محافظات
لمنطقة الوادي هي الجیزة وأسوان وقنا والمنیا وبنى سویف وسوهاج وأسیوط
ومحافظتین لمناطق الحدود، هما الوادي الجدید والبحر األحمر، أما محافظات
مجموعة المرتبة الثانیة األربع فقد توزعت على منطقتّي الحدود ـ ثالث محافظات
هي شمال سیناء ومطروح وجنوب سیناء، والوادي ـ محافظة واحدة هي الفّیوم .

 
شكل رقم (29)

متغّیر الحصول على المیاه النقیة 1986
بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 70%، وهى النسبة التي توسطت محافظات
مصر فعال، فقد ارتفع هذا المتغیر عن متوسط مصر في ثالث عشرة محافظة

وانخفض عنه في الثالث عشرة محافظة األخرى (ملحق رقم 9).
وقد جاءت محافظات مصر الحضرّیة األربع على قمة المجموعة ذات المتوسط
األعلى والتي توزعت محافظاتها بواقع ثماني محافظات لمنطقة الدلتا هي
اإلسكندرّیة والسویس وبورسعید والقاهرة ودمیاط وكفر الشیخ والدقهلّیة والغربّیة،



وثالث محافظات لمناطق الحدود هي البحر األحمر والوادي الجدید وشمال
سیناء، ومحافظتین لمنطقة الوادي هما الفّیوم وأسوان .

أما المحافظات ذات المتوسط األقل فقد توزعت على مناطق مصر بواقع ست
محافظات لمنطقة الوادي هي الجیزة وبنى سویف وأسیوط والمنیا وسوهاج وقنا،
خمس محافظات لمنطقة الدلتا هي البحیرة واإلسماعیلّیة والشرقّیة والقلیوبّیة
والمنوفّیة، ومحافظتین لمناطق الحدود هما مطروح وجنوب سیناء، وذلك كما

یوضح الجدول رقم (18):
كذلك یتبین أن محافظات مصر فیما یتعلق بهذا المتغیر قد توزعت على ثالث

مجموعات مرتبیة هي:
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 16 محافظة تمثل نحو

61% من محافظات مصر .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 9 محافظات تمثل نحو

35% من المحافظات المصرّیة .
- مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وهى محافظة واحدة تمثل نحو %4

من المحافظات المصرّیة أیضا .
جدول رقم (18)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر الحصول على المیاه من شبكة عامة
1986

حّداالجملة%
المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــةالفئة(%)

 
16

61.6%
 

 
98.9ـ
65.9

اإلسكندرّیة/السویس/بورسعید/القاهرة/ دمیاط
البحر األحمر/الوادي/ الجدید/الفّیوم/أسوان/كفـر
الشیخ/الدقهلّیة/الغربّیة/شمال سیناء(*) البحیرة/

اإلسماعیلّیة/الجیزة.

األولى

9
34.6%

65.9ـ
33.0

بنى سویف/الشرقّیة/القلیوبّیة/ المنوفّیة/أسیوط/
الثانیةمطروح/ المنیا/ سوهاج/قنا .

1
3.8%

أقل من
الثالثةجنوب سیناء(#) .33.0

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر



 
محافظات المرتبة الثانیة التسع فقد توزعت على المناطق الثالث بواقع خمس
محافظات لمنطقة الوادي هي بنى سویف وأسیوط والمنیا وسوهاج وقنا، ثالث
محافظات لمنطقة الدلتا وهى الشرقّیة والقلیوبّیة والمنوفّیة، ومحافظة واحدة
لمناطق الحدود هي مطروح، وهى المناطق التي كانت إحدى محافظتها ـ جنوب

سیناء ـ تمثل كل محافظات المرتبة الثالثة .
ولقد تقاسمت مناطق مصر الثالث محافظات المرتبة األولى الست عشرة كما
یلي: عشر محافظات لمنطقة الدلتا هي محافظات مصر الحضرّیة األربع
باإلضافة إلى محافظات دمیاط وكفر الشیخ والدقهلّیة والغربّیة والبحیرة
واإلسماعیلّیة، وثالث محافظات لكل من منطقتي الـوادي وهى الفّیوم وأسوان

والجیزة والحدود وهى البحر األحمر والوادي الجدید وشمال سیناء .

 
شكل رقم (30)

 

متغّیر معدل القراءة والكتابة للبالغین 1994 :
بلغ متوسط مصر في هذا المتغیر 48.8%، وهى النسبة التي قّسمت محافظات
مصر إلى مجموعتین هما: مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط
مصر وعددها 14 محافظة تمثل نحو 54% من عدد محافظات مصر،
ومجموعة المحافظات ذات المتوسط األقل من متوسط مصر وعددها 12 محافظة

تمثل نحو 46% من مجموعها (ملحق رقم10) .
وقد جاءت محافظات مصر الحضرّیة األربع على قمة المحافظات ذات
المتوسط األعلى ـ كما هو الحال في المتغیر السابق مع اختالف في ترتیبها ـ وهى
المجموعة التي توزعت محافظاتها بواقع تسع محافظات لمنطقة الدلتا هي القاهرة
وبورسعید واإلسكندرّیة والسویس واإلسماعیلّیة ودمیاط والقلیوبّیة والغربّیة
والمنوفّیة، ثالث محافظات لمناطق الحدود هي البحر األحمر والوادي الجدید

وجنوب سیناء، ومحافظتین لمنطقة الوادي هما الجیزة وأسوان .



أما المحافظات ذات المتوسط األقل فقد توزعت على مناطق مصر بواقع ست
محافظات لمنطقة الوادي هي أسیوط وبنى سویف وقنا والمنیا والفّیوم وسوهاج،
وأربع محافظات لمنطقة الدلتا هي الدقهلّیة والشرقّیة والبحیرة وكفر الشیخ،
ومحافظتین لمناطق الحدود هما شمال سیناء ومطروح وذلك كما یوضح جدول

رقم (19) .
ولقد انقسمت محافظات مصر فیما یتعلق بمراتب هذا المتغیر إلى مجموعتین

مرتبیتین هما:
مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 15 محافظة تمثل نحو

57% من محافظات مصر .
مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 11 محافظات تمثل نحو

43% من هذه المحافظات (شكل رقم 31) .
جدول رقم (19)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر معّدل القراءة والكتابة 1994

حّداالجملة%
المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــةالفئة(%)

 
16

61.5
 

 
69.3ـ4

6.2

القاهرة/بورسعید/اإلسكندرّیة/السویس/ 
البحر األحمر/الوادي الجدید/اإلسماعیلّیة/ الجیزة
دمیاط/القلیوبّیة/الغربّیة/ أسوان/المنوفّیة/جنوب

سیناء/الدقهلّیة/ شمال سیناء(*)

األولى

10
38.5

46.2ـ2
3.1

الشرقّیة/البحیرة/مطروح/كفر الشیخ/أسیوط/بنى
الثانیةسویف/قنا/المنیا/الفّیوم/سوهاج(#) 0

أقل من 
23.1

الثالثة 

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 
وقد جاءت محافظات مصر الحضرّیة األربع في المراكز األربعة األولى في
مجموعة المرتبة األولى، وذلك باإلضافة إلى خمس من محافظات منطقة الدلتا
هي اإلسماعیلّیة، دمیاط، القلیوبّیة، الغربّیة، والمنوفّیة، أما بقیة محافظات
مجموعة المرتبة األولى فكانت ثالث منها تابعة لمناطق الحدود هي البحر



األحمر، الوادي الجدید، وجنوب سیناء، واثنتان تابعتان لمنطقة الوادي هما الجیزة
وأسوان.

 
شكل رقم (31)

متغّیر عدد أجهزة التلفاز 1986
قّسم متوسط مصر في هذا المتغیر والبالغ 714 جهاًزا لكل ألف أسرة
محافظاتها إلى مجموعتین متساویتین في العدد، إحداهما ذات متوسط أعلى منه
واألخرى ذات متوسط أقل (ملحق رقم 11) مثلما هو الحال بالنسبة لمتغیر
الحصول على المیاه النقیة 1986، ومرة ثالثة تأتى محافظات مصر الحضرّیة
األربع على قمة المحافظات الثالث عشرة ذات المتوسط األعلى من متوسط

مصر، كما هو الحال بالنسبة للمتغیرین السابقین مع اختالف في ترتیبها .
وقد توزعت محافظات هذه المجموعة بواقع تسع محافظات لمنطقة الدلتا هي
بورسعید والقاهرة واإلسكندرّیة والسویس واإلسماعیلّیة والقلیوبّیة ودمیاط
والغربّیة والدقهلّیة، محافظتین لمنطقة الوادي هما الجیزة وأسوان، ومحافظتین

أخریین لمناطق الحدود هما البحر األحمر والوادي الجدید .
أما المحافظات ذات المتوسط األقل فقد توزعت على مناطق مصر بواقع ست
محافظات لمنطقة الوادي هي قنـا وسوهاج والمنیا وأسیوط وبنى سویف والفّیوم،
وأربع لمنطقة الدلتا هي المنوفّیة والشرقّیة والبحیرة وكفر الشیخ، وثالث لمناطق
الحدود هي شمال سیناء وجنوب سیناء ومطروح، وذلك كما یوضح الجدول

التالي:
جدول رقم (20)

مراتب محافظات مصر من حیث متغیر عدد أجهزة التلفاز 1986

الجملة%
حّدا

الفئة[جهاز)
المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــة



الجملة%
حّدا

الفئة[جهاز)
المرتبةالمحـافظـــــــــــــــــــة

 

15

57.7%

 

988 ـ
658

بورسعید/القاهرة/اإلسكندرّیة/السویس/ الجیزة اإلسماعیلّیة/البحر األحمر/
القلیوبّیة/الوادي الجدید/دمیاط/الغربّیة/أسوان/الدقهلّیة(*) المنوفّیة / الشرقّیة

.
األولى

 

11

42.3%

 

658 ـ
329

قنا/ البحیرة/ كفر الشیخ/ سوهاج/شمال سیناء مطروح/المنیا/ أسیوط/بنى
سویف/الفّیوم/ جنوب سیناء(#) .

الثانیة

ـ
أقل من

329
الثالثةـ

(*) أعلى من متوسط مصر(#) أقل من متوسط مصر

 
وطبقا للتصنیف المرتب الثالثي لمحافظات مصر فان هذه المحافظات قد

توزعت على مجموعتین مرتبیتین هما:
مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 15 محافظات تمثل نحو

58% من عدد محافظات مصر .
مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 11 محافظة تمثل نحو %42

من عدد هذه المحافظات .
وقد توزعت محافظات المرتبة األولى الخمس عشرة على مناطق مصر الثالث
بواقع إحدى عشرة محافظة لمنطقة الدلتا منها المحافظات الحضرّیة األربع،
باإلضافة إلى محافظات: اإلسماعیلّیة والقلیوبّیة ودمیاط والغربّیة والدقهلّیة
والمنوفّیة والشرقّیة، في حین توزعت المحافظات األربع المتبقیة على منطقتي
الوادي: محافظتا الجیزة وأسوان، والحدود محافظتا البحر األحمر والوادي

الجدید.



 
شكل رقم (32)

كذلك یالحظ أن محافظتین فقط من محافظات منطقة الدلتا هما البحیرة وكفر
الشیخ قد جاءتا ضمن مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة، في حین كانت
محافظات منطقة الوادي تشكل غالبیة محافظات هذه المجموعة إذ بلغ عددها ست
محافظات هي قنا وسوهاج والمنیا وأسیوط وبنى سویف والفّیوم، أما المحافظات
الثالث المتبقیة فكانت من محافظات مناطق الحدود وهى شمال سیناء ومطروح

وجنوب سیناء.
 

 
213 ()تم الوصول إلى مؤّشر درجة التنمیة Development Degree Index عن طریق إعطاء

درجة (تتراوح بین 1 و 26) لكل محافظة في كل متغّیر من المتغّیرات العشرة المختارة لقیاس
مستویات التنمیة، وقد تراوحت هذه الدرجة بین 1و26 لتدل على موقع المحافظة بین محافظات

مصر (وعددها 26 محافظة في وقت إعداد الدراسة) فیما یتعلق بهذا المتغّیر، ومن ثم تصبح درجة
المحافظة في كل متغّیر منحصرة بین المركز األول والمركز السادس والعشرین أو األخیر،

وبافتراض أن محافظة ما قد شغلت المركز األول في المتغّیرات العشرة فإن مجموع الدرجات الدال
على مؤّشر درجة التنمیة الخاص بها هو 10 درجات، أي 10×1، وبافتراض أن محافظة أخرى قد

شغلت المركز السادس والعشرین في كل هذه المتغّیرات فإن مجموع درجاتها هو 260 درجة أي
26×10، ومن ثم فإن درجات مؤّشر درجة التنمیة لمحافظات مصر تتراوح بین 10 و260 درجة،
وهو المدى التنموّي Developmental Range الذي تقع خالله كل محافظات مصر فیما یتعلق
بهذا المؤشر، مع مالحظة أنه كلما قل الرقم دل ذلك علي درجة تنمیة أعلى والعكس صحیح، وهذه

المعادلة بكافة تفصیالتها من اقتراح الباحث .



المبحث الثالث

محافظات مصر ومتغیرات قیاس التنمیة
 

یهدف هذا الجزء من الدراسة إلى استعراض مواقف محافظات مصر من
متغّیرات قیاس التنمیة العشر المختارة للدراسة (214) وذلك عن طریق تحدید عدد
المتغّیرات األعلى من متوسط مصر في كل محافظة وعدد المتغّیرات األقل منه
وذلك بهدف تحدید موقف كل محافظة من جملة هذه المتغّیرات من حیث كون
المتغّیر أعلى من متوسط مصر العام الخاص به أو أقل منه (ملحق رقم 12)
حیث سیعتمد على هذا الموقف في تحدید درجة مؤشر التنمیة الخاص بكل
محافظة، وذلك في سیاق الموضوع الرابع من الدراسة، وفیما یلي استعراض

لمحافظات مصر في هذا الصدد:

محافظة القاهرة
اتسمت محافظة القاهرة بأنها قد جاءت ضمن المجموعة األعلى في سبعة

متغّیرات، واألقل في الثالثة المتبقیة، ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (21)

موقف محافظة القاهرة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
أقل من

متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتى عام
1991



 
شكل رقم (33)

محافظة اإلسكندریة
تشابهت هذه المحافظة تماما مع محافظة القاهرة في أنها قد جاءت ضمن
المجموعة األعلى في سبعة متغّیرات واألقل في المتغّیرات الثالثة األخرى،

ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (22)

موقف محافظة اإلسكندریة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام
1991

 



 
شكل رقم (34)

محافظة بورسعید
انفردت هذه المحافظة عن كل محافظات مصر بأنها قد جاءت ضمن المجموعة
األعلى في تسعة متغّیرات واألقل في المتغّیر العاشر، ویوضح ذلك الجدول

والشكل التالیان:
جدول رقم (23) موقف محافظة بورسعید من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 
 

أعلى من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل1000مولود حي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993



 
شكل رقم (35)

3ـ4 محافظة السویس
اختلفت هذه المحافظة عن المحافظات الحضریة السابقة بأنها قد جاءت ضمن
المجموعة األعلى في ثمانیة متغّیرات واألقل في المتغّیرین المتبقیین، ویوضح

ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (24)

موقف محافظة السویس من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 
 

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام

1991



 
شكل رقم (36)

محافظة دمیاط
تشابهت هذه المحافظة مع المحافظة السابقة في أنها قد جاءت ضمن المجموعة
األعلى في ثمانیة متغّیرات واألقل في المتغّیرین المتبقیین، ویوضح ذلك الجدول

والشكل التالیان:
جدول رقم (25) موقف محافظة دمیاط من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 
 

أعلى من
متوسط مــصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل ( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993

قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مــصر

معّدل البطالة % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام

1991



 
شكل رقم (37)

 

محافظة الدقهلیة :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظتّي القاهرة واإلسكندریة في أنها قد جاءت
ضمن المجموعة األعلى في سبعة متغّیرات واألقل في المتغّیرات الثالث

األخرى، وذلك كما یبین الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (26)

موقف محافظة الدقهلیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل ( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام

1991
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992 .



 
شكل رقم (38)

محافظة الشرقیة :
تعتبر هذه المحافظة نظیرا معكوسا لكل من محافظتّي السویس ودمیاط، وذلك
ألنها جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في متغّیرین واألقل في

المتغّیرات الثمانیة المتبقیة، وذلك كما یبین الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (27) موقف محافظة الشرقیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل (6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

 
 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (39)

 

محافظة القلیوبیة :
اختلفت هذه المحافظة عن جمیع المحافظات السابقة في أنها قد جاءت ضمن
مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر في ستة متغّیرات
واألقل منه في المتغّیرات األربعة المتبقیة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل

التالیان:
جدول رقم (28) موقف محافظة القلیوبیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
أقل من

متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986



 
شكل رقم (40)

محافظة كفر الشیخ :
اختلفت هذه المحافظة عن جمیع المحافظات السابقة أیضا، وذلك لكونها قد
جاءت ضمن مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى في خمسة متغّیرات،
واألقل منه في المتغّیرات الخمسة األخرى، وذلك كما یوضح الجدول والشكل

التالیان:
جدول رقم (29)

موقف محافظة كفر الشیخ من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
أعلى من

متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (6 سنوات فأكثر) % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

 
أقل من

متوسط مصر

قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (41)

 

محافظة الغربیة :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظتّي السویس ودمیاط، وذلك لكونها قد جاءت
ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في ثمانیة متغّیرات، واألقل في المتغّیرین
المتبقیین، بل إن متغّیراتها كلها تطابقت تماما مع متغّیرات محافظة السویس،

وذلك كما یبین الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (30)

موقف محافظة الغربیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 
 

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991



 
شكل رقم (42)

محافظة المنوفیة :
تعتبر هذه المحافظة نظیرا معكوسا لمحافظة القلیوبیة، وذلك ألنها قد جاءت
ضمن مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى في أربعة متغّیرات واألقل في

المتغّیرات الستة المتبقیة، وذلك كما یبین الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (31)

موقف محافظة المنوفیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
أعلى من

متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (43)

 

محافظة البحیرة:
تشابهت هذه المحافظة تماما مع محافظة الشرقیة، وذلك ألنها قد جاءت ضمن
المجموعة ذات المتوسط األعلى في متغّیرین واألقل في المتغّیرات الثمانیة
المتبقیة، حیث تطابقتا تماما في المتغّیرات ذاتها، ویوضح ذلك الجدول والشكل

التالیان:
جدول رقم (32)

موقف محافظة البحیرة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992



عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
شكل رقم (44)

محافظة اإلسماعیلیة :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظة القلیوبیة في أنها قد جاءت ضمن مجموعة
المتوسط األعلى في ستة متغّیرات واألقل في المتغّیرات األربعة المتبقیة،

ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (33)

موقف محافظة اإلسماعیلیة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مــصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
أقل من

متوسط مــصر

قّوة العمل (6 سنوات فأكثر) % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986



 
شكل رقم (45)

 

محافظة الجیزة :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظة كفر الشیخ في أنها قد جاءت ضمن مجموعة
المحافظات ذات المتوسط األعلى في خمسة متغّیرات واألقل في الخمسة األخرى،

ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (34)

موقف محافظة الجیزة من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
أعلى من

متوسط مصر

قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
أقل من

متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (6 سنوات فأكثر) % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986



 
شكل رقم (46)

محافظة بنى سویف :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظتي البحیرة والشرقیة في كونها قد جاءت
ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في متغّیرین واألقل في المتغّیرات الثمانیة

المتبقیة، ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (35)

موقف محافظة بنى سویف من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل (12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (47)

 

محافظة الفیوم :
انفردت هذه المحافظة عن كل المحافظات السابقة في أنها قد جاءت ضمن
مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى في ثالثة متغّیرات واألقل في

المتغّیرات السبعة األخرى، ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (36)

موقف محافظة الفیوم من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل ( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (48)

محافظة المنیا :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات البحیرة والشرقیة وبنى سویف في أنها قد
جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في متغّیرین واألقل في المتغّیرات
الثمانیة األخرى، مع مالحظة أن متغّیراتها قد تطابقت تماما مع متغّیرات محافظة

بنى سویف، ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (37)

موقف محافظة المنیا من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991

 
 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (49)

محافظة أسیوط :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظة الفیوم في أنها قد جاءت ضمن المجموعة
ذات المتوسط األعلى في ثالث متغّیرات واألقل في المتغّیرات السبعة األخرى،

ویوضح ذلك الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (38)

موقف محافظة أسیوط من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993

قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (50)

 

محافظة سوهاج :
انفردت هذه المحافظة عن كل محافظات مصر بأنها قد جاءت ضمن المجموعة
ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر في متغّیر واحد واألقل منه في المتغّیرات
التسعة األخرى، ولذلك فإنها تعتبر نظیرا معكوسا لمحافظة بورسعید التي انفردت
عن كل محافظات مصر بأنها قد جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى
في تسعة متغّیرات واألقل في متغّیر واحد فقط، ویوضح ذلك الجدول والشكل

التالیان:
جدول رقم (39)

موقف محافظة سوهاج من متغّیرات قیاس التنمیة

المتغّیرخصائص المتغّیر

أعلى من متوسط
مصر

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي
عام 1991

 
 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993

قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992



عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

 
شكل رقم (51)

محافظة قنا :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات البحیرة والشرقیة وبنى سویف والمنیا في
أنها قد جاءت ضمن مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى في متغّیرین

واألقل في ثمانیة متغّیرات، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (40)

موقف محافظة قنا من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

 
 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993

قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (52)

 

محافظة أسوان :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات القاهرة واإلسكندریة والدقهلیة في أنها قد
جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في سبعة متغّیرات واألقل في

المتغّیرات الثالثة األخرى، وذلك كما یبین الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (41) موقف محافظة أسوان من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

معّدل البطالة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993

قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993



 
شكل رقم (53)

محافظة البحر األحمر :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات السویس ودمیاط والغربیة في أنها قد
جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في ثمانیة متغّیرات واألقل في

متغّیرین، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (42)

موقف محافظة البحر األحمر من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 
 

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993



 
شكل رقم (54)

 

محافظة الوادي الجدید :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات القاهرة واإلسكندریة والدقهلیة وأسوان في
أنها قد جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في سبعة متغّیرات، واألقل

في المتغّیرات الثالث األخرى، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (43) موقف محافظة الوادي الجدید من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
 

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

 



 
شكل رقم (55)

محافظة مطروح :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظات البحیرة والشرقیة وبنى سویف والمنیا وقنا
في أنها قد جاءت ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في متغّیرین واألقل منه

في المتغّیرات الثمانیة األخرى، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (44)

موقف محافظة مطروح من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

أعلى من
متوسط مصر

قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

 
 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993

معّدل البطالة % عام 1993
معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام

1991
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (56)

 

محافظة شمال سیناء:
تشابهت هذه المحافظة مع محافظة المنوفیة في أنها قد جاءت ضمن المجموعة
ذات المتوسط األعلى في أربعة متغّیرات واألقل في المتغّیرات الستة األخرى،

وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (45)

موقف محافظة شمال سیناء من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
أعلى من

متوسط مصر

معّدل البطالة% عام 1993 0
عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل(6 سنوات فأكثر) % عام 1993

قّوة العمل(12ـ64) في الصناعة % عام 1993
المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986

معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (57)

محافظة جنوب سیناء :
تشابهت هذه المحافظة مع محافظتي المنوفیة وشمال سیناء في أنها قد جاءت
ضمن المجموعة ذات المتوسط األعلى في أربعة متغّیرات واألقل في المتغّیرات

الستة األخرى وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالیان:
جدول رقم (46)

موقف محافظة جنوب سیناء من متغّیرات قیاس التنمیة

خصائص
المتغّیرالمتغّیر

 
أعلى من

متوسط مصر

قّوة العمل( 6 سنوات فأكثر ) % عام 1993
معّدل البطالة % عام 1993

عدد األطّباء لكل 10000 من السكان عام 1994
معّدل القراءة والكتابة للبالغین عام 1992

 
 

أقل من
متوسط مصر

نصیب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي عام 1992
قّوة العمل( 12ـ64 ) في الصناعة % عام 1993

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل 1000 مولود حتي عام
1991

المساكن المضاءة بالكهرباء عام 1986
السكان الحاصلون على میاه من شبكة عامة عام 1986
عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 من السكان عام 1990



 
شكل رقم (58)

 
ویوضح الجدول التالي وشكال (59) و(60) موقف المحافظات من حیث

متوسطات متغّیرات التنمیة:
جدول (47)

موقف المحافظات من حیث متوسطات متغّیرات قیاس التنمیة

الفئة (أعلى من المتوسط وأقل
المحافظاتمنه)

مجموعة ( 9 ) أعلى و ( 1 )
بورسعیدأقل

مجموعة ( 8 ) أعلى و ( 2 )
السویس/دمیاط/الغربیة/البحر األحمرأقل

مجموعة ( 7 ) أعلى و ( 3 )
أقل

القاهرة/اإلسكندریة/الدقهلیة/أسوان/ الوادي
الجدید

مجموعة ( 6 ) أعلى و ( 4 )
القلیوبیة/اإلسماعیلیةأقل

مجموعة ( 5 ) أعلى و ( 5 )
كفر الشیخ/الجیزةأقل

مجموعة ( 4 ) أعلى و ( 6 )
المنوفیة/شمال سیناء/جنوب سیناءأقل

الفیوم/أسیوطمجموعة ( 3 ) أعلى و ( 7 )



أقل

مجموعة ( 2 ) أعلى و ( 8 )
أقل

الشرقیة/البحیرة/ بنى سویف/المنیا/ قنا/
مطروح

مجموعة ( 1 ) أعلى و ( 9 )
سوهاجأقل

 
وقد تفردت محافظة بورسعید بفئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في
تسعة متغّیرات واألقل منه في المتغّیر العاشر، یقابلها محافظة سوهاج التي كانت
المحافظة الوحیدة في فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في متغّیر واحد

واألقل منه في المتغّیرات التسعة المتبقیة .
أما فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في ثمانیة متغّیرات واألقل منه في
المتغّیرین المتبقیین فقد ضمت محافظات: البحر األحمر والسویس ودمیاط
والغربیة، وذلك في مقابل محافظات: الشرقیة والبحیرة وبنى سویف والمنیا وقنا
ومطروح التي ضمتها فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في متغّیرین

واألقل منه في المتغّیرات الثمانیة األخرى.
ولقد ضمت فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في سبعة متغّیرات واألقل
منه في المتغّیرات الثالثة األخرى محافظات القاهرة واإلسكندریة والدقهلیة
وأسوان والوادي الجدید، وذلك في مقابل فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر
في ثالثة متغّیرات واألقل منه في المتغّیرات السبعة األخرى والتي ضمت

محافظتّي الفیوم وأسیوط .
أما فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في ستة متغّیرات واألقل منه في
المتغّیرات األربعة األخرى فقد ضمت محافظتي القلیوبیة واإلسماعیلیة، وذلك في
مقابل فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في أربعة متغّیرات واألقل منه في
المتغّیرات الستة األخرى والتي ضمت محافظات المنوفیة وشمال سیناء وجنوب
سیناء، وأخیرا كانت فئة المحافظات األعلى من متوسط مصر في خمسة متغّیرات

واألقل منه في المتغّیرات الخمسة األخرى تضم محافظتي كفر الشیخ والجیزة .



 
شكل رقم (59)

مواقف المحافظات من متوسط مصر ( أعلى/ أقل ) في متغیرات التنمیة

 
شكل رقم (60)



214 ()یمكن تشبیه العالقة بین قیمة مؤشر التنمیة الخاص بالمحافظة وحالة التنمیة أو وضعها
Development Status في هذه المحافظة بالعالقة بین الرقم الدال على مقیاس رسم الخریطة

ومدى كبرها أو صغرها، فالخریطة تكون ذات مقیاس أكبر إذا صغر الرقم الدال على مقیاس رسمها،
وكذلك المحافظة تكون ذات وضع تنمیة أفضل إذا قل الرقم الخاص بقیمة مؤشر التنمیة الخاص بها

والعكس صحیح .



المبحث الرابع

محافظات مصر حسب مؤشر درجة التنمیة
 

یهدف هذا المبحث إلى استعراض مواقف المحافظات المصرّیة من متغیرات
التنمیة العشرة المختارة للدراسة، وذلك عن طریق تحدید مركز كل محافظة في
كل متغیر من هذه المتغیرات، من أجل الوصول إلي مؤشر درجة التنمیة
Development Degree Index الخاص بكل محافظة (215) والمتمثل في
مجموع الدرجات الدالة على مراكز المحافظة في متغیرات التنمیة العشر وذلك

كما یلي:

محافظة القاهرة :
شغلت هذه المحافظة المركز األول والثاني والرابع كل في متغیرین، والمركز
السابع والثامن والرابع عشر والثامن عشر كٍل في متغیر واحد، ومن ثم یكون
مجموع درجات مراكز متغیراتها 61 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص

بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
 

جدول رقم (48)
مراكز محافظة القاهرة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

وقد تم الوصول إلى «مؤّشر درجة التنمیة» عن طریق إعطاء درجة للمحافظة
في كل مؤّشر من المؤّشرات العشر المختارة للدراسة، وهذه الدرجة التي تتراوح
بین 1و 26 تدل علي موقع المحافظة بین محافظات مصر، حیث یدل الرقم
األخیر (26) على عدد محافظات مصر وقت إجراء الدراسة، وبافتراض أن
محافظة ما قد شغلت المركز األول في المؤّشرات العشر فإن مجموع الدرجات
الدال على مؤّشر التنمیة الخاص بها هو 10 أى (1×10)، وبافتراض أن
محافظة أخرى قد شغلت المركز السادس والعشرین في المؤّشرات العشر فإن
مجموع الدرجات الدال على مؤّشر التنمیة الخاص بها هو 260 أي (26×10 )،
ومن هنا فإن درجة هذا المؤّشر تتراوح بین 10و260 درجة، وهو المدى



التنموي Developmental Range الذي تقع خالله كل محافظات مصر،
والجدول من حساب الباحث وكذلك كافة جداول هذا المبحث .

محافظة اإلسكندریة :
شغلت هذه المحافظة المركزین األول والثالث كٍل في متغیرین، والمركز الثاني
والخامس والسابع والثامن والرابع عشر والثامن عشر كل في متغیر واحد، ومن
ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 59 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة

الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (49)

مراكز محافظة اإلسكندریة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة بور سعید :
شغلت هذه المحافظة المركزین األول والسابع كل في متغیرین، والمركز الثاني
والثالث والثامن والتاسع والثالث عشر والثاني والعشرین كل في متغیر واحد،
ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 73 درجة تمثل درجة مؤشر

التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (50)

مراكز محافظة بورسعید في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة السویس :
شغلت هذه المحافظة المراكز الثاني والخامس والسابع والثامن والثالث
والعشرين كل في متغیر واحد، والمركز الرابع في متغیرین، والمركز الثالث



عشر في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 92
درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:

جدول رقم (51)
مراكز محافظة السویس في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة دمیاط :
شغلت هذه المحافظة المركز الخامس والسادس والعاشر والحادي عشر كل في
متغیر واحد، والمركز الثالث والرابع والتاسع كل في متغیرین، ومن ثم یكون
مجموع درجات مراكز متغیراتها 64 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص

بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (52)

مراكز محافظة دمیاط في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الدقهلیة :
شغلت هذه المحافظة المركز الثاني والخامس والحادي عشر والثالث عشر
والعشرین كل في متغیر واحد، والمركز الخامس عشر في متغیرین، والمركز
الثاني عشر في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها
117 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول

التالي:
جدول رقم (53)

مراكز محافظة الدقهلیة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الشرقیة :
شغلت هذه المحافظة المركز التاسع والخامس عشر والسادس عشر والثامن
عشر والتاسع عشر والسادس والعشرین كل في متغیر واحد، والمركزین الحادي
عشر والسابع عشر كل في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز
متغیراتها 159 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر

الجدول التالي:
جدول رقم (54)

مراكز محافظة الشرقیة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة القلیوبیة :
شغلت هذه المحافظة المركز السادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر
والسادس عشر والعشرین والثاني والعشرین كل في متغیر واحد، والمركز التاسع
عشر في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 141 درجة

تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (55)

مراكز محافظة القلیوبیة في متغیرات التنمیة
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مرة واحدةتكرار المركز
 

مرتــــــان
 

ثالث مرات
 



محافظة كفر الشیخ :
شغلت هذه المحافظة المركز الثالث والثالث عشر والثامن عشر والتاسع عشر
والعشرین والرابع والعشرین كل في متغیر واحد، والمركزین الخامس والعاشر
كل في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 127 درجة

تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (56)

مراكز محافظة كفر الشیخ في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الغربیة :
شغلت هذه المحافظة المركز الرابع والثامن والتاسع والرابع عشر والسادس
عشر كل في متغیر واحد، والمركز الثاني عشر في متغیرین، والمركز الحادي
عشر في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 108

درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (57)

مراكز محافظة الغربیة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة المنوفیة :
شغلت هذه المحافظة المركز الثالث والسادس والثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر والسادس عشر والعشرین والثالث والعشرین كل في متغیر واحد،
والمركز الحادي عشر في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز



متغیراتها 132 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر
الجدول التالي:

جدول رقم (58)
مراكز محافظة المنوفیة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة البحیرة :
شغلت هذه المحافظة المركز العاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر
والسابع عشر كل في متغیر واحد، والمركز الثامن عشر في متغیرین، والمركز
الحادي والعشرین في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز
متغیراتها 168 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر

الجدول التالي:
جدول رقم (59)

مراكز محافظة البحیرة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة اإلسماعیلیة :
شغلت هذه المحافظة المركز الرابع والسابع والثامن والعشرین كل في متغیر
واحد، والمركز السادس والتاسع والخامس عشر كل في متغیرین، ومن ثم یكون
مجموع درجات مراكز متغیراتها 109 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص

بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (60)

مراكز محافظة اإلسماعیلیة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الجیزة :
شغلت هذه المحافظة المركز الثامن والعاشر والخامس عشر والسادس عشـر
والثامن عشر والثالث والعشرین كل في متغیر واحد، والمركزین الخامس
والسادس كل في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 112

درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (61)

مراكز محافظة الجیزة في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

 

محافظة بنى سویف :
شغلت هذه المحافظة المركز الخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر
والحادي والعشرین والثاني والعشرین والخامس والعشرین كل في متغیر واحد
والمركزین الثالث والعشرین والرابع والعشرین كل في متغیرین، ومن ثم یكون
مجموع درجات مراكز متغیراتها 127 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص

بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
 
 

جدول رقم (62)
مراكز محافظة بنى سویف في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الفیوم :
شغلت هذه المحافظة المركز الرابع والثامن والرابع عشر والثاني والعشرین
والثالث والعشرین كل في متغیر واحد، والمركز الحادي والعشرین في متغیرین،
والمركز الخامس والعشرین في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات
مراكز متغیراتها 118 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما

یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (63)

مراكز محافظة الفیوم في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة المنیا :
شغلت هذه المحافظة المركز الخامس والثامن والثاني والعشرین والرابع
والعشرین والخامس والعشرین كل في متغیر واحد، والمركز السابع عشر في
متغیرین، والمركز الثالث والعشرین في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع
درجات مراكز متغیراتها 187 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها،

وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (64)

مراكز محافظة المنیا في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز



محافظة أسیوط:
شغلت هذه المحافظة المركز العاشر والحادي عشر والرابع عشر والثاني
والعشرین والثالث والعشرین، والسادس والعشرین كل في متغیر واحد
والمركزین الحادي والعشرين والسادس والعشرین كل في متغیرین، ومن ثم
یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 199 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة

الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (65)

مراكز محافظة أسیوط في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة سوهاج :
شغلت هذه المحافظة المركز الثامن والسابع عشر والثامن عشــر والعشرین
والثاني والعشرین والرابع والعشرین والسادس والعشرین كل في متغیر واحد
والمركز التاسع عشر في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز
متغیراتها 192 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر

الجدول التالي:
جدول رقم (66)

مراكز محافظة سوهاج في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز

              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة قنا :
شغلت هذه المحافظة المركز الثاني والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر
والعشرین والحادي والعشرین والثالث والعشرین والخامس والعشرین كل في
متغیر واحد، والمركز الخامس عشر في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات



مراكز متغیراتها 168 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما
یظهر الجدول التالي:

 
 

جدول رقم (67)
مراكز محافظة قنا في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز

              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة أسوان :
شغلت هذه المحافظة المراكز السابع والتاسع والعاشر والتاسع عشر والرابع
والعشرین والخامس والعشرین كل في متغیر واحد، والمركزین الثاني عشر
والثاني والعشرین كل في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز
متغیراتها 162 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر

الجدول التالي:
جدول رقم (68)

مراكز محافظة أسوان في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة البحر األحمر :
شغلت هذه المحافظة المراكز األول والثالث والخامس والسادس والسابع والثاني
عشر والرابع عشر والسابع عشر كل في متغیر واحد، والمركز الرابع والعشرین
في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 113 درجة تمثل

درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (69)



مراكز محافظة البحر األحمر في متغیرات التنمیة
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 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة الوادي الجدید :
شغلت هذه المحافظة المركز الثاني والسادس والتاسع والثالث عشر والسادس
عشر والسابع عشر كل في متغیر واحد، والمركزین السابع والثالث والعشرون
كل في متغیرین، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها 123 درجة

تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (70)

مراكز محافظة الوادي الجدید في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز

              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة مطروح :
شغلت هذه المحافظة المراكز الثاني والرابع عشر والتاسع عشر والعشـرین
والحادي والعشرین والثاني والعشرین والخامس والعشرین كل في متغیر واحد،
والمركز األول في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز
متغیراتها 126 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر

الجدول التالي:
جدول رقم (71)

مراكز محافظة مطروح في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز



              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة شمال سیناء :
انفردت هذه المحافظة عن بقیة محافظات مصر بأنها قد شغلت مركزا واحدا
فقط في كل متغیر من المتغیرات العشر المختارة للدراسة، وقد بلغ مجموع
درجات مراكز متغیراتها 167 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها،

وذلك كما یظهر الجدول التالي:
جدول رقم (72)

مراكز محافظة شمال سیناء في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز

              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

محافظة جنوب سیناء:
شغلت هذه المحافظة المركز الثاني والثالث والعاشر والرابع عشر والسادس
عشر والثامن عشر والتاسع عشر كل في متغیر واحد، والمركز السادس
والعشرین في ثالثة متغیرات، ومن ثم یكون مجموع درجات مراكز متغیراتها
160 درجة تمثل درجة مؤشر التنمیة الخاص بها، وذلك كما یظهر الجدول

التالي:
جدول رقم (73)

مراكز محافظة جنوب سیناء في متغیرات التنمیة

12345678910111213المركز

              

14151617181920212223242526المركز

              

 ثالث مرات مرتــــــان مرة واحدةتكرار المركز

 
ویوضح الجدول التالي وشكل رقم (61) درجات متغیرات قیاس التنمیة بالنسبة
لمحافظات مصر المختلفة، حیث یتبین أن محافظات مصر الحضریة األربع



ومعها محافظة دمیاط الریفیة قد جاءت على رأس قائمة درجات هذه المتغیرات،
وذلك بقیم تراوحت بین 59 و92 درجة، بینما تذیلت محافظات الوجه القبلى ـ
ومعها محافظتا البحیرة وشمال سیناء ـ هذه القائمة بدرجات تراوحت بین 162 و

199 درجة .
ویعزى وجود محافظة دمیاط بین مجموعة محافظات الدرجات األعلى إلى
تراوح المراكز التي شغلتها متغیراتها العشر بین المركزین الثالث والحادي عشر،
أما وجود محافظة البحیرة ضمن مجموعة محافظات الدرجات المتدنیة فیرجع إلى
تراوح المراكز التي شغلتها متغیراتها العشر بین المركزین العاشر والحادي

والعشرین .

 
شكل رقم (61)

 
جدول رقم (74)

ترتیب محافظات مصر من حیث درجات مؤشر التنمیة (216)

القیمةالمحافظةالقیمةالمحافظةالقیمالمحافظة

167شمال سیناء117الدقهلیة59اإلسكندریة

168البحیرة123الوادي الجدید61القاهرة

168قنا126مطروح64دمیاط

172بنى سویف127كفر الشیخ73بور سعید



187المنیا132المنوفیة92السویس

188الفیوم141القلیوبیة108الغربیة

192سوهاج159الشرقیة109اإلسماعیلیة

199أسیوط160جنوب سیناء112الجیزة

 162أسوان113البحر األحمر

 
 

215 ()مؤّشر مرتبة التنمیة Development Rank Index ofهو مجموع ناتج ضرب عدد مرات
تكرار رمز مرتبة المحافظة في كل متغّیر من المتغّیرات العشرة المختارة لقیاس التنمیة (وهي

المراتب المنحصرة بین األولي والثالثة حسب التصنیف الثالثي المرتبّي) في عدد نقاط رمز كل
مرتبة، علما بأن قیمة المرتبة األولى ویرمز لها الحرف (أ) ثالث نقاط، وقیمة المرتبة الثانیة ویرمز

لها بالحرف (ب) نقطتان، وقیمة المرتبة الثالثة ویرمز لها الحرف (ج) نقطة واحدة فإذا حصلت
محافظة ما في المتغّیرات العشرة على المرتبة األولى ثالث مرات والثانیة خمس مرات والثالثة

مرتان ـ علي سبیل المثال ـ فإن حساب قیمة مؤّشر مرتبة التنمیة الخاص بها یكون عن طریق ضرب
العدد الدال على تكرار رمز المرتبة في الرقم الدال على نقاط هذا الرمز وذلك وفق المعادلة: ش = ك

ر× ن، حیث تعنى (ش) مؤّشر مرتبة التنمیة، و (ك ر) تكرار رمز المرتبة، و(ن) نقاط رمز
المرتبة، وذلك كما یلي (3×3)+(5×2)+(2×1) أي 9+10+2=21، وهذه المعادلة بكافة

تفصیالتها من اقتراح الباحث .
216 ()أي المحافظات الحاصلة على المرتبة األولى في ثماني متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في

متغّیرین ولم تحصل على متغّیرات ذات مرتبة ثالثة .



المبحث الخامس
محافظات مصر حسب مؤشر مرتبة

 
یهدف هذا المبحث إلى استعراض مراتب محافظات مصر في متغّیرات قیاس
التنمیة العشرة، وذلك عن طریق ترتیب متغّیرات كل محافظة حسب مراتبها
األولى والثانیة والثالثة (217) ثم منح هذه المحافظة درجة لمرتبة التنمیة التي بلغتها
(218) تعبر عن مؤشر حالة التنمیة الخاص بها، والذي سیدرس بالتفصیل في

المبحث التالي، وذلك كما یلي:

محافظة القاهرة:
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 28 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ثمانیة من متغّیرات الدراسة جملة نقاطها 24 درجة
(3×8)، وعلى المرتبة الثانیة في متغّیرین جملة نقاطهما 4 درجات (2×2)،
وهذه المحافظة هي إحدى ثمان محافظات لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من

متغّیرات قیاس التنمیة العشرة، وذلك كما ُیظهر الجدول التالي:
 

جدول رقم (75)
مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة القاهرة(219)

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

24 + 4 = 28 درجةمجموع الدرجات

الجدول من حساب الباحث وكذلك كافة جداول هذا المبحث .

محافظة اإلسكندریة
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 27 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات جملة نقاطها 21 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 6 درجات، وهذه المحافظة هي إحدى



محافظات مصر الثمان التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من متغّیرات قیاس
التنمیة العشرة كالمحافظة السابقة، وذلك كما یوضح الجدول التالي:

جدول رقم (76)
مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة اإلسكندریة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

21 + 6 = 27 درجةمجموع الدرجات

محافظة بورسعید :
تشبه هذه المحافظة سابقتها في كل من تكرار المراتب وعدد نقاطها وفي
مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في
سبعة من متغّیرات الدراسة جملة نقاطها 21 درجة، وعلى المرتبة الثانیة في
ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 6 درجات، وهذه المحافظة هي إحدى محافظات
مصر الثماني التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من متغّیرات قیاس التنمیة

العشرة كالمحافظتین السابقتین، وذلك كما یبّین الجدول التالي:
جدول رقم (77)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة بورسعید

12345678910المرتبة ودرجتها/المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

21 + 6 = 27 درجةمجموع الدرجات

محافظة السویس :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 25 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 15 درجات، وعلى المرتبة



الثانیة في المتغّیرات الخمسة األخرى جملة نقاطهما 10 درجات وهذه المحافظة
هي إحدى محافظات مصر الثماني التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من
متغّیرات قیاس التنمیة العشرة كالمحافظات الثالث السابقة، وذلك كما یوضح

الجدول التالي:
جدول رقم (78)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة السویس

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

15 + 10 = 25 درجةمجموع الدرجات

محافظة دمیاط :
تشبه هذه المحافظة محافظة القاهرة في كل من تكرار المراتب وعدد نقاطها
وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى
في ثمانیة متغّیرات جملة نقاطها 24 درجة، وعلى المرتبة الثانیة في المتغّیرین
المتبقیین جملة نقاطهما 4 درجات، وهذه المحافظة هي إحدى محافظات مصر
الثماني التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من متغّیرات قیاس التنمیة العشرة

كالمحافظات األربع السابقة، وذلك كما یبّین الجدول التالي:
جدول رقم (79)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة دمیاط

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

24 + 4 = 28 درجةمجموع الدرجات

محافظة الدقهلیة :



بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 26 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ستة متغّیرات جملة نقاطها 18 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 8 درجات، وهذه المحافظة هي إحدى
محافظات مصر الثماني التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من متغّیرات
قیاس التنمیة العشر كالمحافظات الخمـس السابقة، وذلك كما ُیظهر الجدول التالي:

 
جدول رقم (80)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الدقهلیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

18 + 8 = 26 درجةمجموع الدرجات

محافظة الشرقیة:
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 21 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة
الثانیة في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في

متغّیرین ، جملة نقاطهما درجتان، وذلك كما یوّضح الجدول التالي:
جدول رقم (81)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الشرقیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

9 +10 + 2 = 21 درجةمجموع الدرجات

 



محافظة القلیوبیة :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 24 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 15 درجات، وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 8 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر

واحد نقاطه درجة واحدة، وذلك كما یوّضح الجدول التالي:
جدول رقم (82)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة القلیوبیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

15 +8 + 1 = 24 درجةمجموع الدرجات

محافظة كفر الشیخ:
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 23 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 12 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في

متغّیر واحد نقاطه درجة واحدة، وذلك كما یبّین الجدول التالي:
جدول رقم (83)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة كفر الشیخ

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

12 +10 + 1 = 23 درجةمجموع الدرجات

محافظة الغربیة :



تشبه هذه المحافظة محافظة السویس في كل من تكرار المراتب وعدد نقاطها
وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ مجموع درجات مراتب
متغّیراتها 25 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات
جملة نقاطها 15 درجة، وعلى المرتبة الثانیة في المتغّیرات الخمسة األخرى
جملة نقاطها 10 درجات، وهذه المحافظة هي إحدى محافظات مصر الثماني
التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من متغّیرات قیاس التنمیة العشرة
كمحافظات القاهرة واإلسكندریة وبورسعید والسویس ودمیاط والدقهلیة، ویبّین

الجدول التالي هذه المراتب:
جدول رقم (84)

جموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الغربیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

15 + 10 = 25 درجةمجموع الدرجات

محافظة المنوفیة :
تشبه هذه المحافظة محافظة كفر الشیخ في كل من تكـرار المراتـب وعدد
نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ مجموع درجات
مراتب متغّیراتها 23 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في أربعة
متغّیرات جملة نقاطها 12 درجات، وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات
جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد نقاطه درجة

واحدة، وذلك كما یلي:
جدول رقم (85)

جموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة المنوفیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1



12 + 10 + 1 = 23 درجةمجموع الدرجات

محافظة البحیرة :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 22 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة
الثانیة في ستة متغّیرات جملة نقاطها 12 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر

واحد جملة درجة واحدة، وذلك كما یوضح الجدول التالي:
جدول رقم (86)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة البحیرة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

9 + 12 + 1 = 22 درجةمجموع الدرجات

محافظة اإلسماعیلیة :
تشبه هذه المحافظة محافظتّي الغربیة والسویس في كل من تكرار المراتب
وعدد نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، وذلك لحصولها على
المرتبة األولى في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 15 درجة، وعلى المرتبة الثانیة
في المتغّیرات الخمسة األخرى جملة نقاطها 10 درجات، وهذه المحافظة هي
إحدى محافظات مصر الثماني التي لم تحصل على مرتبة ثالثة في أي من
متغّیرات قیاس التنمیة العشرة كمحافظات القاهرة واإلسكندریة وبورسعید

والسویس ودمیاط والدقهلیة والغربیة، ویوضح ذلك الجدول التالي:
جدول رقم (87)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة اإلسماعیلیة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1



15 + 10 = 25 درجةمجموع الدرجات

محافظة الجیزة :
بلغ مجموع درجـات مراتب متغیـّرات هذه المحافظة 26 درجة، وذلك
لحصولها على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات جملة نقاطها 21 درجة، وعلى
المرتبة الثانیة في متغّیرین جملة نقاطهما 4 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في
متغّیر واحد نقاطه درجة واحدة، وهى تشبه محافظة الدقهلیة في مجموع درجات

متغّیرات قیاس التنمیة فقط، ویبّین ذلك الجدول التالي:
جدول رقم (88)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الجیزة

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

21 + 4 + 1 = 26 درجةمجموع الدرجات

محافظة بنى سویف :
تشبه هذه المحافظة محافظة الشرقیة في كل من تكرار المراتب وعدد نقاطها
وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ مجموع درجات مراتب
متغّیراتها 21 درجـة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات
جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات جملة نقاطها
10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین جملة نقاطهما درجتان، وذلك كما

یلي:
جدول رقم (89)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة بنى سویف

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1



9 +10 + 2 = 21 درجةمجموع الدرجات

محافظة الفیوم :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 20 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 8 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة

متغّیرات جملة نقاطها 3 درجات، وذلك كما ُیظهر الجدول التالي:
جدول رقم (90)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الفیوم

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

9 +8 + 3 = 20 درجةمجموع الدرجات

 
محافظة المنیا :

تشبه هذه المحافظة محافظتّي بنى سویف والشرقیة في كل من تكرار المراتب
وعدد نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ مجموع
درجـات مراتب متغّیراتها 21 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في
ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات
جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین جملة نقاطهما

درجتان، وذلك كما یلي:
جدول رقم (91)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة المنیا

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

مرتبة ثالثة ج = 1
          



9 +10 + 2 = 21 درجةمجموع الدرجات

محافظة أسیوط :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 21 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في متغّیرین جملة نقاطها 6 درجات، وعلى المرتبة الثانیة
في سبعة متغّیرات جملة نقاطها 14 درجة، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد
نقاطه درجة واحدة، وهى تشبه محافظات المنیا وبنى سویف والشرقیة في

مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة فقط، ویوضح ذلك الجدول التالي:
جدول رقم (92)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة أسیوط

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

6 +14 + 1 = 21 درجةمجموع الدرجات

محافظة سوهاج :
بلغ مجموع درجات مراتب متغیرات هذه المحافظة 20 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في متغّیرین جملة نقاطهما6درجات، وعلى المرتبة الثانیة في
ستة متغّیرات جملة نقاطها12 درجة، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین جملة
نقاطهما درجتان، وهى تشبه محافظة الفیوم في مجموع درجات متغّیرات قیاس

التنمیة فقط، ویوضح الجدول التالي مراتب متغّیراتها:
جدول رقم (93)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة سوهاج

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1



6 +12 + 2 = 20 درجةمجموع الدرجات

محافظة قنا :
تشبه هذه المحافظة محافظات المنیا وبنى سویف والشرقیة في كل من تكرار
المراتب وعدد نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ
مجموع درجات مراتب متغّیراتها 21 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة
األولى في ثالثة متغّیرات جملة نقاطها 9 درجات، وعلى المرتبة الثانیة في
خمسة متغّیرات جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین
جملة نقاطهما درجتان، كما تشبه محافظة أسیوط في مجموع درجات متغّیرات

قیاس التنمیة فقط، وذلك كما یلي:
جدول رقم (94)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة قنا

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

9 +10 + 2 = 21 درجةمجموع الدرجات

محافظة أسوان :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 23 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في ستة متغّیرات جملة نقاطها 18 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في متغّیر واحد نقاطه درجتان، وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة متغّیرات
جملة نقاطها 3 درجات، وهى تشبه محافظتي المنوفیة وكفر الشیخ في مجموع

درجات متغّیرات قیاس التنمیة فقط، ویوضح ذلك الجدول التالي:
 

جدول رقم (95)
مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة أسوان

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

مرتبة ثانیة ب = 2
          



          مرتبة ثالثة ج = 1

18 +2 + 3 = 23 درجةمجموع الدرجات

محافظة البحر األحمر :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 26 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات جملة نقاطها 21 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في متغّیرین جملة نقاطهما 4 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد
نقاطه درجة واحدة، وهى تشبه محافظة الجیزة في كل من تكرار المراتب وعدد
نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، كما تشبه محافظة الدقهلیة في
مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة فقط، ویوضح الجدول التالي هذه المراتب:

جدول رقم (96)
مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة البحر األحمر

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

21 +4 + 1 = 26 درجةمجموع الدرجات

محافظة الوادي الجدید :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 22 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات جملة نقاطها 15 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في متغّیرین مجموع نقاطهما 4 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة
متغّیرات جملة نقاطها 3 درجات، وهى تشبه محافظة البحیرة في مجموع درجات

متغّیرات قیاس التنمیة فقط، ویوضح الجدول التالي مراتب هذه المحافظة:
جدول رقم (97)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة الوادي الجدید

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

مرتبة ثانیة ب = 2
          



          مرتبة ثالثة ج = 1

15 +4 + 3 = 22 درجةمجموع الدرجات

محافظة مطروح :
تشبه هذه المحافظة محافظتي المنوفیة وكفر الشیخ في كل من تكرار المراتب
وعدد نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ مجموع
درجـات مراتب متغّیراتهـا 23 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة األولى في
أربعة متغّیرات جملة نقاطها 12 درجة، وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات
جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد نقاطه درجة
واحدة، كما تشبه محافـظة أسوان في مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة فقط،

ویوضح الجدول التالي مراتب هذه المحافظة:
جدول رقم (98)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة مطروح

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

12 +10 + 1 = 23 درجةمجموع الدرجات

محافظة شمال سیناء :
تشبه هذه المحافظة محافظات المنوفیة وكفر الشیخ ومطروح في كل من تكرار
المراتب وعدد نقاطها وفي مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة، فقد بلغ
مجموع درجات مراتب متغّیراتها 23 درجة، وذلك لحصولها على المرتبة
األولى في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 12 درجات، وعلى المرتبة الثانیة في
خمس متغّیرات جملة نقاطها 10 درجات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد
نقاطه درجة واحدة، كما تشبه محافظة أسوان في مجموع درجات متغّیرات قیاس

التنمیة فقط، ویوضح الجدول التالي مراتب هذه المحافظة:
جدول رقم (99)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة شمال سیناء

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر



          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

12 +10 + 1 = 23 درجةمجموع الدرجات

محافظة جنوب سیناء :
بلغ مجموع درجات مراتب متغّیرات هذه المحافظة 22 درجة، وذلك لحصولها
على المرتبة األولى في أربعة متغّیرات جملة نقاطها 12 درجة، وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات أخرى جملة نقاطها 8 درجات، وعلى المرتبة الثالثة
في متغّیرین جملة نقاطهما درجتان، وهى تشبه محافظتي الوادي الجدید والبحیرة

في مجموع درجات متغّیرات قیاس التنمیة فقط، وذلك كما یبّین الجدول التالي:
جدول رقم (100)

مجموع درجات مراتب متغّیرات قیاس التنمیة في محافظة جنوب سیناء

12345678910المرتبة ودرجتها/ المتغّیر

          مرتبة أولى أ = 3

          مرتبة ثانیة ب = 2

          مرتبة ثالثة ج = 1

12 + 8 + 2 = 22 درجةمجموع الدرجات

ویجمل الجدول التالي وشكل رقم (62) درجات مؤّشر مرتبة التنمیة في كافة
محافظات مصر:

جدول رقم (101)
درجات مؤّشر مرتبة التنمیة في محافظات مصر

الدرجاتالمحافظةالدرجاتالمحافظةالدرجاتالمحافظة

22جنوب سیناء25اإلسماعیلیة28القاهرة

21الشرقیة24القلیوبیة28دمیاط

21بنى سویف23كفر الشیخ27اإلسكندریة



21المنیا23المنوفیة27بورسعید

21أسیوط23أسوان26الدقهلیة

21قنا23مطروح26الجیزة

20الفیوم23شمال سیناء26البحر األحمر

20سوهاج22البحیرة25السویس

 22الوادي الجدید25الغربیة

 

شكل رقم (62)
توزیع محافظات مصر حسب فئات درجات مؤشر مرتبة التنمیة

وقد جاءت محافظة القاهرة الحضریة عاصمة الدولة على قمة هذه المجموعة
تلیها محافظة دمیاط الریفیة، فمحافظتا اإلسكندریة وبورسعید الحضریتین،
فمحافظات الدقهلیة والجیزة والبحر األحمر الریفیة، كلها بمعّدل یتراوح بین28
و26، في حین شغلت محافظات مناطق الحدود ـ ما عدا محافظة البحر األحمر ـ
المراكز الوسطى بدرجات تتراوح بین 23 و 22 درجة، أما محافظات مصر
الوسطى فقد شغلت المراكز األخیرة، بدرجات تتراوح بین 21 و 20 درجة،

ویبین ذلك الجدول التالي وشكل رقم (63):
جدول رقم (102)

محافظات مصر حسب فئات درجات مؤشر مرتبة التنمیة

المحافظةالتكرارالدرجة

 دمیاطالقاهرة282

بورسعیداإلسكندریة272
 



 البحر األحمرالجیزةالدقهلیة263

 اإلسماعیلیةالغربیةالسویس253

 القلیوبیة241

شمال سیناءمطروحأسوانالمنوفیةكفر الشیخ235

 جنوب سیناءالوادي الجدیدالبحیرة223

قناأسیوطالمنیابنى سویفالشرقیة215

 سوهاجالفیوم202

 
شكل رقم (63) هرم التنمیة للمحافظات المصریة

وقد توزعت محافظات مصر على تسع مجموعات رئیسة من حیث درجات
متغّیر مرتبة التنمیة هي:

- مجموعة المحافظات الحاصل على 28 درجة
وتضم مجموعة فرعیة واحدة هي مجموعة المراتب (8ـ2) (223) وتشمل

محافظتي القاهرة ودمیاط .
- مجموعة المحافظات الحاصلة على 27 درجة

وتضم مجموعة فرعیة واحدة هي مجموعة المراتب (7ـ3) وتشمل محافظتي
اإلسكندریة وبورسعید .

- مجموعة المحافظات الحاصلة على 26 درجة
وتتألف من مجموعتین فرعیتین هما:

- مجموعة المراتب (7ـ2ـ1) (224) وتشمل محافظتي الجیزة والبحر األحمر
- مجموعة المراتب (6ـ4) وتقتصر على محافظة الدقهلیة .



- مجموعة المحافظات الحاصلة على 25 درجة
وتضم مجموعة فرعیة واحدة هي مجموعة المراتب (5ـ5) وتشمل محافظات:

السویس والغربیة واإلسماعیلیة .
- مجموعة المحافظات الحاصلة على 24 درجة

وتضم مجموعة فرعیة واحدة هي مجموعة المراتب (5ـ4ـ1) وتقتصر على
محافظة واحدة هي القلیوبیة .

المحافظات الحاصلة على 23 درجة
وتتألف من مجموعتین فرعیتین هما:

- مجموعة المراتب (6ـ1ـ3) وتقتصر على محافظة واحدة هي أسوان .
- مجموعة المراتب (4ـ5ـ1) وتشمل محافظات: كفر الشیخ والمنوفیة

ومطروح وشمال سیناء .
- مجموعة المحافظات الحاصلة على 22 درجة

وتتألف من ثالث مجموعات فرعیة هي:
- مجموعة المراتب (5ـ2ـ3) وتقتصر على محافظة واحدة هي الوادي الجدید .

- مجموعة المراتب (4ـ4ـ2) وتقتصر على محافظة واحدة هي جنوب سیناء
- مجموعة المراتب (3ـ6ـ1) وتقتصر على محافظة واحدة هي البحیرة

- مجموعة المحافظات الحاصلة على 21 درجة
وتتألف من مجموعتین فرعیتین هما :

- مجموعة المراتب (3ـ5ـ2) وتشمل محافظات: الشرقیة وبنى سویف والمنیا
وقنا .

- مجموعة المراتب (2ـ7ـ1) وتقتصر علي محافظة واحدة هي أسیوط .
- مجموعة المحافظات الحاصلة على 20 درجة

وتتألف من مجموعتین فرعیتین هما:
- مجموعة المراتب (3ـ4ـ3) وتقتصر على محافظة واحدة هي الفیوم .
- مجموعة المراتب(2ـ6ـ2) وتقتصر على محافظة واحدة هي سوهاج .

 
217 ()أي المحافظات الحاصلة على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في

متغّیرین وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد.
218 ()تم الوصول إلى درجة مؤّشر حالة التنمیة Index of Development Status عن طریق
قسمة مجموع تكرار الحرف (أ) الدال على المرتبة األولى من مراتب متغیرات قیاس التنمیة الثالث
على 10، أي على جملة المتغّیرات، ثم ضرب الناتج في 100، فإذا تكرر الحرف (أ) ثماني مرات



في محافظة ما فإن حساب درجة مؤشر حالة التنمیة الخاص بها یكون وفق المعادلة: ح = (مج ك ر
)÷10 × 100، حیث (ح) تعني مؤشر حالة التنمیة، و(مج ك أ) مجموع تكرار رمز المرتبة

األولي)، أي 8÷10×100 = 80، وهذه المعادلة بكافة تفصیالتها من اقتراح الباحث، كذلك كافة
جداول هذا الجزء من الدراسة من حسابه أیضا، راجع المبحث الثاني من الدراسة .

219 ()تعنى أرقام المتغّیرات ما یلي:

متوسط دخل الفرد بالجنیه المصري 1992.

قّوة العمل + 6 سنوات 1993.

قّوة العمل 12 ـ 64 سنة في الصناعة 1993.

معّدل البطـالة % 1993.

عدد األطّباء لكل 100 ألف نسمة 1994.

معّدل وفیات األطفال الرّضع لكل ألف مولود حي 1994.

المساكن المتصلة بالكهرباء % 1986.

المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمیاه % 1986.

معّدل قراءة وكتابة البالغین 1994.

عدد أجهزة التلفاز لكل ألف أسرة 1986.
یرمز الحرف (أ) إلى المرتبة األولى، والحرف(ب) إلى المرتبة الثانیة، والحرف(ج) إلى المرتبة الثالثة،

الملحق رقم (14) .



المبحث السادس

محافظات مصر حسب مؤشر حالة التنمیة
 

تتمثل حالة التنمیة Development Status أو مستواها في النسبة بین عدد
المتغّیرات التي حصلت فیها المحافظة علي المرتبة (أ) إلى جملة متغّیرات قیاس

التنمیة العشرة (225) وذلك كما یلي (ملحق رقم 13):

محافظة القاهرة :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في كل متغّیرات التنمیة العشرة
ماعدا متغّیرین حصلت فیهما على المرتبة الثانیة وهذا یعنى حصولـها على درجة

حالة تنمیة قدرها 80 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (93)

درجة حالة التنمیة في محافظة القاهرة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر (226) هـ

80اااابابااامرتبـة المتغّیر

 
هذا المرجع هو مصدر كافة جداول هذا المبحث

شكل رقم (64)
 

محافظة اإلسكندریة:
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في المتغّیرات الثالثة األخرى، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة

قدرها 70 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (94)



درجة حالة التنمیة في محافظة اإلسكندریة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

70ااااباباابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (65)

محافظة بورسعید :
تشبه هذه المحافظة سابقتها في حصولها على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات
وعلى المرتبة الثانیة في المتغّیرات الثالثة األخرى، وهذا یعنى حصولها أیضا
على درجة حالة تنمیة قدرها 70 درجة وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:

جدول رقم (95)
درجة حالة التنمیة في محافظة بورسعید

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

70ااااباباابمرتبـة المتغّیر

 



 
شكل رقم (66)

محافظة السویس :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في المتغّیرات الخمسة األخرى، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة

قدرها 50 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
 

جدول رقم (96)
درجة حالة التنمیة في محافظة السویس

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

50ااااببببابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (67)

محافظة دمیاط :



تشبه هذه المحافظة محافظة القاهرة في حصولها على المرتبة األولى في ثمانیة
متغّیرات وعلي المرتبة الثانیة في متغّیرین، وهذا یعنى حصولها على درجة

متغّیر حالة تنمیة قدرها 80 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (97)

درجة حالة التنمیة في محافظة دمیاط

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

80اااابابااامرتبـة المتغّیر

 

 
شكل رقم (68)

 

محافظة الدقهلیة :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في ستة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في المتغّیرات األربعة األخرى، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة

قدرها 60 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (98)

درجة حالة التنمیة في محافظة الدقهلیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

60اااابببباامرتبـة المتغّیر

 



 
شكل رقم (69)

محافظة الشرقیة :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین، وهذا یعنى حصولها
على درجة حالة تنمیة قدرها 30 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:

 
جدول رقم (99)

درجة حالة التنمیة في محافظة الشرقیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

30اببابجبجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (70)

محافظة القلیوبیة :



حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 50 درجة وذلك كما یوضح الجدول

والشكل التالي:
جدول رقم (100)

درجة حالة التنمیة في محافظة القلیوبیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

50ااباجبباابمرتبـة المتغّیر

 

 
شكل رقم (71)

محافظة كفر الشیخ :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في أربعة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 40 درجة، وذلك كما یوضح الجدول

والشكل التالي:
جدول رقم (101)

درجة حالة التنمیة في محافظة كفر الشیخ

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

40بباابببجاامرتبـة المتغّیر



 
شكل رقم (72)

محافظة الغربیة:
تشبه هذه المحافظة محافظة السویس في حصولها على المرتبة األولى في
خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في المتغّیرات الخمسة األخرى وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 50 درجة، وذلك كما یوضح الجدول

والشكل التالي:
 

جدول رقم (102)
درجة حالة التنمیة في محافظة الغربیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

50ااااببببابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (73)



 

محافظة المنوفیة :
تشبه هذه المحافظة محافظة كفر الشیخ في حصولها على المرتبة األولى في
أربعة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في
متغّیر واحد وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 40 درجة، وذلك

كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (103)

درجة حالة التنمیة في محافظة المنوفیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

40ااباجبببابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (74)

محافظة البحیرة :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في ستة متغّیرات وعلي المرتبة الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 30 درجة، وذلك كما یوضح الجدول

والشكل التالي:
 

جدول رقم (104)
درجة حالة التنمیة في محافظة البحیرة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر



30بباابببجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (75)

 

محافظة اإلسماعیلیة :
تشبه هذه المحافظة محافظتي الغربیة والسویس في حصولها على المرتبة
األولى في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في المتغّیرات الخمسة األخرى،
بل إنها تعتبر صـورة طبق األصل من محافظة الغربیة في مراتب المتغّیرات،
وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 50 درجة، وذلك كما یوضح

الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (105)

درجة حالة التنمیة في محافظة اإلسماعیلیة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

50ااااببببابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (76)



محافظة الجیزة :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في سبعة متغّیرات وعلي المرتبة
الثانیة في متغّیرین وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى حصولها
على درجة حالة تنمیة قدرها 70 درجة وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:

 
جدول رقم (106)

درجة حالة التنمیة في محافظة الجیزة

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

70ااااجبااابمرتبـة المتغّیر

 

 
شكل رقم (77)

محافظة بنى سویف :
تشبه هذه المحافظة محافظة الشرقیة في حصولها على المرتبة األولى في ثالثة
متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في
متغّیرین وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 30 درجة وذلك كما

یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (107)

درجة حالة التنمیة في محافظة بني سویف

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

30ببباجباجابمرتبـة المتغّیر



 
شكل رقم (78)

محافظة الفیوم :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في أربعة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة متغّیرات، وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 30 درجة، وذلك كما یبین الجدول والشكل

التالي:
 

جدول رقم (108)
درجة حالة التنمیة في محافظة الفیوم

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

30ببابججاجابمرتبـة المتغّیر

 

 



شكل رقم (79)

محافظة المنیا :
تشبه هذه المحافظة محافظتا بنى سویف والشرقیة في حصولها على المرتبة
األولى في ثالثة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة
الثالثة في متغّیرین وهذا یعنى حصولها درجة حالة تنمیة قدرها 30 درجة، وذلك

كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (109)

درجة حالة التنمیة في محافظة المنیا

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

30ببباجباجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (80)

محافظة أسیوط :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في متغّیرین، وعلى المرتبة الثانیة
في سبعة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد وهذا یعنى حصولها على

درجة حالة تنمیة قدرها 20 درجة وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (110)

درجة حالة التنمیة في محافظة أسیوط

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

20ببباجبببابمرتبـة المتغّیر



 
شكل رقم (81)

محافظة سوهاج :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في متغّیرین وعلى المرتبة الثانیة
في ستة متغّیرات وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین وهذا یعنى حصولها على

درجة حالة تنمیة قدرها 20 درجة، وذلك كما یبین الجدول والشكل التالي:
 

جدول رقم (111)
درجة حالة التنمیة في محافظة سوهاج

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

20ببباجببجابمرتبـة المتغّیر

 

 
شكل رقم (82)

 



محافظة قنا :
تشبه هذه المحافظة محافظات المنیا وبنى سویف والشرقیة في حصولها على
المرتبة األولى في ثالثة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات
وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین، بل أنها تعتبر صورة طبق األصل من محافظة
بني سویف في مراتب المتغّیرات، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة

قدرها 30 درجة كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (112)

درجة حالة التنمیة في محافظة قنا

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

30ببباجباجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (83)

محافظة أسوان :
حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في ستة متغّیرات ، وعلى المرتبة
الثانیة في متغّیر واحد وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة متغّیرات ، وهذا یعنى
حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 60 درجة وذلك كما یبین الجدول والشكل

التالي:
جدول رقم (113)

درجة حالة التنمیة في محافظة أسوان

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

60ااااجاججابمرتبـة المتغّیر



 
شكل رقم (75)

 

محافظة البحر األحمر :
تشبه هذه المحافظة محافظة الجیزة في حصولها على المرتبة األولى في سبعة
متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في متغّیرین، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر
واحـد وهذا یعنى حصولها على درجة حالـة تنمیة قدرها 30 درجة، وذلك كما

یبین الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (114)

درجة حالة التنمیة في محافظة البحر األحمر

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

70ااااجاباابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (84)

محافظة الوادي الجدید:



حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة
الثانیة في متغّیرین وعلى المرتبة الثالثة في ثالثة متغّیرات، وهذا یعنى حصولها
على درجة حالة تنمیة قدرها 50 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:

جدول رقم (115)
درجة حالة التنمیة في محافظة الوادي الجدید

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

50ااااجبججابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (85)

 

محافظة مطروح :
تشبه هذه المحافظة محافظتا المنوفیة وكفر الشیخ في حصولها على المرتبة
األولى في أربعة متغّیرات وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات وعلى المرتبة
الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة قدرها 40

درجة وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (116)

درجة حالة التنمیة في محافظة مطروح

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

40بببباااجابمرتبـة المتغّیر



 
شكل رقم (86)

محافظة شمال سیناء :
تشبه هذه المحافظة محافظات مطروح والمنوفیة وكفر الشیـخ في حصولها على
المرتبة األولى في أربعة متغّیرات ، وعلى المرتبة الثانیة في خمسة متغّیرات
وعلى المرتبة الثالثة في متغّیر واحد، وهذا یعنى حصولها على درجة حالة تنمیة

قدرها 40 درجة، وذلك كما یوضح الجدول والشكل التالي:
جدول رقم (117)

درجة حالة التنمیة في محافظة شمال سیناء

الدرجة12345678910رقم المتغّیر

40بااببابجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (87)

 

محافظة جنوب سیناء :



حصلت هذه المحافظة على المرتبة األولى في أربعة متغّیرات ، وعلي المرتبة
الثانیة في أربعة أخرى، وعلى المرتبة الثالثة في متغّیرین ، وهذا یعنى حصولها
على درجة حالة تنمیة قدرها 40 درجة وذلك كما یوضح الشكل والجدول التالي:

جدول رقم (118)
درجة حالة التنمیة في محافظة جنوب سیناء

الدرجة12345678910رقم المتغّیر (19)

40باجباابجابمرتبـة المتغّیر

 
شكل رقم (88)

ویجمل الجدول التالي وشكال (89) و (90) درجـات مؤشر حالة التنمیة في
مختلف محافظات مصر حیث یتبین أن محافظتي القاهرة ودمیاط قد شغلتا قمة
هرم هذه الدرجات، تلیها محافظات اإلسكندریة وبورسعید والجیزة والبحر
األحمر، في حین شغلت محافظات الوادي قاعدة هذا الهرم ومعها محافظتا
الشرقیة والبحیرة، مما یؤكد ارتفاع درجة مؤشر حالة التنمیة في محافظات مصر
الحضریة ـ القاهرة واإلسكندریة وبورسعید ـ وتدّنیها في جّل محافظات منطقة
الصعید ـ بنى سویف والفیوم والمنیا وأسیوط وسوهاج وقنا وبعض محافظات

منطقة الدلتا، مع وجود بعض االستثناءات في كل هذه الحاالت .
جدول رقم(119)

درجات مؤشر حالة التنمیة في محافظات مصر

الدرجةالمحافظةالدرجةالمحافظةالدرجةالمحافظة

30المنیا50الغربیة80القاهرة

30بنى سویف50السویس80دمیاط



30قنا50اإلسماعیلیة70اإلسكندریة

30الفیوم50الوادي الجدید70بورسعید

30الشرقیة40المنوفیة70الجیزة

30البحیرة40كفر الشیخ70البحر األحمر

20سوهاج40جنوب سیناء60أسوان

20أسیوط40شمال سیناء60الدقهلیة

 40مطروح50القلیوبیة

 

 دمیاطالقاهرة 

 البحر األحمرالجیزةبورسعیداإلسكندریة 

  أسوانالدقهلیة  

الوادياإلسماعیلیةالغربیةالقلیوبیةالسویس 
الجدید

 

 جنوب سیناءشمال سیناءمطروحالمنوفیةكفر الشیخ 

 قناالمنیاالفیومبنى سویفالبحیرةالشرقیة 

 سوهاجأسیوط 

شكل رقم (89)
هرم درجات مؤشر حالة التنمیة لمحافظات مصر



 
شكل رقم (90)

درجات مؤشر حالة التنمیة في محافظات مصر
 

 



الخاتمة
 

أصبحت التنمیة الشاملة في الوقت الراهن هي الشغل الشاغل لكافة الباحثین
والمهتمین بالبحث عن وضع أفضل لحیاة سكان مصر وهم على أعتاب القرن
الحادي والعشرین ـ ومنهم المشتغلون بعلم الجغرافیا ـ نظرا ألن المفهوم الشامل
للتنمیة هو مفهومها الجغرافي، الذي یضم كل عناصرها االقتصادیة واالجتماعیة

في منظور مكاني .
وتعرف مصر نوعا من االختالف المكاني في مقومات وعناصر هذه التنمیة
تتفاوت درجته باختالف هذا المكان بالنسبة للمعمور المصري، وما یحتویه من

موارد وإمكانات مادیة موضعیة، ومن خصائص بشریة .
وترجع أهّمیة المنظور الجغرافي لموضوع التنمیة والذي یتضح أكثر ما یتضح
في التنمیة اإلقلیمّیة إلى طبیعة مفهوم كل من اإلقلیم والتنمیة بالنسبة لعلم
الجغرافیا، باعتبار أن من أهّم األهداف التطبیقّیة لهذا العلم محاولة تحسین سطح
األرض بوصفه مكانا للحیاة البشرّیة، كذلك فإّنه علم له أهّمیة كبرى في اقتراح ما
یؤدى إلى تحقیق التوازن اإلقلیمّي أو المساواة اإلقلیمّیة فیما یتعلق بالتنمیة الشاملة

.
وهناك مجموعة متنوعة من التصنیفات التي تناولت موضوع االختالفات
اإلقلیمیّة تأتى على رأسها التصنیفات المكانّیة، التي تتخذ من اإلقلیم وحدة

للدراسة، وعلى هذا األساس اعتمدت الدراسة أقالیم مصر اإلداریة أساسا لها .
وقد تعّددت معاییر قیاس التنمیة بتعدد خصائص ومّقومات ومعّوقات هذه التنمیة
من دولة إلى أخرى، كما قد تتعدد هذه المعاییر في الدولة الواحدة، وذلك حسب
درجة التنمیة المتطلبة من ناحیة، وفى ضوء وضع التنمیة الراهن في هذه الدولة
من ناحیة أخرى، ومن ثم فقد اقترحت مؤّشرات متعددة لقیاس التنمیة، اتفقت كّلها
على أن متغّیر الناتج القومّي لكل شخص هو متغّیر مناسب وكاف لالستخدام،

رغم أنه یهمل العدید من الجوانب المهمة األخرى للتنمیة .
ولما كانت نماذج النمو االقتصادي تتناول زیادة الناتج القومّي أكثر مما تتناول
تحسین حیاة البشر، فقد ظهرت ضرورة البحث عن بدیل لمتوسط نصیب الفرد
من الناتج القومّي كمقیاس لدرجة التقدم ومتابعته، ومن ثم فقد تزاید استخدام
«دلیل التنمیة البشرّیة» المقترح من قبل هیئة األمم المتحدة كمؤّشر مرّكب لقیاس
مدى تلبیة االحتیاجات األساسّیة للفرد والمجتمع، ولتحدید مراتب الدول ـ وكذلك

أقالیم هذه الدول ـ من حیث « درجة التنمیة »
ورغم اإلدراك العام بأن دلیل التنمیة البشرّیة یلخص وضع التنمیة في الدولة ـ
ومن ثم في أقالیمها إذا ما طّبق على مستوى هذه األقالیم ـ إال أنه ال یعتبر مقیاسا
شامال لكل جوانب الرفاه البشرى ألنه دلیل محدود في حاجة إلى توسیع مجاالته،

ّ



والي تعزیزه بمؤّشرات مهمة في داللتها على حالة التنمیة البشرّیة، وذلك حتى
یمكن باستخدامه تقدیم صورة كاملة لما تم إنجازه في مجال هذه التنمیة .

ونظرا لصعوبة قیاس التنمیة بمتوسط الدخل وحده من ناحیة، ولتنوع مقاییس
هذه التنمیة من ناحیة ثانیة، وألن لكل مقیاس من مقاییسها منظوراته التي یتفّرد
بها، وألن مؤّشر دلیل التنمیة المعتمد من قبل هیئة األمم المتحدة ال یعتبر مقیاسا
شامال لكل جوانب الرفاه البشرى فقد اقترحت الدراسة مقیاس التنمیة الوارد في

سیاقها .
وفى سبیل الوصول إلى الهدف من البحث اتبعت الدراسة تقسیما رباعیّا
لمحافظات مصر في متغّیرات التنمیة المختارة وعددها عشر متغّیرات، حیث قّسم
متوسط مصر في كل متغّیر محافظاتها إلى قسمین، أحدهما أعلى من هذا
المتوسط واآلخر أقل منـه، كما استعانت أیضا بتصنیف ثالثّي، قّسمت بمقتضاه

هذه المحافظات إلى ثالث مراتب تنمویة نتج عنها ثالث فئات تنمویة .
وقد بلغ متوسط مصر في مؤّشر نصیب الفرد من الدخل القومي في عام
1992 (2176 جنیها)، ارتفع عن ذلك في سبع محافظات، وانخفض عنه في
المحافظات التسع عشرة المتبقیة، وطبقا للتصنیف المرتبى الثالثي لمحافظات
مصر فإن هذه المحافظات قد توزعت مرتبیا على مجموعتین مرتبتین هما
مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 5 محافظات، ومجموعة

المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 21 محافظة .
كذلك فقد بلغ متوسط مصر في مؤّشر قّوة العمل في عام 1993(%29.6)
ارتفع عن ذلك في خمس عشرة محافظة، وانخفض عنه في المحافظات اإلحدى
عشرة المتبقیة، وقد انضوت كل محافظات مصر مرتبیا في هذا المتغّیر تحت

مرتبة واحدة هي المرتبة األولى حسب التصنیف المرتبّى الثالثي ّ.
وقد بلغ متوسط مصر في مؤّشر قّوة العمل بالصناعة (18.6 %) في عام
1993، ارتفع عن ذلك في تسع محافظات، وانخفض عنه في المحافظات السبع
عشرة المتبقیة، وقد توزعت هذه المحافظات مرتبیا على ثالث مجموعات مرتبیة
هي مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 6 محافظات، مجموعة
المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 7 محافظات، ومجموعة المحافظات ذات

المرتبة الثالثة وعددها 13 محافظة .
كما بلغ متوسط مصر في مؤّشر البطالة في عام 1993 (10.6%)، ارتفع
عن ذلك في إحدى عشرة، وانخفض عنه في المحافظات الخمس عشرة المتبقیة،
وقد توزعت محافظات مصر مرتبیا في هذا المؤّشر على ثالث مجموعات مرتبیة
هي مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 6 محافظات، مجموعة
المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 18 محافظة، ومجموعة المحافظات ذات

المرتبة الثالثة وتضم محافظتان فقط.
وقد تمیز مؤشر عدد األطّباء في عام 1993 بأن متوسط مصر فیه والبالغ
(6.5 طبیبالعدد، 0 ألف نسمة) كاد یقسم محافظاتها إلى مجموعتین شبه
متساویتین في العدد، فقد بلغ عدد محافظات المجموعة ذات المتوسط األعلى من



متوسط مصر 14 محافظة، في حین بلغ عدد محافظات المجموعة ذات المتوسط
األقل من متوسط مصر 12 محافظة، وهو یشبه في هذا كال من مؤّشر معّدل
وفیات األطفال الرّضع لعام 1991، ومعّدل القراءة والكتابة عند البالغین لعام

1992.
وقد توزعت محافظات مصر مرتبیا في هذا المتغّیر على ثالث مجموعات
مرتبیة هي مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 9 محافظات،
مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 15 محافظة، ومجموعة

المحافظات ذات المرتبة الثالثة وتضم محافظتان فقط .
كذلك فقد تمیز مؤّشر وفیات األطفال الرّضع لعام 1991 بأن متوسط مصر فیه
والبالغ (36.2 طفل لكل ألف مولود حي) كاد یقسم محافظاتها إلى مجموعتین
شبه متساویتین في العدد أیضا، فقد بلغ عدد محافظات المجموعة ذات المتوسط
األقل من متوسط مصر 14 محافظة، في حین بلغ عدد محافظات المجموعة ذات
المتوسط األعلى من متوسط مصر 12 محافظة، وهو یشبه في هذا أیضا كال من
مؤّشر عدد األطّباء لعام 1993، ومعّدل القراءة والكتابة عند البالغین لعام 1992

.
وقد توزعت محافظات مصر مرتبیا في هذا المتغّیر على ثالث مجموعات
مرتبیة هي مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وتضم محافظتین فقط،
مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 12 محافظة، ومجموعة

المحافظات ذات المرتبة الثالثة وعددها 12 محافظة أیضا .
كذلك فقد تمیز مؤّشر المساكن المتصلة بالكهرباء في عام 1986 بأن عدد
المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر (87%) قد فاق عدد
المحافظات ذات المتوسط األقل منه، كذلك فقد انقسمت محافظات مصر فیما
یتعلق بالمراتب الوظیفیة لهذا المؤشّر إلى مجموعتین مرتبیتین هما مجموعة
المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 22 محافظة، ومجموعة المحافظات ذات

المرتبة الثانیة وعددها 4 محافظات .
كما بلغ متوسط مصر في مؤّشر الحصول على المیاه في عام 1986
(70%)، وهى النسبة التي توسطت محافظات مصر فعال، فقد ارتفع هذا المؤّشر
عن متوسط مصر في ثالث عشرة محافظة، وانخفض عنه في الثالث عشرة
محافظة األخرى، وقد كانت توزعت محافظات مصر مرتبیا فیما یتعلق بهذا
المؤّشر على ثالث مجموعات مرتبیة هي مجموعة المحافظات ذات المرتبة
األولى وعددها 16 محافظة، مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 9
محافظات، ومجموعة المحافظات ذات المرتبة الثالثة وتضم محافظة واحدة فقط .
بلغ متوسط مصر من حیث مؤّشر القراءة والكتابة في عام 1992 (%48.8)،
وهى النسبة التي قّسمت محافظات مصر إلى مجموعتین هما مجموعة المحافظات
ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر وعددها 14 محافظة، ومجموعة

المحافظات ذات المتوسط األقل من متوسط مصر وعددها 12 محافظة .



وقد انقسمت محافظات مصر من فیما یتعلق بمراتب هذا المؤشر إلى
مجموعتین مرتبیتین هما مجموعة المحافظات ذات المرتبة األولى وعددها 15

محافظة، مجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة وعددها 11 محافظة .
وأخیرا فقد قّسم متوسط مصر في مؤّشر عدد أجهزة التلفاز في عام 1990
والبالغ (714 جهاز لكل ألف أسرة) محافظاتها إلى مجموعتین متساویتین في
العدد، إحداهّما ذات متوسط أعلى منه واألخرى ذات متوسط أقل مثلما هو الحال
بالنسبة لمؤّشر الحصول على المیاه لعام 1986، وقد توزعت محافظات مصر
مرتبیا في هذا المتغّیر على مجموعتین مرتبتین هما مجموعة المحافظات ذات
المرتبة األولى وعددها 15 محافظات، ومجموعة المحافظات ذات المرتبة الثانیة

وعددها 11 محافظة .
وقد كانت محافظة بور سعید ـ من حیث مؤشرات المحافظة األعلى من متوسط
مصر وتلك األقل منه ـ هي المحافظة الوحیدة التي تنتمي لمجموعة المحافظات
ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر في تسعة مؤّشرات والمتوسط األقل منه
في مؤّشر واحد، أما مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر
في ثمان مؤّشرات والمتوسط األقل منه في مؤشرین فقد ضمت أربع محافظات

هي السویس ودمیاط والغربیة والبحر األحمر .
كذلك فقد اشتملت مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر
في سبعة مؤّشرات والمتوسط األقل منه في ثالث مؤشرات علي خمس محافظات
هي القاهرة واإلسكندریة والدقهلیة وأسوان والوادي الجدید، في حین ضمت
مجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر في ستة مؤّشرات
والمتوسط األقل منه في أربعة مؤشرات محافظتین فقط هما القلیوبیة واإلسماعیلیة

.
ولقد كانت محافظتا كفر الشیخ والجیزة هما كل محافظات المجموعة ذات
المتوسط األعلى من متوسط مصر في خمسة مؤّشرات والمتوسط األقل منه في
المؤشرات الخمسة األخرى، أما محافظات المنوفیة وشمال سیناء وجنوب سیناء
فكانت تنتمي لمجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط مصر في

أربعة مؤّشرات والمتوسط األقل منه في ستة مؤشرات .
كذلك فقد كانت محافظتا الفیوم وأسیوط هما كل محافظات المجموعة ذات
المتوسط األعلى من متوسط مصر في ثالثة مؤّشرات والمتوسط األقل منه في
سبعة مؤشرات، أما محافظات الشرقیة والبحیرة وبني سویف والمنیا وقنا
ومطروح فكانت تنتمي لمجموعة المحافظات ذات المتوسط األعلى من متوسط
مصر في مؤّشرین فقط والمتوسط األقل منه في ثمانیة مؤشرات، في حین تفردت
محافظة سوهاج بأنها المحافظة الوحیدة المنتمیة إلى مجموعة المحافظات ذات
المتوسط األعلى من متوسط مصر في مؤشر واحد فقط واألقل منه في تسعة

مؤّشرات .
وتعكس درجات مؤشرات التنمیة مواقف محافظات مصر المختلفة من حیث
حالة التنمیة، حیث كانت محافظات مصر الحضریة األربع تشغل المراكز



المتقدمة ومعها محافظة دمیاط الریفیة، بینما احتلت معظم محافظات الوجه القبلي
المراكز المتأخرة، في حین شغلت معظم محافظات منطقة الدلتا المراكز الوسطي،
أما المحافظات الصحراویة فقد انضوت ثالث منها ضمن مجموعة محافظات

المراكز الوسطي، واثنتان ضمن مجموعة محافظات المراكز المتأخرة .
وقد توزعت محافظات مصر على تسع مجموعات رئیسة من حیث قیم
مؤشرات مراتب التنمیة هي مجموعة المحافظات الحاصلة على 28 درجة
وتشمل محافظتي القاهرة ودمیاط، مجموعة المحافظات الحاصلة على 27 درجة
وتشمل محافظتي اإلسكندریة وبور سعید، مجموعة المحافظات الحاصلة على
26 درجة وتشمل محافظات والدقهلیة والجیزة والبحر األحمر، مجموعة
المحافظات الحاصلة على 25 درجة وتشمل محافظات السویس والغربیة
واإلسماعیلیة، مجموعة المحافظات الحاصلة على 24 درجة وتقتصر علي
محافظة القلیوبیة، مجموعة المحافظات الحاصلة على 23 درجة وتشمل
محافظات أسوان وكفر الشیخ والمنوفیة ومطروح وشمال سیناء، مجموعة
المحافظات الحاصلة على 22 درجة وتشمل محافظات الوادي الجدید وجنوب
سیناء والبحیرة، مجموعة المحافظات الحاصلة على 21 درجة وتشمل محافظات
والشرقیة وبنى سویف والمنیا وأسیوط وقنا، ومجموعة المحافظات الحاصلة على

20 درجة وتشمل محافظتي الفیوم وسوهاج .
أما من حیث درجات حالة التنمیة في مختلف محافظات مصر فقد یتبین أن
محافظتي القاهرة ودمیاط قد شغلتا قمة هرم هذه الدرجات، تلیها محافظات
اإلسكندریة وبور سعید والجیزة والبحر األحمر، في حین شغلت محافظات الوادي
قاعدة هذا الهرم ومعها محافظتي الشرقیة والبحیرة، مما یؤكد ارتفاع درجة مؤشر
حالة التنمیة في محافظات مصر الحضریة ـ القاهرة واإلسكندریة وبور سعید ـ
وتدّنیها في جّل محافظات منطقة الصعید وبعض محافظات منطقة الدلتا، مع

وجود بعض االستثناءات في كل هذه الحاالت.
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مالحق الدراسة الرابعة

ملحق رقم (1) مفاهیم التنمیة المكانیة
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ملحق رقم (2) محافظات مصر ومناطقها من حیث مؤشرات التنمیة المختارة للدراسة

المؤشر

محافظة /

منطقة

نصیب

الفرد

من الدخل

القومي

1992

قوة

العمل

6

سنوات

فأكثر

1993

قوة

العمل

في

الصناعة

1993

معدل

البطالة

%

1993

عدد

األطباء

 

1994

معدل

وفیات

األطفال

الرضع

1994

المساكن المتصلة

بالكهرباء

%

1986

المساكن

المتصلة بالمیاه

%

1986

معدل

قراءة وكتابة

البالغین

%

1994

عدد

أجهزة

التلفاز

لكل

ألف

أسرة

1986

278229.134.210.19.235.197.695.669.3958القاهرة

231027.038.710.410.625.997.298.966.3934اإلسكندریة

371532.413.014.48.925.794.497.268.8988بور سعید

271030.325.414.56.834.195.997.964.5932السویس

محافظات

حضریة
265828.734.210.59.531.797.396.768.2952

321030.630.812.210.422.197.093.453.4740دمیاط

348929.714.114.07.222.391.097.748.6735الدقهلیة



205031.011.112.43.831.986.663.144.6692الشرقیة

155429.527.111.04.739.893.161.151.6798القلیوبیة

261232.85.811.27.619.874.779.637.2605كفر الشیخ

213333.821.112.16.633.692.473.450.4759الغربیة

166632.814.310.54.437.289.659.649.1706المنوفیة

156630.611.714.44.830.372.568.040.2621البحیرة

234526.720.211.35.529.796.267.356.1831اإلسماعیلیة

221431.115.712.35.730.187.169.746.7714وجه بحري

حضر وجه

بحري
-30.424.115.4-30.696.292.262.2863

ریف وجه

بحري
-31.412.511.2-30.083.261.240.4650

212325.527.67.56.338.295.566.253.9908الجیزة

166334.712.46.84.453.775.264.435.3483بنى سویف

158130.09.87.13.942.862.684.032.6424الفیوم

155432.17.27.25.548.976.043.933.4499المنیا

151924.415.211.37.454.570.952.536.1496أسیوط

172926.011.710.15.238.674.339.532.5529سوهاج

176826.512.85.74.837.088.235.033.6629قنا

168025.57.623.59.846.692.682.549.9756أسوان

167427.814.28.65.844.180.855.239.0615وجه قبلي

حضر وجه

قبلي

-29.520.313.0-43.593.883.659.5815



تابع ملحق رقم (2) محافظات مصر ومناطقها من حیث مؤشرات التنمیة المختارة للدراسة

المؤشر

محافظة /

منطقة

نصیب

الفرد

من الدخل

القومي

1992

قوة

العمل

6

سنوات

فأكثر

1993

قوة

العمل

في

الصناعة

1993

معدل

البطالة

%

1993

عدد

األطباء

1994

معدل

وفیات
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1994

المساكن المتصلة

بالكهرباء

%

1986

المساكن
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%

1986

معدل
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%

1994

عدد

أجهزة

التلفاز

لكل

ألف

أسرة

1986

155432.17.27.25.548.976.043.933.4499المنیا

151924.415.211.37.454.570.952.536.1496أسیوط

172926.011.710.15.238.674.339.532.5529سوهاج

176826.512.85.74.837.088.235.033.6629قنا

168025.57.623.59.846.692.682.549.9756أسوان

167427.814.28.65.844.180.855.239.0615وجه قبلي

حضر وجه

قبلي
-29.520.313.0-43.593.883.659.5815

ریف وجه
44.374.242.228.8513-27.011.16.3-قبلي

البحر
29.434.115.812.751.989.191.260.8829-األحمر

الوادي
35.73.227.15.937.394.787.259.4793-الجدید

36.311.12.012.517.759.646.139.1502-مطروح

شمال
24.44.513.011.124.661.673.146.5521-سیناء

جنوب
12.018.042.726.848.9377----سیناء

محافظات
200531.011.213.310.727.270.868.949.9610الحدود

حضر م0
29.289.688.661.6801-30.211.614.2-الحدود



ریف م0
23.541.542.532.6323-32.110.612.1-الحدود

217629.618.610.66.536.287.070.048.8730مصر

حضر
34.896.092.064.4892-29.827.212.5-مصر

37.078.952.935.4585-29.511.99.2-ریف مصر

 

ملحق رقم (3) محافظات مصر من حیث متوسط دخل الفرد 1992

الدخلالمحافظةمالدخلالمحافظةمالدخلالمحافظةم

1729سوهاج213318الغربیة37159بور سعید1

1680أسوان212319الجیزة348910الدقهلیة2

1666المنوفیة205020الشرقیة320111دمیاط3

1663بنى سویف200521البحر األحمر278212القاهرة4

1581الفیوم200522الوادي الجدید261213كفر الشیخ5

1566البحیرة200523مطروح234514اإلسماعیلیة6

1554القلیوبیة200524شمال سیناء231015اإلسكندریة7

1554المنیا200525جنوب سیناء217616متوســـــــط مصر

1519أسیوط176826قنا217017السویس8

جنیه مصري

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (4) محافظات مصر من حیث نسبة قوة العمل 1993

النسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةم

29.1القاهرة31.018جنوب سیناء36.310مطروح1



27.0اإلسكندریة30.619دمیاط35.711الوادي الجدید2

26.7اإلسماعیلیة30.620البحیرة34.712بنى سویف3

26.5قنا30.321السویس33.813الغربیة4

26.0سوهاج30.022الفیوم32.814كفر الشیخ5

25.5الجیزة29.723الدقهلیة32.815المنوفیة6

25.2أسوان29.624متوســـــــط مصر32.4بورسعید7

   24.4أسیوط29.525القلیوبیةالمنیا8

24.4شمال سیناء29.426البحر االحمر31.017الشرقیة9

% من السكان 6 سنوات فأكثر

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131، ولم تتوافر بیانات محافظة جنوب سیناء، والرقم الخاص بها هنا هو متوسط محافظات الحدود 0

 

ملحق رقم (5) محافظات مصر من حیث قوة العمل بالصناعة 1993

النسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةم

11.2جنوب سیناء18.618متوســـــــط مصر38.7اإلسكندریة1

11.1الشرقیة15.219أسیوط34.210القاهرة2

11.1مطروح14.320المنوفیة34.111البحر األحمر3

9.8الفیوم14.121الدقهلیة30.812دمیاط4

7.6أسوان13.022بورسعید27.613الجیزة5

7.2المنیا12.823قنا27.114القلیوبیة7

5.8كفر الشیخ12.424بنى سویف25.415السویس6

4.5شمال سیناء11.725البحیرة21.116الغربیة8



3.2الوادي الجدید11.726سوهاج20.217اإلسماعیلیة9

% من القوى العاملة

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (6) محافظات مصر من حیث معدل البطالة 1993

المعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةم

13.0شمال سیناء10.418اإلسكندریة2.010مطروح1

13.3جنوب سیناء10.519المنوفیة5.711قنا2

14.0الدقهلیة10.620متوســـــــط مصر6.8بنى سویف3

14.4البحیرة11.021القلیوبیة7.112الفیوم4

14.4بورسعید11.222كفر الشیخ7.213المنیا5

14.5السویس11.323أسیوط7.514الجیزة6

15.8البحر االحمر11.324اإلسماعیلیة10.015القاهرة7

23.5أسوان12.125الغربیة10.116سوهاج8

27.1الوادي الجدید12.426الشرقیة10.217دمیاط9

المعدل %، والترتیب هنا معكوس من األقل الى األعلى 0

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (7) محافظات مصر من حیث عدد األطباء 1994

المعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةم

5.5اإلسماعیلیة7.618كفر الشیخ12.710البحر االحمر1

5.2سوهاج7.419أسیوط12.511مطروح2

4.8قنا7.220الدقهلیة12.012جنوب سیناء3



4.8البحیرة6.821السویس11.113شمال سیناء4

4.7القلیوبیة6.622الغربیة10.614اإلسكندریة5

4.4المنوفیة6.523متوســـــــط مصر10.4دمیاط6

4.4بنى سویف6.324الجیزة9.815أسوان7

3.9الفیوم5.925الوادي الجدید9.216القاهرة8

3.8الشرقیة5.526المنیا8.917بورسعید9

طبیب لكل 100 ألف نسمة

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (8) محافظات مصر من حیث معدل وفیات األطفال الرّضع 1994

المعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةم

38.2الجیزة30.318البحیرة17.710مطروح1

38.6سوهاج31.919الشرقیة18.011جنوب سیناء2

39.8القلیوبیة33.620الغربیة19.812كفر الشیخ3

42.8الفیوم34.121السویس22.113دمیاط4

46.6أسوان35.122القاهرة22.314الدقهلیة5

48.9المنیا36.223متوســـــــط مصر24.6شمال سیناء6

51.9البحر االحمر37.024قنا25.715بورسعید7

53.7بنى سویف37.225المنوفیة25.916اإلسكندریة8

54.5أسیوط37.326الوادي الجدید29.717اإلسماعیلیة9

طفل لكل ألف مولود حي ، والترتیب هنا معكوس من األقل إلى األعلى 0



من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (9) محافظات مصر من حیث المساكن المتصلة بالكهرباء % 1986

النسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةم

75.2بنى سویف92.618أسوان97.610القاهرة1

74.7كفر الشیخ92.419الغربیة97.211اإلسكندریة2

74.3سوهاج91.620الدقهلیة97.012دمیاط3

72.5البحیرة89.621المنوفیة96.213اإلسماعیلیة4

70.9أسیوط89.122البحر األحمر95.914السویس5

62.6الفیوم88.223قنا95.515الجیزة6

61.6شمال سیناء87.024متوســـــــط مصر94.7الوادي الجدید7

59.6مطروح86.825الشرقیة94.016بورسعید8

42.7جنوب سیناء76.026المنیا93.117القلیوبیة9

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

ملحق رقم (10) محافظات مصر من حیث الحصول على المیاه من شبكة عامة % 1986

النسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةمالنسبةالمحافظةم

63.1الشرقیة79.618كفر الشیخ98.910اإلسكندریة1

61.1القلیوبیة77.719الدقهلیة97.911السویس2

59.6المنوفیة73.420الغربیة97.212بورسعید3

52.5أسیوط73.121شمال سیناء95.613القاهرة4

46.1مطروح70.022متوســـــــط مصر93.4دمیاط5

43.9المنیا68.023البحیرة91.214البحر األحمر6



39.5سوهاج67.324اإلسماعیلیة87.215الوادي الجدید7

35.0قنا66.225الجیزة84.016الفیوم8

28.6جنوب سیناء64.426بنى سویف82.517أسوان9

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

 

ملحق رقم (11) محافظات مصر من حیث معدل القراءة والكتابة للبالغین % 1994

المعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةمالمعدلالمحافظةم

40.2البحیرة51.618القلیوبیة69.310القاهرة1

39.1مطروح50.419الغربیة68.811بورسعید2

37.2كفر الشیخ49.920أسوان66.312اإلسكندریة3

36.1أسیوط49.121المنوفیة64.513السویس4

35.5بنى سویف48.922جنوب سیناء60.814البحر األحمر5

33.6قنا48.823متوســـــــط مصر59.4الوادي الجدید6

33.4المنیا48.624الدقهلیة56.115اإلسماعیلیة7

32.6الفیوم46.525شمال سیناء53.916الجیزة8

32.5سوهاج44.626الشرقیة53.417دمیاط9

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1995 ـ القاهرة 1995 ـ المالحق ص ص

115 ـ 131 0

 

ملحق رقم (12) محافظات مصر من حیث عدد أجهزة التلفاز 1986

العددالمحافظةمالعددالمحافظةمالعددالمحافظةم

605كفر الشیخ79018دمیاط98810بورسعید1



529سوهاج75919الغربیة95811القاهرة2

521شمال سیناء75620أسوان93412اإلسكندریة3

502مطروح73521الدقهلیة93313السویس4

499المنیا71422متوســـــــط مصر908الجیزة5

496أسیوط70623المنوفیة83114اإلسماعیلیة6

483بنى سویف69224الشرقیة82915البحر األحمر7

424الفیوم62925قنا79816القلیوبیة8

377جنوب سیناء62126البحیرة79317الوادي الجدید9

جهاز لكل ألف أسرة

من حساب الباحث اعتمادا على: معهد التخطیط القومي ـ مصر 00 تقریر التنمیة البشریة 1994 ـ القاهرة 1994 ـ المالحق ص ص

119 ـ 137

ملحق رقم (13) مواقف المحافظات من متوسط مصر في مؤشرات التنمیة الشاملة وترتیبها العام

المؤشرات

متوسط

الدخل

1992

قوة

العمل

1993

قوة

العمل

بالصناعة

1993

معدل

البطالة

1993

عدد

األطباء

1994

وفیات

األطفال

الرضع

1994

المساكن

المتصلة

بالكهرباء

1986

حاصلون

على

المیاه

1986

معدل

قراءة

البالغین

1994

عدد

أجهزة

التلفاز

1986

المحافظة
+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

+

-
ت

2+1+4+1+14-8+7-2+18-4+القاهــرة

3+3+1+2+8-5+10-1+19-7+اإلسكندریة

1+2+3+8+7-9+22-13-7+1+بورسعـید

4+4+2+5+13-13+23-6+13+8-السویـس

10+9+5+3+4-6+9-4+11+3+دمیـاط



المؤشرات

متوسط

الدخل

1992

قوة

العمل

1993

قوة

العمل

بالصناعة

1993

معدل

البطالة

1993

عدد

األطباء

1994

وفیات

األطفال

الرضع

1994

المساكن

المتصلة

بالكهرباء

1986

حاصلون

على

المیاه

1986

معدل

قراءة

البالغین

1994

عدد

أجهزة

التلفاز

1986

13+15-11+12+5-12+20+12-15+2+الدقهــلیة

15-17-18-16-11-26-17+19-9-11-الشــرقیة

8+10+19-9+20+22-12+7+16-24-القلیــوبیة

18-20-10+19-3-10-13+24-5+5+كفر الشیخ

11+11+12+11+12-14+16-8+4+9-الغــربیة

14-13+20-13+16+23-11-11-6+20-المنوفــیة

17-18-14-21-10-21-21+16-12+23-البحیــرة

6+7+15-4+9-18-15+9+20-6+اإلسماعیلیة

5+8+16-6+18+15-6-5+23-10-الجیـــزة

24-22-17-18-25+24-3-15-3+21-بنى سویف

25-25-8+23-21+25-4-21-14+22-الفـیوم

22-24-23-17-23+17-5-23-8+25-المــنیا

23-21-21-22-26+11+14+10-25-26-أسیــوط

19-26-24-20-19+19-8-17-22-18-سوهــاج

16-23-25-15+15+20-2-14-21-17-قــــنا

12+12+9+10+22+7+25+22-24-19-أســـوان

7+5+6+14+24+1+24+3+17-12-البحر األحمر



المؤشرات

متوسط

الدخل

1992

قوة

العمل

1993

قوة

العمل

بالصناعة

1993

معدل

البطالة

1993

عدد

األطباء

1994

وفیات

األطفال

الرضع

1994

المساكن

المتصلة

بالكهرباء

1986

حاصلون

على

المیاه

1986

معدل

قراءة

البالغین

1994

عدد

أجهزة

التلفاز

1986

9+6+7+7+17+16-26+26-2+13-الوادي الجدید

21-19-22-25-1-2+1-20-1+14-مطـروح

20-16-13+24-6-4+18+25-26-15-شمال سیناء

26-14+26-26-2-3+19+18-10+16-جنوب سیناء

[+ ] أعلى من متوسط مصر، [-] أقل من متوسط مصر [ت] ترتیب المحافظة العام من 1 وحتى 26

ملحق رقم [ 14 ] كشاف مراتب محافظات مصر في مؤشرات التنمیة المختلفة

رقم المؤشر
12345678910ومرتبته

رقم المؤشر

ومرتبته
12345678910

المحـــافظةم
أ = مرتبة أولى ب = مرتبة ثانیة ج = مرتبة

ثالثة
المحـــافظةم

أ = مرتبة أولى ب = مرتبة ثانیة ج =مرتبة

ثالثة

أأأأجبأأأبالجیزة14أأأأبأبأأأالقاهرة1

بببأجبأجأببنى سویف15أأأأبأبأأباإلسكندریة2

ببأبججأجأبالفیوم16أأأأبأببأأبورسعید3

بببأجبأجأبالمنیا17أأأأببببأبالسویس4

بببأجبببأبأسیوط18أأأأبأبأأأدمیاط5

بببأجببجأبسوهاج19أأأأببببأأالدقهلیة6

بببأجبأجأبقنا20أببأبجبجأبالشرقیة7

أأأأجأججأبأسوان21أأبأجببأأبالقلیوبیة8

أأأأجأبأأبالبحر الحمر22ببأأبببجأأكفر الشیخ9

أأأأجبججأبالوادي الجدید23أأأأببببأبالغربیة



10

ببببأأأجأبمطروح24أأبأجبببأبالمنوفیة11

بأأببأبجأبشمال سیناء25ببأأبببجأبالبحیرة12

بأجبأأبجأبجنوب سیناء26أأأأببببأباإلسماعیلیة13

1 = متوسط دخل الفرد بالجنیه المصرى 1992، 2 = قوة العمل + 6 سنوات 1993، 3 = قوة العمل 12 - 64 سنة في الصناعة

1993، 4 = معدل البطالة % 1993، 5 = عدد األطباء لكل 100 ألف نسمة 1994، 6 = معدل وفیات األطفال الرضع لكل ألف

مولود حي 1994، 7 = المساكن المتصلة بالكهرباء % 1986، 8 = المساكن المتصلة بالشبكة العامة للمیاه 1986، 9 = معدل

قراءة وكتابة البالغین 1994، 10 = عدد أجهزة التلفاز لكل ألف أسرة 1986 0



السیرة الذاتیة

 
 

د. أحمد محمد أحمد عبد العال
أستاذ الجغرافیا بكلیة اآلداب جامعة الفیوم

mohaweiia@yahoo.com
bairouni2002@yahoo.com

المؤلفات والبحوث العلمیة المنشورة (مرتبة من األقدم إلى األحدث)

تاریخ النشرجهة النشرالعنوانم

وظائف المدن المصریة تصنیف 
القاهرة 1989مكتبة النهضة العربیةوظیفي مقترح

األبعاد المكانیة للخصائص 
القاهرة 1990مكتبة النهضة العربیةالوظیفیة للمدن المصریة

جغرافیة التنمیة مفهومها 
وأبعادها

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ كلیة
المجلد 90ـ1991اآلداب جامعة المنیا

 
دور المدن المصریة غیر
الملیونیة في عملیة التحضر

1986-1976
مجلة كلیة اآلداب جامعة المنوفیة

العدد الخامس أبریل
1991

المدن الجدیدة والتنمیة اإلقلیمیة 
في مصر

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ كلیة
اآلداب جامعة المنیا

المجلد العاشر ـ یونیه
1992

األخطار البیئیة والتحركات 
السكانیة في السودان

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ كلیة
اآلداب جامعة المنیا

المجلد الخامس عشر
الجزء الثالث ینایر

1995

المدن السعودیة..استخدام األرض1. 
القاهرة ـ 1996مكتبة نهضة الشرقوالوظائف



تاریخ النشرجهة النشرالعنوانم

اإلقلیم واإلقلیمیة في الفكر 
الجغرافي

مجلة الجغرافیا والتنمیة ـ كلیة اآلداب
جامعة المنوفیة

العدد الثامن ـ
فبرایر01997

االختالفات اإلقلیمیة في مستویات 
التنمیة في مصر

مجلة الجغرافیا والتنمیة ـ كلیة اآلداب
جامعة المنوفیة

العدد التاسع ـ یولیو
01997

 
الهیمنة الحضریة لمدینة
الخرطوم الكبرى.أسبابها

ونتائجها
المجلة الجغرافیة العربیة

العدد الواحد والثالثون ـ
الجزء األول ـ 1998

هیمنة المدن المصریة.مقیاس 
مقترح

المجلة العلمیة لآلداب والعلوم
اإلنسانیة ـ جامعة المني

الجزء األول ـ الجزء
الثالث ـ ینایر 1998

قیاسات كمیة مقترحة لبعض 
الظاهرات الجغرافیة

المجلة العلمیة لآلداب والعلوم
اإلنسانیة ـ جامعة المنیا

المجلد الثالثون ـ الثالث
ـ یولیو 1998

ضوابط النمو العمراني لمدینة 
الباحة

مجلة بحوث كلیة اآلداب ـ جامعة
المنوفیة

العدد الثاني والثالثون
ینایر 1998

معدالت نمو المدن المصریة فیما 
بین عامي 1947- 1986

المجلة الجغرافیة العربیة ـ الجمعیة
الجغرافیة المصریة

العدد الثالث والثالثون ـ
الجزء األول ـ 1999

0

المناطق العشوائیة بمدینة الفیوم 
دراسة جغرافیة

ندوة العمران العشوائي بمصر المجلس
القاهرة ـ مایو ـ 2000األعلى للثقافة

المصادر اإلحصائیة لدراسة 
المجلة الجغرافیة العربیةسكان السودان عرض وتحلیل

العدد السادس
والثالثون ـ الجزء

الثاني ـ 2000

المناطق العشوائیة بمدینة الفیوم 
كمعوق لتخطیطها الحضري

المؤتمر الدولي األول للعلوم
االجتماعیة وتنمیة المجتمع

كلیة اآلداب جامعة
الكویت ـ أبریل 2001

الجغرافیة وثقافة المواطن 
المصري

ندوة الجغرافیا والتعلیم العام ـ المجلس
القاهرة ـ مایو ـ 2002األعلى للثقافة

الكتاب التذكاري األول للجغرافیینسكان مصر إلى أین؟ 
المصریین ـ المجلس األعلى للثقافة

القاهرة ـ یونیو ـ
2002



تاریخ النشرجهة النشرالعنوانم

التنمیة البشریة :مفهومها 
وأبعادها ومقاییسها

المؤتمر السنوي الثاني والثالثون
لقضایا السكان والتنمیة ـ المركز

الدیموجرافي

القاهرة ـ دیسمبر
2002

السكان والبیئة والتنمیة في 
إفریقیا

ندوة السكان والموارد في قارة أفریقیا
ـ معهد الدراسات اإلفریقیة جامعة

القاهرة
دیسمبر 2002

أقطاب ومراكز النمو بین النظریة 
المجلة الجغرافیة العربیةوالتطبیق

العدد الثاني واألربعون
ـ الجزء الثاني ـ 2003

0

المراكز الحضریة الكبرى في 
مصر

ندوة قسم الجغرافیا كلیة اآلداب ـ
مایو ـ2003جامعة القاهرة

 .2
2

ندوة قسم الجغرافیا كلیة اآلداب ـصحارى مصر سكانا وعمرانا
مایو ـ 2005جامعة القاهرة
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إبریل 2007مجلة المجمع العلمي المصرينقاط التجدید في الفكر الجغرافي
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ندوة قسم الجغرافیا كلیة اآلداب ـممر التنمیة ما له وما علیه
مارس ـ 2007جامعة المنیا
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جغرافیة التنمیة..مفاهیم نظریة
وأبعاد مكانیة

الملتقى الخامس للجغرافیین العرب
2008 ـ جامعة الكویت

نوفمبر ـ 2008

 .6
2

2009دار فكرةدراسات في الفكر الجغرافي
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2010دار فكرةدراسات في جغرافیة مدن مصر
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2011مكتبة جزیرة الوردالجغرافیا علي مر العصور
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2011مكتبة جزیرة الوردالفكر الجغرافي عند جمال حمدان
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