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ً

اأع�شاء ال�شرف

- معايل ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ

   رئي�س جمل�س ال�شورى ووزير العدل ال�شابق.

اململكة العربية ال�شعودية

- معايل الأ�شتاذ الدكتور فهد بن عبداهلل ال�شماري اأمني عام دارة امللك عبدالعزيز .

اململكة العربية ال�شعودية
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» اجلغرافيا ودول جمل�س التعاون: اآفاق واهتمامات « 
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افتتاحية العدد السابع

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبه و�سلم، �أما بعد

�ل�سابع من �ملجلة �جلغر�فية  �لعدد  �لقارئ �لكرمي-  �أيها  �أن ن�سع بني يديك-  في�سرنا 
�لعربية.  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  بدول  �جلغر�فية  �جلمعية  ت�سدرها  �لتي  �خلليجية 
للمجلة،  �ال�ست�سارية  و�لهيئة  �جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  عزم  ليوؤكد  �لعدد  هذ�  �سدور  وياأتي 
و�لفكرية  �لعلمية  �لو�جهة  متثل  �لتي  �ملجلة  �سدور  ��ستمر�رية  على  �لتحرير،  هيئة  وكذلك 

لن�شاط اجلمعية.

وي�ستمل هذ� �لعدد من �ملجلة �جلغر�فية �خلليجية على جمموعة من �لبحوث و�لدر��سات 
�لعلمية �لتي تعالج ق�سايا جغر�فية مهمة على م�ستوى دول �خلليج �لعربية، و�لدول �لعربية 
عامة. وت�سيء هذه �لبحوث �لعلمية فـي جملتها �أهمية �لبحث �جلغر�يف ومكانته �لعالية يف 

ت�شخي�ص احللول املنا�شبة للق�شايا اجلغرافية وحتليلها واقرتاحها.

»اأثر  املني�ص،  وليد عبداهلل  الدكتور  الأ�شتاذ  تناول  التخطيط احل�شري   ففي جغرافية 
املكونات الأ�شا�شية يف تاأ�شيل النمو ن�شف الدائري- ال�شعاعي ملدينة الكويت«، واأثر املكونات 

الأ�شا�شية لبنية مدينة الكويت فـي املخططات اجلديدة.

ملواقع  املكاين  »التحليل  الوديان،  و�شفاء  الدويكات  قا�شم  الدكتور  الأ�شتاذ  بحث  اأما 
امل�شاجد يف مدينة اإربد/الأردن 1970-2013م«، فهدفه الك�شف عن النمط اجلغرايف لتوزيع 
امل�شاجد فـي مدينة اإربد �شمال الأردن حتى عام 2013م، وتطورها املكاين والزمني، وحماولة 

ربط هذا التطور بتو�شع املدينة التنظيمي والعمراين، وتطورها ال�شكاين. 

نظر  »وجهة  بحثت  التي  اليماين  عامر  بن  علي  بنت  �شباح  الدكتورة  درا�شة  واأو�شحت 
اجلغرافيني اخلليجيني فـي التكامل القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية: 
درا�شة جغرافية حتليلية«، خ�شائ�َص التكامل القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون لدول �خلليج 

العربية، من وجهة نظر اجلغرافيني بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.
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�شعيد،  مر�شي  حممود  �شيد  الدكتور  بحث  يتناول  الطبيعية  اجلغرافيا  جمــال  وفـي 
»جيومورفولوجية حفر التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا - م�شر«، 

من حيث حتديد خ�شائ�شها، اإ�شافًة اإلى معرفة اآليات ت�شكيلها.

اأما الدكتور �شريف عبدال�شالم �شريف فقد تناول بحثه »مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط 
فـي م�شر: درا�شة فـي جغرافية الت�شالت« اخل�شائ�َص املكانية ملقاهي الإنرتنت يف مدينة 

دمياط وعالقتها باملتغريات اجلغرافية، وم�شتويات ر�شا ال�شكان عنها.

و�شتجد - اأيها القارئ الكرمي- اأن هذا العدد يزخر بتنوع ثري فـي البحوث والدرا�شات 
وملخ�ص  علمي،  موؤمتر  عن  تقرير  مثل:  املجلة  يف  ثابتة  اأخــرى  اأبــواب  جانب  اإلى  العلمية، 

لأطروحة علمية ، ومراجعة لكتاب جغرايف، وغري ذلك.

وفقنا اهلل واإياكم، و�شدد خطانا وخطاكم على طريق اخلري، راجني اأن تبقوا على ثقة 
باأن جملتكم �شتكون دائمًا مب�شتوى م�شوؤوليتها الفكرية، واملنرب املفتوح لإ�شهاماتكم العلمية، 

وال�شاحة الوا�شعة والوعاء املفتوح لتفاعلكم.

واأخريًا ل ي�شعنا يف هذا املقام اإل اأن ن�شجل كلمة �شكر للقائمني على دارة امللك عبدالعزيز 
يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�شعودية التي ت�شت�شيف مقر هذه املجلة وتتولى ن�شرها. 

                   

          د. �سامل بن مبارك �حلرتو�سي

 

مدير التحرير        
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»أثر المكونات األساسية فـي تأصيل النمو نصف 
الدائري- الشعاعي لمدينة الكويت«

أ.د. وليد عبداهلل المنيس

ملخ�س الدرا�صة: 

ن�شف  املخطط  تطبيق  عنها  نتج  التي  املوؤثرات  تق�شي  على  الدرا�شة  هذه  تقوم 
الدائري فـي اخلم�شينيات فـي مدينة الكويت، والتي تفرت�ص الدرا�شة اأنها كانت مبوؤثرات 

داخلية اأكرث من كونها فكرة من املدر�شة الربيطانية .

ونعني باملكونات الأ�شا�شية: ال�شور وبواباته وامل�شاجد القدمية واملواقع الرتاثية.

الدائري  ن�شف  املخطط  تطبيق  فـي  الربيطانية  املدر�شة  اأهمية  من  فبالرغم 
ال�شعاعي على مدينة الكويت، فاإنها - اأي املدر�شة الربيطانية - كانت متاأثرة  اإلى حد 
كبري بالعنا�شر الأ�شا�شية فـي املدينة التي فر�شت اتخاذ هذا ال�شكل من المتداد دون 

غريه.

املدر�شة  اأثر  الدائرية،  ن�شف  اخلطة  الكويت،  مدينة  خمطط  مفتاحية:  كلمات   ●
الربيطانية فـي خمطط مدينة الكويت.
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« Impact of Kuwait City old structure in establishing semi –
circular radial growth»

Abstract:

The aim of this study ,is to trace back the effects which resulted in 

adopting semi-circle and radial urban expansion starting from 1950s in the 

city of Kuwait. The study presumes that this type of expansion, perhaps, took 

place mainly by interior effects i.e. ( the old wall, gates, old mosques, and 

historical buildings )more than other factors.

Although British school was very important in enforcing the idea of this 

urban expansion, yet it was strongly affected by the previous internal factors 

which led to this type of expansion.

* Key words : Kuwait city plan, semi-circular city plan, impact of British 

school on Kuwait city plan, city plans, Gulf cities.
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مدخل:

اإذا منت املدن وات�شعت، فاإنها ل تن�شى ما�شيها  احل�شري والعمراين، بل تظل وفية 
له و بارة به، واأحيانًا ل تغادر منه �شيئًا اإل قلياًل، و ذلك حني ينجح املخطط فـي ربط 
املا�شي باحلا�شر، ويجعل العالقة بني الثنني ممكنة ومقبولة. واملتاأمل ملعظم احلوا�شر 
�شغرت اأم كربت يجد اأن ما�شيها املتمثل مبكوناتها الأ�شلية ماثٌل ب�شورة اأو باأخرى فـي 
ج�شمها اجلديد الذي قد تدثر بحلة جديدة،  وترامت اأطرافه وانت�شرت اآفاقه . واأحيانًا 
فياأتي  له،  ال�شتجابة  اإلى  املخطط  في�شطر  التجديد �شرورة ل ميكن جتاوزها،  يكون 
به  بطريقة  يحر�ص فيها على اأن يتقبلها ال�شكان ول ياأباها املكان ، وتتوافق مع ت�شور 

اأ�شحاب القرار وتطلعهم، وب�شورة ل تت�شارب مع مكوناته الأ�شا�شية.
هدف الدرا�سة :

فـي  الكويت  مدينة  لبنية  الأ�شا�شية  املكونات  اأثر  بيان  اإلى  الدرا�شة  هذه  ترمي 
املخططات اجلديدة، وعلى وجه اخل�شو�ص املخطط الهيكلي الأول عام 1952م الذي 
يعد اأ�شل المتداد احل�شري الهاليل اأو ن�شف الدائري ال�شعاعي خارج ال�شور، مع اآثاره 

الأخرى داخل ال�شور واخلطط التي حلقته.
اإ�صك�لية البحث :

 اإ�شكالية البحث تتمثل فـي افرتا�ص اأن املخطط ن�شف الدائري - ال�شعاعي مع كونه 
�شكاًل جديدًا ومبتكرًا ظهر مع املخطط الهيكلي الأول فـي اخلم�شينيات الذي قامت به 
ا�شت�شارية بريطانية باإ�شراف البلدية واملجل�ص البلدي ثم تتابع مع املخططات الأخرى، 
حتمت  التي  ال�شور  داخل  القدمية  املدينة  مبكونات  كبرية  بدرجة  يتاأثر  اأو  يدين   اأنه 

وفر�شت هذا المتداد، وهي :
1- �سكل �متد�د �لكتلة �حل�سرية.

2- منط امتداد الأ�شوار .
3- مواقع امل�شاجد القدمية وكذلك املواقع التاريخية واملقابر.
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باملدينة خارج  المتداد  فكرة  املخطط   ا�شتلهام  فـي  اأثرت  املكونات وغريها  هذه 
ال�شور ب�شكل ن�شف دائري -�شعاعي، وذلك بخروج الطرق ال�شعاعية من بوابات ال�شور، 

اأما الطرق الدائرية فتوازي ال�شور فـي امتدادها .

منهج الدرا�صة :

 inductive & deductive وال�شتدليل  ال�شتقرائي  التحليل  الدرا�شة منهج  تتبنى 
عليها  ال�شتدلل  ثم  ومن  ومناق�شتها  الفر�شيات  ا�شتنطاق  طريق  من  الأولى  بالدرجة 
مكانيًا. و ل تغفل الدرا�شة بطبيعة احلال عن باقي املنهجيات التي تت�شمنها الدرا�شة 
تف�شري  وكذلك  الوظيفي،  الرتكيب  فـي  واأثره   site and situation املو�شع  حتليل  وهي 
اأ�شاليب  مناق�شة  وكذلك   ،Interpretation of location وحتليله.  احل�شري  املوقع 
 Morphological approach ومورفولوجية �ملدن urban planning التخطيط احل�شري

التي تت�شمن خطة املدينة وا�شتعمال الأر�ص واأمناط العمران .

اأدبي�ت الدرا�صة:

الدرا�شات التي تت�شل بهذا املو�شوع ميكن تق�شيمها اإلى ق�شمني:

الق�صم االأول: الدرا�شات التي عا�شرت املخططات احل�شرية الأولى، منها مثاًل: 
درا�شة �شابا جورج �شرب)1965م( م�شت�شار املخطط الهيكلي الأول، فـي جملد �شخم 
بعنوان: The Kuwait Urbanizationحلل فيه مكونات املدينة فـي اأثناء وبعد تطبيق 
املخطط الأول لعام 1952م، وبعد تطبيقه، وقد نفذته  ا�شت�شارية بريطانية، وكذلك 
اخلطوط الأولى للمخطط الثاين لعام 1967م الذي و�شعته البلدية.  وهناك درا�شة 
 Kuwait:Urban&and Medical« بعنوان  Ffrench&Hill (ففرن�س وهيل )1972م
�أقوى �لدر��سات   �إيكولوجية تعد من  Ecology» وقد در�سا �لكويت در��سة ح�سرية 

1970م،  الثاين عام  الهيكلي  فـي زمن املخطط  واأ�شكال  مع ما حتويه من خرائط 
اأعمال  اإ�شدار ر�شمي من  الكويت« )1980م(  والعمران فـي  »التطور  اأي�شًا  وهناك 
بلدية الكويت، يحلل فيها اأ�شكال اخلطط الهيكلية بدءًا من اأول خمطط عام1952م 

اإلى املخطط الهيكلي الرابع ل�شانكالند كوك�ص Shankland Cox عام 1977م.
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وهناك درا�شتان تعرف مبدينة الكويت قبل تطبيق اخلطط الهيكلية وبعدها بقليل، 
الوقف  وثائق  خالل  من  الكويت  ملدينة   العمرانية  »املكونات  املني�ص  لوليد  اإحدهما: 
القدمية«  الكويت  م�شاجد  »تاريخ  الرومي  عدنان  درا�شة  والأخرى:  1998م،  �لكويتية  
مواقع  تبني  التي  واملخطوطات  بال�شور  معززتان   وثائقيتان  درا�شتان  وهما  2001م، 
على  مواقعها  حتديد  مع  وامل�شاجد،  ال�شكنية  الأحياء  وخ�شو�شًا  العمرانية  املكونات 
خريطة ا�شتعمال الأر�ص، مرفقًا معها ال�شور حيث يظهر فيها كل حي، ومواقع امل�شاجد 
فيه، و�شكل ت�شميمها مبا ي�شهل متابعة املخطط الهيكلي الذي ر�شمت خطته مع مراعاة 

الثوابت العمرانية كامل�شاجد واملواقع التاريخية.

اأما الق�صم الثاين : فهي الدرا�شات احلديثة، ومنها: درا�شة ال�شي�شتاوي )حترير( 
»تخطيط املدن ال�شرق اأو�شطية«  (2008م) Planning Middle Eastern Cities يناق�ص 
الباحث فيها ال�شراع احلا�شل بني الثوابت واملتغريات العمرانية باأثر العوملة الثقافية، 
وبغداد  القاهرة  الثقافية مثل:  العمرانية  العراقة  املختارة ذات  املدن  بع�ص  فـي  وذلك 
املدن  اأحوال  فيه  يناق�ص  اآخر  كتاب)حترير(  وله  وغريها.  كدبي  والع�شرية  و�شنعاء، 
ومنها   - املورفولوجية  وت�شكيل  العمران  اأ�شول  فيها  يتق�شى  حدة،  على  كل  اخلليجية 
 The املتحولة«  العربية  »املدينة  بعنوان  مدينة  لكل  جرى  الذي  -والتحول  الكويت 
 evolving(2011م) Arab City. وهناك درا�شة با�شيوين .M (2008م) Pacione، وهي 

تاأ�شيلية عن جغرافية املدن واأ�شول النظريات واملكونات التي متيز املدن مع املقارنة، 
وعنوانها: جغرافية احل�شر »Urban Geography«، ل ت�شتغني عنها الدرا�شة للتاأ�شيل 
 S.Marshal مار�شال   �شتيفن  حترير  من  درا�شات  اأي�شًا  وهناك  وال�شتدليل.  العلمي 
 Urban Coding  « والتخطيط (2011م)  احل�شري  التنميط  اأو  »الت�شنيف  بعنوان:  
فـي  التخطيط احل�شري  اأنظمة  املتخ�ش�شني  من  فيها جمموعة  يناق�ص   »&Planning

الدول الأوروبية والوليات املتحدة والعامل  وعالقته بتخطيط ال�شتخدامات وتنميطها، 
 Design of  « املدن  بيكن ت�شميم  اأدموند  درا�شة  املدن، وهناك  فـي حراك  واأثر ذلك 
الكتلة والفراغ فـي  الدوري)2012م( وهي درا�شة تخاطب فل�شفة  « ترجمة طه   Cities

التخطيط العمراين، حتدث فيها املوؤلف عن اأبعاد جديدة لفهم املكان قبل احلكم عليه 
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اأو تنفيذ وحداته، مع الرتكيز على املدن الأوروبية فـي الع�شور الو�شطى، حماوَلًة لفهم 
الأجزاء القدمية الأ�شلية واأثرها فـي توجيه النمو فـي املدن و�شكل هذا النمو، وفيه يف�شر 

اأ�شباب اتخاذ املدن اأ�شكاًل معينة، و�شلة ذلك مبدن احل�شارات التي �شبقتها. 

اخلطة والت�أثري:

اكت�شبت  فقد  م�شتمر،  وتغري  منو   فـي  اأنها  يجد  ومكوناتها  املدن  لأ�شكال  املتاأمل 
�شمات �شاكنها الذي فر�ص عليها ال�شتجابة حلاجاته املتجددة، ومن َثمَّ فهي فـي حراك 
دائم.لكنها فـي الوقت نف�شه حني تنمو تخ�شع لعاملني اأ�شا�شيني، هما : اأوًل: حالة املكان 
الذي يحتم هذا ال�شكل من النمو اأكرث من غريه، والثاين: القرار املهني امل�شوؤول الذي  

يتبنى هذا املخطط وي�شرف النظر عن الآخر.

فاخلطة املربعة مثاًل تفر�ص النمو ال�شطرجني اأو �شبكة ال�شواء على معامل املدينة، 
والفال�شفة،  والريا�شيون  العقالنيون  خططها  حينما  اليونانية  املدن  فـي  حدث  كما 
وجعلوا قلبها �شاحة الأجورا وما يحيط بها من الأ�شواق ودور احلكم، مع اأن ال�شطح مل 
اأو الو�شع  يكن منب�شطًا، وهو الذي ينا�شب املخطط ال�شبكي، مبعنى اأن طبيعة النخبة 

العام الجتماعي قد �شوغ الجتاه نحو هذه اخلطة.

ال�شريطي   امل�شتطيل  كاملخطط  املو�شع،  يفر�شه  قد  نف�شه  املخطط  فاإن  وباملثل 
اأفقيًا، والثاين يكون امتداده  اأو اخلطة الأ�شبعية، فالأول يتخذ امتدادًا طوليًا  ال�شكل، 

متفرعًا متباعدًا كالأ�شابع  ب�شبب تخلل اجلبال .

اأما املدن الدائرية اأو ن�شف الدائرية - و�شياأتي احلديث عنها - فهي نتاج اأحوال 
خا�شة قد يت�شارك فيها اأ�شحاب القرار مع املو�شع  فـي اآن واحد مع تدخل احلاجة ، 
كمخطط املدن احلدائقية الدائري واملدن التوابع التي طبقها املخطط الربيطاين على 

لندن حتت وطاأة عاملني :

الأول : النهو�ص بالعا�شمة لندن التي ت�شررت ب�شبب احلرب العاملية مبخطط جديد .

الثورة  �شخب  من  للتخفيف  العا�شمة  ج�شم  اإلى  الريف  ل�شتدعاء  احلاجة   : الثاين 
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وليًا  الريف  كان  اأن  فبعد  الريفي،  بالتنا�شق احل�شري  اأ�شرت  التي  ال�شناعية 
لأمر املدن �شار تبعًا لها، فقام هذا املخطط لرياأب ال�شدع .

اأما املخطط ن�شف الدائري، فهو ا�شتجابة للتو�شع من اجلانب الآخر ب�شبب وجود 
بحر اأو عائق يحتم النمو ن�شف الدائري اأو املروحي .

اأو ل ي�شغله خمطط �شابق عن املكان  اإذا كان املكان جديدًا  اأي�شًا  ويختلف احلال 
وبقاءها.  دميومتها  توؤكد  قانونية  حماية  ولها  خا�ص  طابع  ذات  مكونات  ت�شغله  الذي 
فاملنطقة اجلديدة ياأخذ فيها املخطط حريته الكاملة فـي توظيف مايراه منا�شبًا، اأما 
املكان القائم فعاًل فاإنه مقيد ومكبل بقيود املكان و�شروطه ومرياثه املكاين. عند ذلك 
على املخطط اأن يكون حذرًا فـي مراحل اخلطة وخطواتها حتى ل تفاجئه معوقات مكانية 

ت�شوه م�شار اخلطة.

اإليها اأدموند بيكن  اأ�شار  اإلى ذلك ما يعرف بالقوى الداخلية للمكان التي  ي�شاف 
)2012م( ويق�شد بها: طبيعة احلركة، واحلجم والزمن، ومناطق الهيمنة فـي املدينة 
القائمة، والعالقة بني الكتلة والفراغ، وعالقة اأنظمة احلراك، ال�شتغراق الذي هو درجة 
متقدمة  مرحلة  ي�شكل  لكونه  ا�شتطرادًا  يكون  قد  بال�شك  وهذا  وفهمه.  باملكان  الوعي 
جدًا فـي التخطيط، وذلك عندما يتخطى املخطط جمرد الأبعاد العامة للخطة، ويغو�ص 
ُيراعى ذلك  ما  بقدر  اأنه  لكن  ح�شبنا  املكان،  والتعاي�ص مع  التاآلف  اإلى مرحلة  لي�شل 
�شتطمئن اخلطة، وي�شهل فهم املوؤثرات التي حتمت عليها اتخاذ هذا ال�شكل من المتداد 

دون غريه.

اإيكولوجية املك�ن:

معه،  التوافق  حتقيق  فـي  واأي�شًا  املكان،  فـي  كبريًا  تاأثريًا  الب�شري  العامل  يوؤثر    
بحيث جند اأنه من ال�شعوبة مبكان اأن ينفك عنه. والعامل الب�شري فـي احلقيقة  يدخل  
فـي الوقت نف�شه  ليخفف من حدة قيود املكان، وهو ما تدعو  اإليه مدر�شة املعاي�شة التي 
عرفها  وقد  احلتميني.  من  للخال�ص  الع�شرينيات   فـي  الإيكولوجية  املدر�شة  بها  نادت 
بع�س �لباحثني باأنها: در��سة �ملر�حل  �لتي �أثرت فـي توزيع �الأ�سياء وتفاعلها فـي �ملكان، 
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كما �أ�سار ماكقر�ث )2013م(McGrath، الذي اأكد وجود البعد الإيكولوجي للتخطيط 
احل�شري Ecological Design حينما يراعى فـي اخلطة  �شفات املجموعة التي �شت�شغل 
�لب�سمات    Pacione )2008م( با�شيوين  عليها  اأطلق  التي  وهي  وتركيبها.  املكان 

 .Ecological footprint الإيكولوجية للمكان�

 وقد �شبقهم اإلى ذلك موردي Murdei  فـي اأواخر ال�شتينيات حني حتدث عن مكونات 
البنية الإيكولوجية احل�شرية. فقد بني اأن املكان تعلوه  جمموعة من ال�شرائح التي تقع 
القت�شادية،  الدرجة  اأو  الدخل  �شريحة  ال�شرائح  فاأول هذه  نف�شه،  امل�شغول  املكان  فوق 
وفوقها �شريحة املكانة العائلية، وفوقها ال�شريحة العرقية، فـي حماولة لإثبات اأن املكان له 
�شروطه امل�شبقة و�شخ�شيته، خ�شو�شًا اإذا كان قائمًا ويراد جتديده، واأنه على املخطط 

اأن يدر�ص هذه ال�شروط التي بناها النا�ص مع املكان ل�شمان ح�شن �شري اخلطة.

مدينة  فـي  ال�شور  وراء  ما  اإلى  بال�شكان  خرج  الذي  املخطط  عن  فحديثنا  وباملثل 
اأنه قد خ�شع ل�شروط املدينة التي تاأ�شلت من تفاعل ال�شكان مع املكان،  الكويت ل بد 
والتي اأثرت فـي ظهور �شكلها اجلديد حني طبق خمطط الدوائر والطرق ال�شعاعية فـي 

اخلم�شينيات .

اخلطة الدائرية ال�صع�عية :

عرفتها  التي  اخلطط  اأقدم  من  الدائرية  ن�شف  اأو  عمومًا  الدائرية  اخلطة  تعد 
احل�شارات فـي حقبَة مبكرة. اإذ ُيلحظ اأن كثريًا من املدن طبقت هذا املخطط ب�شورة 
تاأ�شل  التي  الإ�شالمية  ح�شارتنا  فـي  تبلورت  قد  الدائرية  اخلطة  اأن  علمًا  باأخرى،  اأو 
عندها هذا ال�شكل من خالل الجتاه نحو القبلة باجتاه مركزي حيث يتوجه اإليها من 
وا�شتحبابه  والعمرة  فـي احلج  الكعبة  الطواف حول  ركنية  جميع اجلهات، ومن خالل 
فـي كل حني الذي يفر�ص الدوران حول املركز، واأخريًا يوؤكد اأ�شبقية ال�شكل الدائري يف 
احل�شارة الإ�شالمية طواف النا�ص حول الكعبة ب�شكل دائري، حيث اإنها اأول بيت و�شع 
للعبادة، بدليل قوله تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} انظر ال�شكل رقم )1(. 
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�ل�سكل رقم )1( 

 

 

 

�ل�سكل رقم )2( 

�مل�سدر: www.iraqnla-iq.com ، مع تعديل و اإ�شافة من الباحث
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كما عرفت احل�شارة الإ�شالمية ال�شكل الدائري من خالل خمطط مدينة ال�شالم 
�شنة 149 هـ)729 م( فـي العهد العبا�شي املعروف بدقته املتناهية، انظر ال�شكل )2(.

وعرفته املدن القدمية مبوؤثرات متعددة كالطبقية اأو الدفاعية -كما يف ال�شكل)3(- 
التي اأحالت املدن اإلى نطاقات حلقية تت�شع بالبعد عن املركز الذي ت�شكنه الطبقة العليا 
اآثرت فيها الطبقات العليا  وتتدرج الطبقات بالبعد عنه، بخالف املدن املعا�شرة التي 

اأطراف املدن لإدارة اأعمالهم فـي املركز م�شتفيدة من تطور و�شائل الت�شال.

 

M.Pacione )الطبقية والدوائر - ال�شكل رقم )3(، عن (2008م

اأما فـي الع�شر احلديث فقد ظهرت خطط املدن على منطني اأو �شكلني :

للظاهرة  ا�شتقرائي  اأو  ذهني  بناء  وهي   Abstract Model نظرية  مناذج   )1(
املدرو�شة، ينتهي �شاحبها اإلى ت�شور منو املدينة وتركيبها بعد اختبار فر�شياتها ميدانيًا 
اإلى �شكل ما، كما هو احلال فـي النماذج الكال�شيكية الثالثة التي تبني خال�شة مكونات 
املدينة الأمريكية فـي الثالثينيات والأربعينيات ال�شكل )4(، والتي كانت فكرتها تقوم 
على ما ذكره  (2003م) Culling  & Caves من اأنها توؤ�شل التوافق الفيدرايل مع الولية 

ومع القطاع اخلا�ص.
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pp 140-142  Pacione,M (2009م):ل�سكل رقم )4( النماذج الكال�شيكية �مل�سدر�

)2( مناذج طبيعية   Physical Model ترتجم اإلى خطط مكانية عمرانية هيكلية، 
وهي امل�شاهدة فـي العامل، حني ي�شع املخطط اأمامه ال�شكل التنفيذي للمخطط لينفذ 
اأحد الجتاهات العمرانية. اأما الجتاهات العمرانية فهي اإما النت�شار باأن يدعو املخطط 
اإلى النت�شار احل�شري كمخطط »املدينة الوا�شعة« عند Frank lloyd  »واملدينة املنت�شرة« 
ل  عند Lloyd brdwin و»املدن التوابع« عند Unin Reymond، واإما التمركز الذي يف�شّ
يتبنى  منهج  واإما  التمركز«،  عالية  »املدينة   Goodman كمخطط  احل�شري  التقارب 

التوجهني اأي النت�شار املتمركز مثل خمطط le corbusier »مدينة الغد«.

● ولقد ظهر هذا املخطط فـي الع�شر احلديث فـي خمطط لندن GLP الكربى الذي 
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»كمخطط  ال�شعاعي  الدائري  »النت�شار  خالل  من  احل�شري  النت�شار  لفكرة  يدعو 
عمراين تنفيذي �شكل )5( الذي نادى به Abercrombie اأبريكرومبي عام 1944م، 
�لواليات  فـي   Burgess بريج�ص  اأن  بيد  1950م.   -1949 عام  من  بدءًا  جليًا  وظهر 
مدينته  عن  حتدث  عندما  1925م  عام  الدائري  النمو  فكرة  اإلى  �شبق  قد  املتحدة 
مركزية النمو  Concentric -zone، وكانت فكرته  منوذجًا  للرتكيب الجتماعي ملدينة 
اأنه بناء فكري واجتماعي ل  �شيكاغو، فهو منوذج نظري ا�شتقرائي وا�شتدليل، كما 

خمطط عمراين .

اأما خمطط لندن فمرجع الأخذ به اإلى ما خلفته احلروب العاملية من دمار يف لندن؛ 
وهو ما ا�شتدعى �شرورة النهو�ص بها حينما انتهت مرحلة احلربني العامليتني، واجتهت 
  Abercrombie املدن الأوروبية اإلى اإعادة الإعمار، ومنها العا�شمة لندن، وذلك حني فكر

اأبريكرومبي فـي حتقيق ثالثة اأمور، هي:

1- �شبط منو العا�شمة لندن بحيث ل ترتامى اأطرافها اإلى ما ل حد له .

2- �شبط منو ما حولها بحيث ينتهي عند حد فال يتداخل مع العا�شمة.

3-  اإخراج ال�شكان اإلى اأطراف لندن وهوام�شها احل�شرية مع تقليل املركزية ال�شناعية 
ودفع ال�شكن عن مركز املدينة.

�ل�سكل )5( الطرق ال�شعاعية من لندن الكربى 

 Pacione,M ,2009 :مل�سدر�

مع �لتعديل
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فاأخرج املخطط من القلب طرقًا �شعاعية يقطعها الطريق الدائري على الأطراف 
وبينهما احلزام الأخ�شر الذي يعد متنف�شًا للعا�شمة وي�شغله معظم حديقة الهايدبارك 
 Dormitory وامتداداتها، ويت�شل بالطرق ال�شعاعية مدن توابع يطلق عليها مدن مهاجع

Towns ل�شتيعاب �شكان لندن؛ تخفيفًا على العا�شمة. انظر ال�شكل رقم ) 6(.

P.Hall ،1992 ل�سكل )6(خمطط لندن واملدن التوابع عن�

ت�شكيل  يف  املوؤثرات  اأبرز  من  خ�شو�شًا  لندن  وخمطط  الربيطانية  املدر�شة  وتعد 
امتداد مدينة الكويت خارج ال�شور بال�شكل ن�شف الدائري وال�شعاعي.
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ومما يوؤكد ذلك :
1- الرتباط ال�شيا�شي الطويل بربيطانيا )1899-1961م(.

2- اأن املخطط الهيكلي الأول  من و�شع ا�شت�شارية بريطانية 1952م هو الذي تاأ�شل معه  
المتداد ن�شف الدائري - ال�شعاعي، وهو ل يبعد كثريًا عن تاريخ خمطط لندن عام 

1949م من حيث التقارب الزمني والتنفيذي.
3- اأن املنفذين للخطط الهيكلية العمرانية كلهم من املدر�شة الربيطانية .

4- اأن الطريقة التي اتبعت فـي اإخالء �شكان العا�شمة لندن اإلى الأطراف هي نف�شها 
التي طبقت فـي الكويت حتت ا�شم التثمني - ال�شتمالك  حيث ا�شُتملكت امل�شاكن 

.(Hall, 1992م) واملن�شاآت باأ�شعار عالية ودفعت النا�ص اإلى اأطراف العا�شمة
● ولو عدنا اإلى مدينة الكويت لراأينا اأنها قد منت منذ اخلم�شينيات على �شكل اأن�شاف 
دوائر تقطعها طرق �شعاعية تنت�شر فـي اأرجاء املدينة  مبخطط بريطاين، فهل هذا 
النت�شار �شناعة بريطانية بحتة؟ اأو اأنه ما كان اإل مبوؤثرات حملية؟ هذا ما تريد اأن 
تتق�شاه هذه الدرا�شة، وتفرت�ص - كما قدمنا - اأن المتداد بهذا ال�شكل اإمنا قام 

مبوؤثرات ثالثة، هي :
اأ ( �شكل كتلة المتداد احل�شري.

ب ( �شكل امتداد الأ�شوار.
جـ ( مواقع امل�شاجد ومواقع املقابر والأماكن التاريخية.

وهذا حال املدن اخلليجية، خ�شو�شًا عندما تت�شارع فيها الرغبة فـي التو�شع  الع�شري 
من جهة مع  �شرورة احلفاظ  على املوروث احل�شاري من جهة اأخرى، حتى اإن بع�ص املدن 
اخلليجية قد طورت مفهومًا جديدًا للنمو احل�شري والعمراين تولد عنه م�شطلح الدبينة 
فـي دبي مثاًل الذي اأ�شار اإليه ال�شي�شتاوي )2008م( فـي حديثه عن التح�شر العمراين فـي 
املنطقة، وذلك بتحويل املدينة اإلى وعاء ح�شاري ديناميكي قادر على تلقي الأفكار احل�شرية 
والع�شرية مهما كانت نتائجها، والذي �شبقت الكويت اإليه فـي اخلم�شينيات فـي امتدادها 
احل�شري خلف الأ�شوار ب�شورة اأخرى هي الرغبة فـي جتديد املدينة من منظور ح�شري 

30



أثر املكونات األساسية يف تأصيل النمو نصف الدائري- الشعاعي ملدينة الكويت

الفر�ص فـي الرتبية  ا�شتثمار  الدوحة الذي يقوم على  النمو احل�شري فـي  الآن  جديد، ثم 
والفنون والريا�شة والعالج وحتويلها اإلى اأبعاد عمرانية منظورة. ال�شي�شتاوي )2011م(.

اأوًل: �صكل كتلة المتداد احل�صري:

 تتخذ مدينة الكويت �شكال يفر�ص عليها التو�شع والمتداد من نقطة تنت�شر منها 
املدينة عرب  تو�شعت  التعبري، حيث  اإن �شح  انت�شاري  اأو  �شعاعي  ب�شكل دائري-  الطرق 
الزمن ب�شكل هاليل اأو ن�شف دائري، ثم امتدت عرب حمورين غربي واآخر �شرقي ينحدر 
نحو اجلنوب موازيًا خلط ال�شاحل، مع امتداد فـي الو�شط بينهما نحو ال�شحراء.  وقد 
�شاعد ذلك على تثبيت حماور المتداد املرحلي و�شكله، خ�شو�شًا اأنها اأحيطت فيما بعد 
بالأ�شوار. وحني جاءت مرحلة الأخذ باخلطط الهيكلية تتابع النمو بالنمط نف�شه كما 

�سياأتي.
كل   Built-up Area احل�شرية  الكتلة  امتداد  مراحل   )7( رقم  ال�شكل  من  يظهر 
اإلى عقد  للكويت  التطور احل�شري  مراحل  من   زمنية متثل مرحلة  ترتبط مبدة  كتلة 

اخلم�شينيات حني �ُشرع فـي تنفيذ املخطط الهيكلي الأول.
خال�شة الأمر هنا اأن المتداد ن�شف الدائري وال�شعاعي لحقًا كان متاأثرًا ب�شكل 
النمو احل�شري الذي ظهر فـي مدة الن�شاأة املبكرة، والذي بال�شك قد األهم املخطط اأن 

ي�ستوحي فكرة �المتد�د �جلديد بال�سكل �ملذكور.

�سكل رقم )7( عن

 G.Ffrench&Hill (1971)
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ث�نيً� :ال�صكل الع�م لالأ�صوار :

ال�شناعية  الثورة  قبل  خ�شو�شًا  واحلوا�شر  املدن  مكونات  اأبرز  من  الأ�شوار  ُتعّد 
والنت�شار احل�شري الذي تخطاها وتوغل كثريًا اإلى الداخل. وظهر فـي الكويت منذ بداية 
النواة الأولى لال�شتيطان،  اأزمنة متباعدة حول  اأ�شوار فـي  1613م ثالثة  ظهورها عام 
وهي �ل�سور �الأول عام 1760م، ثم ما لبث اأن تو�شع ليظهر ال�شور الثاين عام 1861م على 
منوال الأول، ثم ال�شور الثالث الذي اأن�شئ عام )1919م(، وكلها تتخذ ال�شكل الهاليل اأو 
ن�شف الدائري وتتفاعل مع العامل ال�شابق الذي يت�شل بال�شكل العام لالمتداد؛ ليوؤكد 
�أزيل  1957م حني  اإلى عام  وذلك  املخططات،  قبل  الأ�شوار  باأثر  العام  ال�شكل  اأ�شبقية 

�ل�سور �لثالث وبقيت بو�باته �ساهدة على �متد�ده.

ثالثًا: امل�ساجد القدمية واملواقع التاريخية:

    ُيَعدُّ هذا العامل من العوامل املهمة؛ اإذ يت�شمن اأبلغ الأثر فـي فكرة النمو ال�شعاعي، 
1960/11م  رقم  الأمريي  املر�شوم  اإن  حيث  املدينة،  فـي  بالآثار  يتعلق  فيما  خ�شو�شًا 
اأربعون  اأن املبنى الذي م�شى عليه  ب�شاأن تنظيم العمل فـي املواقع الرتاثية ين�ص على 

�شنة من �شدور القرار وهو ذو طابع تراثي فاإنه يحافظ عليه ومينع هدمه.

 بناء على ذلك واإ�شافة اإلى مراعاة الطابع التاريخي للبلد ومع ظهور املجل�ص الوطني 
األ تهدم بل  التي تنبغي املحافظة عليها، والتي ينبغي  الأماكن  للفنون والآداب ُحددت 
وامل�شاجد  ال�شور  بوابات  املعامل:  هذه  اأبرز  ومن  ذلك.  اأمكن  اإن  تطويرها  ويعاد  توؤهل 
�لقدمية و�لدو�وين �خلا�سة باالأ�سر �ملو�جهة لل�ساحل و�ملقابر و�ملد�ر�س �لقدمية ونحو 

ذلك.

ولأن اأكرثها تاأثريًا وانت�شارًا امل�شاجد وبوابات ال�شور وكذلك املقابر دفع ذلك املخطط 
الهيكلي اأن يراعيها عند ر�شم اخلطة، وعند ت�شور م�شارات الطرق، بحيث تتحا�شى مواجهتها 
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والتاأثري فـي وجودها اأو ح�شورها املكاين الرتاثي. ينظر ال�شكالن رقمي )8( و)9(.

فاملتاأمل لل�سكل رقم )8( يرى كيف اأن مواقع امل�شاجد وبوابات ال�شور قد اأثرت فـي 
�شكل م�شار الطرق ال�شعاعية التي خرجت  من املدينة داخل ال�شور لتنت�شر فـي اخلارج 

مع تقاطعها مع الطرق الهاللية اأو ن�شف الدائرية.

 

�ل�سكل رقم )8( امل�شدر : من عمل الباحث

�أثر�مل�ساجد و�لبو�بات 
وال�شور فـي تاأ�شيل الطرق 
ال�شعاعية ون�شف الدائرية

١- م�شجد اخلليفة
٢- م�شجد احلمدان
3- م�شجد عبدالإله

٤- م�شجد عبدالرزاق
٥- م�شجد املال �شالح

6- م�شجد العجريي الأول
7- م�شجد نايف

8- م�شجد العجيريي الثاين
9- م�شجد بوابة اجلهراء

١0- م�شجد علي ال�شمالن
١١- م�شجد احلمد
١٢- م�شجد الفليج

١3- م�شجد الف�شالة
١٤- م�شجد الهالل

١٥- م�صجد الععتيقي
١6- م�شجد ابن اإ�شماعيل

١7- م�شجد ابن خمي�س
١8- م�صجد القطامي

١9- م�شجد الن�شف
٢0- م�شجد اأحمد العبداهلل

٢١- م�شجد املناعي
٢٢- م�شجد اأخو ناه�س

٢3- م�شجد النا�س
٢٤- م�شد املظبة

٢٥- م�شجد الرومي
٢6- م�شجد العو�شي
٢7- م�شجد ابن هبلة

٢8- م�صجد ال�صاير القبلي
٢9- م�شجد العثمان اجلديد
30- م�شجد ال�شاير ال�شرقي

3١- م�شجد �شعيد
3٢- م�شجد اخلالد

33- م�شجد املدير�س
3٤- م�شجد ابن �شالمة

3٥- م�شجد عبداهلل ابن علوان
36- م�شجد عبداجلليل

37- م�شجد ابن بحر
38- م�شجد ابن �شرف

بوابة �شمان
بوابة ال�شعب )الربيع�شي(

بوابة ال�شامية نايف(
بوابة اجلهراء
بوابة املق�صب
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�ل�سكل رقم )9( امل�شدر : من عمل الباحث

● اأثر املخطط الهيكلي الأول 1952م واخلطط الهيكلية الالحقة:

الهيكلي الأول واخلطط  الالحقة يجد  لل�سكل رقم )10( ب�شاأن املخطط  و�ملتاأمل 
اأنها اأكدت النت�شار ال�شعاعي والدائري املوازي لل�شور مع اأنها خطط قائمة بذاتها  باأثر 

العوامل ال�شابقة مكانيًّا، كما هو ظاهر فـي ال�شكلني رقمي)11( و)12(، وهي :

1- املخطط الهيكلي الأول 1952م للم�ست�سار 
  Monoporio ،Spensly &Mcfarlin

وامتدت باملدينة اإلى الدائري الثالث  وهو 
اأول خمطط واأهمه طبق اخلطة الهاللية 

اأو ن�شف- الدائرية 

�سكل رقم )10(  املخطط الهيكلي الأول لعام 1592م
امل�شدر: بلدية الكوبت التطور واملران يف الكويت ، الكويت 1950م، �س 27

اأثر مواقع امل�صاجد القدمية و�صكل
ال�شور وبواباته على تاأ�شيل خطة
الطرق ن�شف الدارئية وال�شعاعية
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�ل�سكل رقم )11(

النمو  ال�شور، وهذا ما فر�ص  بوابات  ال�شعاعية اخلارجة من  التي تقطعها الطرق 
بهذه الطريقة اإلى ما قبل املخطط الثالث والأخري.

2- املخطط الهيكلي للبلدية 1967م الذي امتد باملدينة اإلى الدائري اخلام�ص، وقد امتد 
باملدينة بالطريقة نف�شها.

3- املخطط الهيكلي الثاين لال�شت�شاري  Buchanan )1970-1995م(  وامتد اإلى ما 
وراء الدائري ال�شاد�ص جنوبًا وغربًا، وامتد باملدينة بالطريقة نف�شها.

-1977( Shankland Cox 4-اإعادة التطوير الأول للمخطط الهيكلي الثاين لال�شت�شاري
2000م ( الذي امتد اإلى الدائري ال�شابع وما يت�شل به بال�شياق نف�شه مع �شيء من 

�لتو�سع.

-1983( Buchanan لال�شت�شاري  الثاين  الهيكلي  للمخطط  الثاين  التطوير  اإعادة   -5
2005 م(،  وامتد نحو الداخل وال�شمال والغرب على ما �شبق.

تطور النمو احل�شري و�شبكة الطرق

بدولة الكويت

من عام )١9٥0-٢0١٥م(

مناطق �شكنية

مناطق امتداد 
عمراين جديد

١9٥0م

١9٥٢م

١96٥م

١97١م

١97٥م

١977م

١980م

امل�شدر: من عمل الباحث
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6- املخطط الهيكلي الثالث )1997-2015م ( الذي متتد اإ�شقاطاته اإلى 2030م وظهر معه 
اإلى مناطق تنمية كربى فـي ال�شمال  الدائري الثامن واملدن اجلديدة، وق�شمت البالد 

والغرب واجلنوب، وهذا املخطط  يعد بداية توقف النت�شارال�شعاعي الدائري.

)1970-1995م(  الثاين  الهيكلي  املخطط  اأن  يرى   )11( رقم  لل�سكل  و�ملتاأمل   
لال�شت�شاري Buchanan قد طرح بدائل للنمو من الكويت اإلى ما وراء الأ�شوار وهي فـي 

جمملها ل تخرج عن �شكل النمو الدائري - ال�شعاعي ب�شورة اأو باأخرى،  وهي:

1- �لرت�كم ويت�سمن ثالث مر�حل.

2- �ملدن �لتو�بع وتت�سمن ثالث مر�حل .

3- المتداد اخلطي وي�شمل ثالث مراحل . انظر ال�شكل )12( 

 

 

�ل�سكل رقم )12(

p 129  Buchanana,C. , First report March 1970 : مل�سدر�
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أثر املكونات األساسية يف تأصيل النمو نصف الدائري- الشعاعي ملدينة الكويت

● اخلال�صة واخل�متة 

العمراين  املنظور  يف  الربيطانية  املدر�شة  اأثر  قوة  من  بالرغم  اإنه  القول:  ميكننا 
البحث  �شدر  فـي  ذكر  الطرف عما  نغ�ص  اأن  ن�شتطيع  ل  فاإننا  الكويت احلديثة  ملدينة 
من اأن اأ�شول المتداد الهاليل ال�شعاعي متاأثرة ب�شورة مبا�شرة وغري مبا�شرة بعوامل 
مثل: �سكل �المتد�د، و�ل�سور، ومو�قع �مل�ساجد و�الأماكن �لرت�ثية كما قررناه فـي �إ�سكالية 

�لبحث.

وبالرغم من الإقرار باأن خطط املدن واأ�شكالها هي نتاج للموؤثرات اخلا�شة بها دون 
غريها، فاإننا ل ميكن اأن ننكر دور املوؤثرات اخلارجية التي قد تكون م�شتوردة اأو منتحلة 
من جتارب اأخرى، ومع ذلك فاإنها اأي�شًا �شتتاأقلم مع الواقع اجلديد وتخ�شع ل�شروطه 

ومطالبه .

ولقد ا�شتمر المتداد ن�شف الدائري ال�شعاعي، وامتد اإلى الدائري ال�شابع و�شيء 
من الثامن، وبهذا  فاإن هذا المتداد م�شتمر، ولن تظهر بوادر التغري اإل بعد اأن يحاط 
جون الكويت ب�شبكة من هذه الطرق فال جمال حينئذ لدائري تا�شع، وعند ذلك تتكون 

موؤثرات جديدة ين�شاأ عنها �شكل جديد من النت�شار نحو الداخل .
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التحليل المكاني لمواقع المساجد 

فـي مدينة إربد / األردن ١9٧٠-٢٠١٣م

أ.د.قاسم محمد الدويكات

وصفاء الوديان

امللخ�س:

غاية هذا البحث هي الك�شف عن النمط اجلغرافـي لتوزيع امل�شاجد فـي مدينة 
�إربد فـي �سمال �الأردن حتى عام 2013م، وتطورها املكاين والزمني، وحماولة ربط 
ا�شتعملت  ال�شكاين.  وتطورها  والعمراين،  التنظيمي  املدينة  بتو�شع  التطور  هذا 
للمدينة،  الرقمية  اخلرائط  لبناء   GIS اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنية  الدرا�شة 
 ،GPS العاملي  التوقيع  نظام  ا�شتعملت  كما  الالزمة،  املكانية  التحليالت  واإجــراء 
Google Earth؛ لتوقيع اإحداثيات امل�شاجد على اخلرائط. اأظهرت نتائج  وبرنامج 
الدرا�شة اأن اأكرث من 30% من م�شاجد املدينة اأن�شئت فـي العقد التا�شع من القرن 
املا�شي، واأن منط توزيع امل�شاجد كان منطًا م�شتتًا، ينت�شر فـي جميع جهات املدينة، 
ما عدا حي اأبان فـي منطقة البارحة الذي دخل التنظيم حديثًا. كما اأظهر التحليل 
الإح�شائي وجود ارتباط قوي بني عدد ال�شكان واأعداد امل�شاجد فـي اأحياء املدينة 

ومناطقها. 

٤١

التحليل املكاين ملواقع املساجد فـي مدينة اربد األردن 2013-1970



Abstract

The purpose of this research is to detect the geographic distribution 

of the mosques in the city of Irbid in northern Jordan until 2013 AD, 

and their spatial and temporal evolution. It also seeks to link this 

development with the expansion of the city, and its urban and population 

development. GIS has been used to build digital maps of the city, and 

conduct spatial analyzes necessary. GPS and Google Earth have been 

also used to locate x y coordinates of mosques. 

The results showed that more than %30 of all mosques in the city 

was established in the ninth decade of the last century, and that the 

distribution pattern of mosques was dispersed.  And that the direction 

of expansion was distributed in all parts of the city, except for the 

north west side of the city. The statistical analysis showed a strong 

association between the population and the number of mosques in the 

neighborhoods and areas of the city.
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متهيد:

ومدى  للخدمات،  املكاين  التوزيع  اأمنــاط  بدرا�شة  اخلدمات  جغرافية  تهتم 
�جلغر�فـي  �لبعد  ولعل  �إليها.  �لو�سول  و�إمكان  لل�سكان،  �لعام  للتوزيع  مو�فقتها 
والقت�شادية  الجتماعية  الو�شولية  جانب  اإلى  الو�شولية  عنا�شر  اأهــم   اأحد  هو 
للخدمات. وملدة لي�شت ق�شرية من الزمن ُعرفت اجلغرافيا باأنها علم التوزيعات 
الذي يدر�ص اأمناط توزيع الظواهر، ويف�شرها، ويقيمها، ويتنباأ ب�شلوكها. ول �شك 
اأن توافر اخلدمات و�شهولة الو�شول اإليها هو دليل على تقدم م�شتوى احلياة وارتفاع 

م�شتوى الرفاه الجتماعي. )البغدادي، 1994م، �س 256(.
والتخ�ش�شات،  العلوم  من  عدد  اهتمام  �شميم  من  هي  عمومًا  واخلدمات 
عالوة  للخدمات،  املكاين  بالبعد  اهتمامه  هو  اجلغرافـي  البحث  مييز  ما  اأن  غري 
�شمن  هي  اخلدمات  ودرا�شة  التحليل.  فـي  الكارتوغرافية  الطريقة  انتهاجه  على 
خ�شو�شًا  املدن  وجغرافيا  عمومًا  اجلغرافيا  فـي  التطبيقية  بالدرا�شات  ي�شمى  ما 

خا�ص.)ال�شريعي، 1995م، �س �س 85-84(.
وقد اأولت اجلغرافيا الهتمام بدرا�شة اأنواع متعددة من اخلدمات، كاخلدمات 
ال�شحية والقت�شادية والثقافية والدينية. وامل�شاجد واملراكز الثقافية الدينية ودور 
حتفيظ القراآن وهي من اأهم اخلدمات الدينية. وغاية هذه الدرا�شة هي الك�شف عن 
منط التوزيع املكاين للم�شاجد فـي مدينة اإربد، وتطور انت�شارها واجتاهه، ومركز 
ثقلها، ومدى ارتباطها بالكثافات ال�شكانية. وقد ا�شتدعت الزيادة املطردة لأعداد 
امل�شاجد فـي املدينة -اإذ و�شل عددها اإلى 108 م�ساجد عام 2013م- بذَل اجلهد 
�شهدته  الذي  التطور  اأن  �شك  ول  الزمني.  وتطورها  املكاين  توزعها  على  للتعرف 
تقنية نظم املعلومات اجلغرافية �شاعد على درا�شة اأمناط التوزيع واجتاهه وتركيزه 

وانت�شاره، ومدى توزيعها على املناطق والأحياء.
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وقد ا�شتندت الدرا�شة اإلى بيانات قدمتها مديرية اأوقاف حمافظة اإربد، عالوة 
�إربد. كما ��ستعملت �لدر��سة  على بيانات خرائطية رقمية ُح�شل عليها من بلدية 
برنامج Google Earth؛ لتحديد اإحداثيات بع�ص امل�شاجد، وُح�شل على اإحداثيات 

.GPS بع�شها بنظام التوقيع العاملي
الإجــراءات  الأول  اجلــزء  ت�شمن  رئي�شة:  اأجــزاء  ثالثة  الدرا�شة  ق�شمت  وقد 
واملنهجية، وا�شتمل على عر�ص ملو�شوع الدرا�شة واأهميته واأهدافه واأ�شئلته، ومنهجه 
على  الثاين  اجلزء  واحتوى  النظرية.  واخللفية  ال�شابقة،  والدرا�شات  واإجراءاته 
و�شف ملنطقة الدرا�شة واحلديث عن خ�شائ�ص امل�شاجد فـي مدينة اإربد وتطورها 
لنمط  والكارتوغرافـي  الإح�شائي  التحليل  على  الأخري  اجلزء  واحتوى  التاريخي. 

توزيع امل�شاجد، وارتباطاتها املكانية وال�شكانية.
بع�س  �إحد�ثيات  �لدر��سة �سعوبة �حل�سول على  و�جهت  �لتي  �مل�سكالت  ومن 
امل�شاجد اجلديدة التي مل تكن موقعة على خرائط �شابقة. اإ�شافًة اإلى �شعوبة ح�شر 
اأن  تبني  الأوقــاف، حيث  لك�شوفات مديرية  وفقًا  اأ�شمائها  وتباين  امل�شاجد،  اأعداد 

لبع�ص امل�شاجد اأكرث من ا�شم.
 م�شكلة الدرا�شة:

اإن ت�شييد امل�شاجد فـي مدينة اإربد الذي يعتمد اعتمادًا �شبه تاّم على التمويل 
التوزيع  توافق  وا�شحة  تخطيطية  معايري  اأي  يتبع  ل  الأهـــايل  قبل  من  اخلا�ص 
�أحياء  فـي  عددها  يــزد�د  �مل�ساجد  بع�س  نرى  لذلك  ونتيجة  لل�سكان.  �جلغر�فـي 
دون غريها. ويوؤدي غياب املعايري التخطيطية وا�شتمرار تزايد عدد امل�شاجد غري 
املخطط لتوزيعها اإلى فائ�ص فـي اأعدادها  فـي اأحياء دون غريها. وتنح�شر م�شكلة 
ومدى  اإربــد،  مدينة  فـي  للم�شاجد  اجلغرافـي  التوزيع  على  التعرف  فـي  الدرا�شة 

موافقتها التوزيع اجلغرافـي لل�شكان فـي مناطق املدينة واأحيائها.
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اأهمية الدرا�سة:
التي  املرافق  باأحد  يتعلق  مو�شوعًا  تعالج  كونها  فـي  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تربز 
تقدم اخلدمات لل�شكان، بل باأهم مرفق من مرافق حياتنا اليومية وهي امل�شاجد. 
توزعها  واأمنــاط  وخ�شائ�شها  للم�شاجد  احلالية  الأو�شاع  معرفة  اأهمية  تاأتي  كما 
فهم  فـي  الأوقـــاف  مديريات  فـي  القرار  واأ�شحاب  املخططني  ت�شاعد  كونها  فـي 
ومقدار  اجلديدة،  امل�شاجد  مواقع  تخطيط  ثم  ومن  لل�شكان،  الفعلية  الحتياجات 
منوها فـي امل�شتقبل، والجتاه املكاين لهذا النمو، اإ�شافًة اإلى اإر�شاد الأفراد واجلهات 

اخلا�شة الراغبة فـي متويل اإن�شاء امل�شاجد اإلى اختيار اأف�شل املواقع. 
اأهداف الدرا�سة:

- تقدمي و�شف تف�شريي للتوزيع اجلغرافـي للم�شاجد، وحتليل خل�شائ�ص امل�شاجد، 
وتاريخ اإن�شائها، والتطور فـي اأعدادها وم�شاحاتها وتوزعها �شمن مناطق املدينة 

واأحيائها.
فـي  امل�شاجد  اأعــداد  وتطور  اإربــد،  ملدينة  التنظيمي  التطور  بني  العالقة  حتديد   -

املدينة.
وكثافتها،  امل�شاجد  توزيع  منط  لتحديد  املكاين؛  التحليل  منهجية  ا�شتخدام   -
فـي  لل�شكان  اجلغرافـي  التوزيع  مع  توافقها  ومــدى  انت�شارها  واجتــاه  وتركزها 

مناطق املدينة واأحيائها.
اأ�صئلة الدرا�صة:

1- ما منط التوزيع املكاين للم�شاجد فـي مدينة اإربد؟ واجتاه توزيعها؟
2- هل ترتبط الزيادة العددية للم�شاجد بالزيادة ال�شكانية فـي املدينة؟

منهجية الدرا�صة:

اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفـي للك�شف عن خ�شائ�ص امل�شاجد. واملنهج 
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التاريخي للتعرف على تطور بناء امل�شاجد. واملتحدث على املنهج التحليلي للك�شف 
عن ارتباطها بالكثافات ال�شكانية والتطور التنظيمي والعمراين للمدينة. والطريقة 
الكارتوغرافية للك�شف عن منط التوزيع املكاين للم�شاجد من خالل ملحق التحليل 
وما   .9.3.1  .Arc GIS v برجمية  فـي   Statistical Analyst واملكاين  الإح�شائي 
 Neighborhood يحتويه هذا امللحق من اختبارات كارتوغرافية، كتحليل �شلة اجلوار
 Directional واختبار اجتاه التوزيع ،Standard Distance و�مل�سافة �ملعيارية ،Analysis

الو�شط  املركز  كاختبار  الأخــرى،  الختبارات  من  عدد  اإلى  اإ�شافًة   ،Distribution

 .Central Feature Analysis واختبار امل�شجد الأكرث تو�شطًا ،Mean Center للم�ساجد

اإجراءات الدرا�صة:

باأعداد امل�شاجد ومواقعها اجلغرافية،  املتعلقة  البيانات  واإجرائيًا ُح�شل على 
وخ�شائ�شها وتواريخ اإن�شائها من مديرية الأوقاف فـي حمافظة اإربد، ومن خالل 
مقابالت �شخ�شية مع عدد من املديرين العاملني فـي مديرية الأوقاف. مثلما ُح�شل 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  ق�شم  من  امل�شاجد  لبع�ص  اجلغرافية  الإحداثيات  على 
فـي بلدية اإربد، موقعة على خريطة ذات مقيا�ص ر�شم 10000/1، با�شتعمال نظام 
بقية  اإحداثيات  �ُشجلت   Google Earth برنامج  ومب�شاعدة   ،GPS �لعاملي  �لتوقيع 
امل�شاجد. مثلما ُح�شل على خريطة للمملكة الأردنية الها�شمية وخرائط ملحافظة 

 .Arc GIS لت اإلى خرائط رقمية بوا�شطة برجمية اإربد، وُحوِّ

جمتمع الدرا�صة:

ال�شامل،  اأ�شلوب احل�شر  على  البيانات  على  فـي احل�شول  الدرا�شة  اعتمدت 
حيث ُدر�شت جميع امل�شاجد فـي مدينة اإربد التي بلغ عددها 108 م�ساجد فـي عام 

2013م.
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الإط�ر النظري :

ظهر الهتمام بدرا�شة منط توزيع اخلدمات واإمكان الو�شول اإليها فـي مطلع 
بريي«  »بريان  الأمريكي  اجلغرافـي  يد  على  الع�شرين   القرن  من  ال�شاد�ص  العقد 
(1972م Berry)  و�شبعينيات القرن املا�شي على يد اجلغرافـي الإجنليزي   Berry

»بيرت هاجيت« Hagget فـي درا�شته عن منط توزيع مكاتب الربيد وخدمات الت�شال 
.(Hagget 1965م ) فـي جزيرة اأجنل�ص

وتدخل اخلدمات العامة �شمن الرتكيب العمراين للمدن؛ لكونها متثل ظاهرة 
جغرافية  ت�شغل م�شاحة  حمددة كبقية ال�شتعمالت الأخرى لالأر�ص، ومن �شمن  
الريا�شية،  والنوادي  العامة،  واحلدائق  وال�شحة،  التعليم  مرافق  اخلدمات:  هذه 
هذه  وتخطيط  وغريها.  العامة  املرافق  وخدمات  والإداريـــة،  الدينية  واخلدمات 
اجلغرافـي  وانت�شارها  توزيعها  ومنــط  مواقعها  درا�ــشــة  اإلــى  يحتاج  اخلــدمــات 
بالرتكيب  عالقتها  اإلى  اإ�شافًة  بها.  تقوم  التي  والوظائف  العمرانية  وخ�شائ�شها 
ال�شكاين للمجتمع امل�شتفيد من هذه اخلدمات، مبا يكفل حتقيق العدالة فـي توزيع 

هذه اخلدمات على جميع �شكان الأحياء �شمن هذا املجتمع. 
م�شتويات  حت�شني  اإلــى  يرمي  الــذي  العمراين  بالتخطيط  اخلدمات  وترتبط 
القطاع  اأكانت هذه اخلدمات مقدمة من  �شواء  ال�شكان وحتقيق رفاههم،  معي�شة 
اأحد الأمارات املهمة التي تعك�ص مدى تطور  اأو اخلا�ص. كما تعد اخلدمات  العام 
اخلدمات  مقدار  خالل  من  حتديده  ميكن  للمجتمع  التنموي  فالتقدم  املجتمع. 

املقدمة له ونوعها.)غنيم، 2011م، �س25(.
املناطق احل�شرية  فـي  الأر�ص  ا�شتعمالت  فـي تخطيط  ويربز دور اجلغرافـي 
مواقع  حتديد  من  ميكنه  اجلغرافـي  به  يتمتع  الــذي  باملكان  فاحل�ص  والإقليمية. 
ذلك  مبتطلبات  واإملــامــه  معرفته  بحكم  ــك  وذل املختلفة،  الأرا�ــشــي  ا�شتعمالت 
يف  املــوؤثــرة  والعوامل  واختيارها،  منا�شبًة  املــواقــع  اأكــرث  حتديد  من  التخطيط، 
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والأدوات  املناهج  وبتعدد  والإقليمية.  احل�شرية  التجمعات  داخل  املكاين  التوزيع 
ومن  الكارتوغرافية،  والطريقة  املكاين  التحليل  كمنهج  اجلغرافـي  ي�شتعملها  التي 
الناجتة عن �شوء  النمذجة املكانية يتمكن من معاجلة الأخطاء وامل�شكالت  خالل 
واملرافق  لالأن�شطة  املنا�شبة  غري  املواقع  واختيار  الع�شوائي،  التوزيع  اأو  التخطيط 

�لعامة.)كو�سك،1995م، �س �س 321-319(.
ويهتم اجلغرافيون بدرا�شة مواقع اخلدمات من ثالثة جوانب رئي�شة: )الغامدي، 

1986م، �س11(
الو�شول  واإمكان  انت�شارها،  واجتاه  واأمناطها  واأعدادها  اخلدمات،  توزيع   -1

�إليها.
2- مواقع اخلدمات، بتحديد املواقع اجلغرافية لتلك اخلدمات من حيث تو�شطها 

ومركزيتها واحلر�ص على اأن يعطي املوقع مرونة فـي خدمة املناطق حوله.
3- نظام اإعادة توزيع اخلدمات، وهذا يحتاج اإلى درا�شة احلالة احلالية للخدمات 

القائمة ومواقعها، واإمكان اإعادة توقيعها مبا ينا�شب التوزيع العام لل�شكان.
املثلى  الطريقة  لتحقيق  توافرها  الالزم  العنا�شر   jakly »جاكلي«  اأو�شح  وقد 
والطالبني  لها  املقدمني  نظر  وجهة  من  الأمثل  التوزيَع  اخلدمات  مرافق  لتوزيع 
�إليها  �لو�سول  و�إمــكــان   ،»Centrality« اخلــدمــة  تــوزيــع  فـي  التو�شط  وهــي:  لها، 
�أهميتها »Optimization«، و�لالمركزية فـي توزيعها  Accessibility«، و�الأمثلية فـي 

الإ�شرتاتيجية  الروؤية  عنا�شر   Haskett »ها�سكيت«  بنينّ  كما   .»Decentralization«
م�شتهلكي  خ�شائ�ص  هي:  اأربــع،  فـي  وح�شرها  املقدمة  للخدمات  التخطيط  فـي 
اخلدمة  تقومي  ونظام  املركزة،  العمل  وخطة  املحدد،  اخلدمة   ومفهوم  اخلدمة، 
امل�شمم جيدًا. واقرتح» �شيلي« Selly اأربعة مكونات لدرا�شة اخلدمات، هي: الغر�ص 
.allocation  وحتديد �ملو�قع ، evaluation  و�لتقييم ، structure والرتكيب ، purpose

)�مل�سيلحي، 2002م، �س  �س32-12(.
املركزي  املكان  بنظرية  منطقيًا  ارتباطًا  اخلدمات  توزيع  درا�شة  وترتبط 

٤8

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



Central Place Theory التي و�شعها Christaller، وتفرت�ص اأن امل�شتهلكني يح�شلون 

على حاجاتهم من اأقرب مكان يقدم ال�شلعة اأو اخلدمة املرغوب فيها. وي�شري هذا 
الفرتا�ص اإلى اأن امل�شتهلكني يت�شرفون مبنطقية اقت�شادية فـي قراراتهم للح�شول 
على حاجاتهم، ولديهم املعرفة التامة بالبدائل املكانية املتاحة. ولهذا يعمل الفرد 
لتقليل امل�شافة قدر امل�شتطاع للح�شول على احتياجاته. )ال�شاعر، 1986م، �س �س 

.) 289 -285
وقد بداأ ا�شتعمال نظم املعلومات اجلغرافية فـي خمتلف املجالت والعلوم ملا متتاز 
به من الإمكانات والقدرات التي ميكن توظيفها فـي التخطيط ل�شتعمال الأرا�شي، 
املناطق  وحتديد  العامة،  واملرافق  للخدمات  املكاين  التوزيع  اأمنــاط  عن  كالك�شف 
املحرومة بالإقليم، واختيار اأف�شل املواقع للخدمات �شواء كان م�شجدًا، اأو مدر�شة اأو  

م�شت�شفى...اإلخ، بحيث تخدم فئات ال�شكان.)اأبو عمرة، 2010م، �س39(.
ال�شريع  العمراين  التو�شع  حتكم  تخطيطية  معايري  املخططون  و�شع  وحديثًا 
2009م، �س 136(.  للحد من زيادة ال�شغط على اخلدمات فـي املدن.)الدليمي، 
وهدف هذه املعايري توفري اخلدمات بحيث تكون فـي متناول اأكرب عدد من ال�شكان، 
وذلك من خالل الرتكيز يف حجم اخلدمة، وعدد ال�شكان املخدومني. وتعد املعايري 
فـي  املعايري  هذه  اعتماد  ولأن  التخطيط.  فـي  الأُ�ُش�ص  الأدوات  اإحدى  التخطيطية 
الأغلب يكون على نطاق عاملي فاإن املعايري املو�شوعة ل تراعي الختالفات الإقليمية 
�س  �س  2006م،  املختلفة.)القا�شي،  للمدن  والطبوغرافية  املكانية  واخل�شائ�ص 

.)3-2
هذا وقد متحورت املدينة الإ�شالمية عند ن�شاأتها وتطورها حول جامع ال�شالة 
اأول  كان  اجلامع  وامل�شجد  للجميع.  واملعروف  املدينة  فـي  الأهم  امَلْعَلَم  يعد  الذي 
معلم عمراين فـي املدينة الإ�شالمية يخطط له. ومن وجهة نظر فقهية يعد امل�شجد 
اجلامع من املميزات احل�شرية للمدينة الإ�شالمية، حيث يفرت�ص عند التخطيط 
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له اأن يكون قريبًا من كل املواقع  فـي املدينة، لي�شهل الو�شول اإليه من كل اأطراف 
املدينة، وهذا يعني توجه تخطيط �شوارع املدينة اإلى امل�شجد اجلامع توجهًا رئي�شًا.

)عثمان، 1988م، �س �س114-110(.
وتق�شم امل�شاجد من ناحية حجمها وات�شاعها اإلى ثالثة اأنواع، اأولها: امل�شلى،  
وتقام فيه �شالة اجلماعة فـي اأوقاتها للم�شلمني املوجودين فـي موؤ�ش�شة اأو م�شنع 
�سالة  فيه  تقام  �أن  وميكن  كاماًل،  للحينّ  وهو  �مل�سجد،  وثانيها:  مدر�سة...�إلخ،  �أو 
اجلمعة، وله اإمام وموؤذن، وهو مركز اإ�شعاع ديني وثقافـي للحي. وثالثها: اجلامع، 
وهو اأهم املن�شاآت العامة فـي املدينة الإ�شالمية. فاإلى جانب وظيفته الدينية، كان 
والرتبوية والجتماعية. )نوبي،2002م،  والدينية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  مركزًا لبحث 
ال�شغرية، يف  ال�شكنية  التجمعات  فـي  امل�شليات  تبنى  �س �س14-15(. وعادًة ما 
الكبرية.)غنيم،  ال�شكنية  املناطق  الأحياء ومراكز  فـي مراكز  امل�شاجد  تبنى  حني 

2011م، �س145(.
وقد اهتم الباحثون بدرا�شة امل�شاجد من نواٍح ثالثة:

�لقر�آن  تعليم  فـي  ودورها  �أهميتها،  لبيان  �سرعية  ناحية  من  بها  �الهتمام  اأولها: 
وال�شنة النبوية. 

وثانيها: الهتمام بطرز بنائها املعمارية والفنية وخ�شو�شًا امل�شاجد الرئي�شة. 

العام  بالتوزيع  ارتباطها  ومــدى  اجلغرافـي  توزيعها  بدرا�شة  الهتمام  وثالثها: 
لل�شكان وامل�شاكن. وهنا ياأتي دور اجلغرافيني الذين يركزون اأي�شًا يف بناء 
النماذج؛ لتحقيق التوزيع الأمثل للم�شاجد فـي املدن. )القا�شي، 2006م، 
�س2(. ومن املعايري اجلغرافية لبناء امل�شاجد اأي�شًا اأّل يكون امل�شجد قريبًا 
من م�شجد اآخر، واأن يخدم امل�شجد عددًا كافيًا من ال�شكان، واأن تنا�شب 

م�شاحة امل�شجد عدَد امل�شلني . )الطيار، 2006م،  �س �س 89-88(.

٥0

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



الدرا�سات ال�سابقة:

مواقع  عن  »درا�شة  عنوانها:  درا�شة  )1986م(  عبدالعزيز  الغامدي،  اأجرى 
فـي  للم�شاجد  املكاين  التوزيع  على  التعرف  هدفها  املكرمة«  مكة  مبدينة  امل�شاجد 
مدينة مكة املكرمة، وذلك من خالل معرفة الأو�شاع احلالية للم�شاجد من حيث 
منازل  اأبعاد  حتليل  خالل  ومن  بامل�شاجد،  املتعلقة  املختلفة  واخلدمات  الأبعاد، 
يكون  اأن  يجب  ملا  ت�شور  وو�شع  باملدينة،  الواحد  فـي احلي  امل�شاجد  امل�شلني عن 
عليه م�شتقباًل. وقد اتبع الباحث املنهج الو�شفـي و منهج امل�شح الجتماعي، وقدم 
معظم  اأن  اإلى  الدرا�شة  وتو�شلت  امل�شاجد.  يرتادون  الذين  امل�شلني  اإلى  ا�شتبانة 
مرتادي امل�شاجد هم من فئة ال�شباب، واأن معظم مرتادي امل�شاجد هم من �شكان 
الأحياء نف�شها، كما اأو�شحت نتائج الدرا�شة اأن امل�شافة الفا�شلة بني منازل امل�شلني 
ومن  تقريبًا.  200م  نطاق  متو�شطة �شمن  م�شافة  بها هي  ي�شلون  التي  وامل�شاجد 
النتائج الأخرى التي تو�شلت لها الدرا�شة اأن هناك نق�شًا يف عدد امل�شاجد يف بع�ص 

امل�شاجد فـي بع�ص الأحياء، وزيادة فـي اأحياء اأخرى.
و�شعت الدرا�شة التي قام بها مكي، حممد، ومكي، غازي، وال�شعيد، �شبحي 
وخ�شائ�شها«  الريا�ص  مدينة  مل�شاجد  املكاين  »التوزيع  بعنوان:  )1995م( 
�شمات  وحتديد  و�شماتها.  الريا�ص  منطقة  فـي  امل�شاجد  توزيع  منط  حتديد  اإلى 
مرتادي امل�شاجد ورغباتهم. ورقت الدرا�شة اأي�شًا اإلى حتديد م�شتويات امل�شاجد 
وخ�شائ�شها ومدى تاأثريها يف امل�شلني، ومعايري موقعها اعتمادًا على املتغريات 
ال�شابقة حول �شمات امل�شاجد وامل�شلني. واعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفـي 
كمعامل  اإح�شائية  مقايي�ص  وا�شتعمال  والكيفية،  الكمية  والطريقة  التحليلي، 
الأحــادي  التباين  حتليل  ا�شتعمال  اإلــى  اإ�شافة  اجلــوار،  �شلة  وحتليل  الرتباط 
للك�شف عن التباين فـي تاأثري املتغريات املتعلقة برغبات امل�شلني فـي تكرار زيارة 
امل�شاجد. وتو�شلت اإلى اأن منط توزيع امل�شاجد فـي مدينة الريا�ص هو منط مت�شتت 
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يتجه نحو الع�شوائية. ووجد اأن هناك عالقة موجبة كبرية بني م�شاحة امل�شاجد 
وبني متو�شط عدد امل�شلني فيها؛ وهو ما يعني اأن اأغلب امل�شلني يتجهون للم�شاجد 
الكبرية امل�شاحة. واأن اأغلب امل�شلني )57.7%( من جمموع عينة امل�شلني هم من 
اأ�شحاب الأعمار املتو�شطة الذين تراوح اأعمارهم بني 20-30، ووجد �أن )%62( 
من امل�شاجد على الطرق الفرعية، و)21%( على املمرات الداخلية، و)14%( على 
اإلى امل�شاجد  اأكرث امل�شافات �شيوعًا للو�شول  اأن  اإلى  الطرق الرئي�شة. كما تو�شل 
امل�شلني  و�أن )84%( من  150مــرتً�،  تقل عن  والتي  الق�شرية جدًا،  امل�شافة  هي 

ي�شلون اإلى امل�شاجد فـي نحو ع�شر دقائق.
حممد  بن  عمر  بنت  ب�شمة  احل�شرمي،  اإعـــداد  من  ماج�شتري  ر�شالة  وفـي 
)2008م( مقدمة اإلى جامعة امللك عبدالعزيز بعنوان »التوزيع اجلغرافـي مل�شاجد 
اجلمعة فـي مدينة جدة: درا�شة حالة النطاق الإداري لبلدية العزيزية« ُحدد منط 
التعرف  الرئي�ص  الدرا�شة  هذه  وهدف  اجلمعة.  مل�شاجد  والأمثل  الفعلي  التوزيع 
ركزت  كما  العزيزية.  بلدية  اأحياء  على  توزيعها  واأمناط  امل�شاجد  خ�شائ�ص  على 
يف حتديد اأهم العوامل املوؤثرة فـي هذا التوزيع، والتعرف على اخل�شائ�ص املكانية 
اإلى تقييم الطاقة ال�شتيعابية للم�شاجد، وما يرتبط بها من خدمات  اإ�شافًة  لها. 
وا�شتعملت  املنطقة.  ل�شكان  امل�شاجد  هذه  كفاية  حتديد  ثم  ومن  اأخــرى،  م�شاندة 
والإح�شائي  الكارتوغرافـي  التحليل  على  معتمدة  املكاين  التحليل  منهج  الدرا�شة 
لتحليل البيانات الأ�شا�شية وا�شتخال�ص النتائج. وقد اعتمدت هذه الدرا�شة اعتمادًا 
اأ�شا�شًا على املعلومات التي جمعت من امليدان، وذلك من خالل ال�شتبانة. وقد اأُبرز 
فـي هذه الدرا�شة تطور التوزيع العددي واملكاين مل�شاجد اجلمعة يف املدة)1393-
1424هـ(. كذلك عمدت الدرا�شة اإلى حتليل التوزيع اجلغرافـي للم�شاجد، وبينت 
اأمناطها املكانية. وقد اأو�شحت التحليالت الإح�شائية للبيانات واملعلومات املتح�شل 
عليها اأن هناك تباينًا فـي التوزيع العددي لهذه امل�شاجد بني الأحياء، وكذلك فـي 
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اأعداد ال�شكان املرتادين لها، وفـي متو�شطات امل�شاجد املخدومة. واأو�شت الدرا�شة 
ب�شرورة تنظيم توزيع امل�شاجد على الأحياء ال�شكنية.

بـ  املعنونة  )1995م(  فهد  و�حلريقي،  �أحمد،  �هلل،  �جلــار  در��سة  وقدمت 
الدمام- معا�شرة:  اإ�شالمية  مدينة  فـي  امل�شاجد  لتوزيع  التخطيطية  »الأمنــاط 
اململكة العربية ال�شعودية« حتلياًل للخ�شائ�ص التخطيطية لأمناط توزيع امل�شاجد 
فـي الدمام باململكة العربية ال�شعودية. وركزت يف امل�شاجد، وامل�شافات املقطوعة 
واأظهرت  ارتيادها.  ميكنهم  الذين  ال�شكان  وعــدد  الوظيفي،  وتدرجها  اإليها، 
الدرا�شة اأنه بالرغم من كون امل�شجد ي�شكل اأهم معامل املدينة الإ�شالمية فاإن النمو 
العمرانية. ومن خالل املنهج  اأفقد املدينة الإ�شالمية خ�شائ�شها  ال�شريع للمدن 
الو�شفـي والتحليلي تو�شلت الدرا�شة اإلى نتائج، اأهمها: اأن هناك تباينًا فـي اأمناط 
توزيع امل�شاجد فـي مدينة الدمام، وهو الأمر الذي ظهر اأثره يف تباين اخل�شائ�ص 
الكبرية فـي  التباين متثل فـي الختالفات  لتوزيعها فـي املدينة. هذا  التخطيطية 
امل�شاجد  توزيع  فـي  التجان�ص  عدم  تبني  كما  اإليها.  للو�شول  املقطوعة  امل�شافات 
اإن�شاء  عند  تخطيطية  معايري  تطوير  �شرورة  ي�شتوجب  وهذا  الدمام؛  مدينة  فـي 

�مل�ساجد. 
»اخل�شائ�ص  درا�شته  فـي  )2006م(  عبداهلل  القا�شي،  و�شجل  تتبع  وقد 
 » الر�شول  عهد  فـي  املنورة  املدينة  مل�شاجد  احلقيقية  املكانية  التخطيطية 
عهد  فـي  املنورة  املدينة  مل�شاجد  احلقيقية  املكانية  التخطيطيَة  اخل�شائ�َص 
�لر�سول . وحتقق ذلك بالرجوع اإلى الدرا�شات الرتاثية املوثوقة، واخلريطة 
�مل�ساحية �الأ�سلية  �لتي �أعدتها هيئة �مل�ساحة �مل�سرية عام 1946م، وبالزيار�ت 
واأنظمة   ،GIS اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  الدرا�شة  ا�شتعملت  كما  امليدانية. 
وقيا�ص  ور�شم  وتوقيع  ور�شد  وتو�شيف  فـي حتديد   GPS �لعاملية  �ملكاين  �لر�سد 
امل�شافات بني امل�شاجد املبنية فـي مدينة الر�شول . وا�شتعملت الدرا�شة اختبار 
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»اجلار الأقرب«، لتحليل امل�شاجد املبحوثة التي توزعت على ثالثة مواقع باملدينة 
املنورة: موقع احلرم النبوي، وموقع قباء، وموقع اأحد. وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن 
توزيع امل�شاجد فـي مدينة الر�شول  كان منتظمًا، ولكن بثالثة اأ�شكال خمتلفة، 
اأقرب لالنتظام، فيما يتجه  فقد كان توزيع امل�شاجد فـي منطقة احلرم النبوي 
نحو النتظام املتباعد فـي منطقة قباء، اأما فـي منطقة اأحد فكان التوزيع يتجه 
امل�شاجد  نطاق خدمة  متو�شط  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما  النتظام اخلطي.  نحو 
التي تقام فيها الفرو�ص اخلم�شة مل تتجاوز 131 مرتا. اأما نطاق م�شجد اجلمعة 

وم�شلى العيد فكان ي�شل اإلى ما يقرب من 5 كم.
َوَرقت الدرا�شة التي قام بها اجلما�شي، عالء الدين، والقيق، فريد، و�شحادة، 
فل�شطني   - غزة  مدينة  فـي  امل�شاجد  توزيع  منط  »حتليل  بعنوان:  )2013م(  زياد 
اإلى حتديد معايري تخطيطية منا�شبة عند  املعلومات اجلغرافية«  با�شتخدام نظم 
العمراين  والتو�شع  ال�شكانية  الزيادة  ينا�شب  مبا  وتوزيعها  امل�شاجد  مواقع  اختيار 
واحتياجات ال�شكان. وذلك بدرا�شة حالة امل�شاجد فـي منطقة حي ال�شيخ ر�شوان 
فـي مدينة غزة. وا�شتندت الدرا�شة فـي حتليلها وتقييمها منط توزيع امل�شاجد اإلى 
املنهج الو�شفي-التحليلي با�شتعمال تقنية نظم املعلومات اجلغرافية GIS. واأظهرت 
الدرا�شة اأنه لي�ص هناك توزيع منتظم للم�شاجد فـي غزة، واأن هناك تركيزًا كبريًا 
للم�شاجد فـي بع�ص املناطق، واأعدادًا قليلة من امل�شاجد فـي مناطق اأخرى. اإ�شافًة 
اإلى تو�شلها لأكرث طرق التحليل التي تتعامل مع توزيع امل�شاجد با�شتعمال GIS و�لتي 
و حتليل منط  املعياري،  والنحراف  الأقــرب،  اجلار  با�شتعمال  التحليل  فـي  تتمثل 

التوزع، وحتليل النواة.
وكان هدف الدرا�شة التي قام بها من�شور، ح�شني ) 2007م( »التوزيع اجلغرافـي 
للخدمات الدينية مع التطبيق على امل�شاجد فـي مدينة اإربد ب�شمال الأردن« معرفَة 
والعاملني  للم�شلني  اإربد، وت�شنيف ما تقدمه  فـي مدينة  امل�شاجد وكثافتها  تطور 
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اخلدمي  ثقلها  ومعدل  امل�شاجد،  خدمة  كفاية  معامل  اأي�شًا  الدرا�شة  وتعالج  بها. 
على م�شتوى اأحياء املدينة. وقد اعتمدت هذه الدرا�شة على امل�شح ال�شامل للم�شاجد 
واخلدمات والعاملني فـي منطقة الدرا�شة، وا�شتعمال املنهج الو�شفـي التحليلي ثم 
الطريقة الكمية. واتبعت عدة معايري للتعرف على كفاية امل�شاجد وثقلها اخلدمي. 
دون غريها.  اأحياء  فـي  امل�شاجد  تركز  اأهمها:  نتائج،  اإلى عدة  الدرا�شة  وتو�شلت 
فـي حلقات حتفيظ  ونق�ص  للن�شاء،  اإلى م�شلى  املدينة  فـي  امل�شاجد  ثلث  وافتقار 
فـي خم�شة  امل�شاجد  كفاية خدمة  معامل  فـي  و�شعف  الأئمة،  فـي  ونق�ص  القراآن، 

ع�شر حيًا من اأحياء مدينة اإربد.
فـي  امل�شاجد  »توزيع  بـ  املو�شومة  )1999م(  �ل�سيد  ح�سن،  در��سة  وحاولت 
القاهرة من  اأحياء منطقة  ن�شيب  1998م« حتديد  الكربى عام  القاهرة  منطقة 
مه  امل�شاجد، وتتبع تطور عدد امل�شاجد وكثافتها، مع الهتمام بت�شنيف اأهم ما تقدِّ
وقد  الأحياء.  م�شتوى  وثقلها اخلدمي على  امل�شاجد  كفاية خدمة  معاملي  وقيا�ص 
امل�شاجد  عدد  على  تعتمد  التي  واملتغريات  املعايري  بع�ص  اإلى  الدرا�شة  ا�شتندت 
ما  وحجم  �مل�سلني،  وعدد  �مل�سلمني،  عدد  وجملة  بها،  �لعاملني  وعدد  وكثافتها، 
تقدمه تلك امل�شاجد ونوعه. وتو�شلت الدرا�شة اإلى حاجة املنطقة كلها اإلى زيادة 
الأئمة  وتعيني  عليها،  كاماًل  اإ�شرافًا  الدولة  اإ�شراف  و�شرورة  بها،  امل�شاجد  عدد 
املوؤهلني بها لت�شحيح املفهومات غري  ال�شليمة والدخيلة على الإ�شالم، وتو�شلت 
ومقيمي  واخلطباء،  الأئمة  اإلى  الأحياء  م�شتوى  على  امل�شاجد  افتقار  اإلى  اأي�شًا 

ال�شعائر واملوؤذنني فيها.
و�شعت درا�شة عنايا، ن�شال  )2004 م( املعنونة بـ »توزيع وتخطيط اخلدمات 
العامة فـي مدينة قلقيلية با�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية (GIS)« �إلى حتليل 
حيث  من  و�لرتفيهية  و�لثقافية  و�الإد�ريـــة  و�ل�سحية  �لتعليمية  �خلدمات  توزيع 
فـي  ال�شكان  ملتطلبات  ومدى مالءمتها  العمرانية،  وكفاءتها وخ�شائ�شها  توزيعها 
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املدينة. وقد َرَقت الدرا�شة اإلى اإبراز اأهمية تطبيق الأ�شاليب العلمية فـي التخطيط،  
تعيق  التي  الأ�شباب  اأهم  والتعرف على  العامة،  وخ�شو�شًا فـي تخطيط اخلدمات 
تطبيق املعايري التخطيطية فـي املدينة. ثم تناولت الدرا�شة اأهم املعايري التي ت�شتعمل 
فـي تخطيط اخلدمات العامة، والتي طبقها الباحث على منطقة الدرا�شة، اإ�شافًة 
اإلى ا�شتعرا�ص الواقع املوجود فـي منطقة الدرا�شة، والتعرف على اأهم اخل�شائ�ص 
اأن توزيع امل�شاجد فـي املدينة  التي متتاز بها اخلدمات العامة. واأظهرت الدرا�شة 
ال�شتيعابية  الطاقة  فاإن  ثم  ومن  امل�شاجد حمدودة،  م�شاحة هذه  لكن  يعد جيدًا، 

منخف�شة، ول تلبي حاجات ال�شكان.
منطقة الدرا�سة:

مدينة اإربد هي عا�شمة حمافظة اإربد اأق�شى حمافظات اململكة فـي ال�شمال 
الغربي من اإقليم  ال�شمال. وتبتعد مدينة اإربد عن العا�شمة عمان نحو 80 كم. كما 
ت�شكل املحافظة نحو 1.6% من م�شاحة اململكة )1571.8كــم2(. وتاأتي يف املرتبة 
الثالثة لل�شلم الطبقي ملراتب املدن الأردنية بعد َعّمان والزرقاء. وقد بلغ عدد �شكان 
2012م(.  العامة،  الإح�شاءات  )دائرة  ن�شمة.   1.137.100 نحو  اإربد  حمافظة 

�ل�سكل رقم ) 1(.
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�ل�سكل رقم )1( يو�شح منطقة الدرا�شة

امل�شدر : من عمل الباحَثني

ومدينة اإربد هي مركز ملحافظة اإربد، التي تتكون من ت�شعة األوية: ق�شبة اإربد، 
والرمثا، وبني عبيد، وبني كنانة، واملزار ال�شمايل، والطيبة، والو�شطية، والأغوار 
ال�شمالية. واإربد هي اأي�شًا مركز لواء ق�شبة اإربد الذي يتكون من املدينة، وبلدية 
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غرب اإربد، اإ�شافة اإلى جمموعة القرى املحيطة والداخلة فـي بلدية اإربد الكربى اأو 
فـي بلدية غرب اإربد. ينظر ال�شكل رقم ) 2(. 

 

�ل�سكل  رقم )2( يو�شح األوية حمافظة اإربد

امل�شدر: من اإعداد الباحَثني

بني  فلواء  الرمثا،  لواء  يليه  �شكانًا،  املحافظة  األوية  اأكرث  هو  الق�شبة  ولــواء 
عبيد، ثم لواء الكورة ولواء الأغوار ال�شمالية. واأقلها �شكانًا هو لواء الو�شطية ي�شبقه 
لواء الطيبة  ولواء املزار. اجلدول رقم )1(. فقد بلغت الكثافة ال�شكانية فـي لواء 
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�لق�سبة )1951.4( �شخ�ص/كم2، وهي اأعلى كثافة �شكانية فـي املحافظة. يف حني 
اأن اأقلها كثافة هو لواء بني كنانة )370.1 ( �شخ�ص/كم2.

 

1137100

640090

133690

111530

93580

104370

114610

54100

35680

29450

التق�صيمات 
الإدارية

حمافظة اإربد

لو�ء ق�سبة �إربد

لو�ء �لرمثا

لو�ء �لكورة

لواء بني كنانة

لواء الأغوار ال�شمالية

لواء بني عبيد

لواء املزار ال�شمايل

لواء الطيبة

لواء الو�شطية

1571.8

235.8

274.5

178.5

252.9

246.4

188.4

86.2

63.5

45.8

723.4

1951.4

487.1

624.9

370.1

423.7

608.3

627.7

562.2

643.3

عدد 
ال�شكان

الكثافة امل�شاحة)كم٢(
ال�شكانية

جدول رقم)1( يو�شح موؤ�شرات ال�شكان فـي حمافظة اإربد عام 2012

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة )2012م(

هي:  بلدية،   18 من  املكونة  الكربى  اإربد  بلدية  مركز  اأي�شًا  هي  اإربد  ومدينة 
اإربد، وعلعال، واملغري، ومرو، وحكما، و�شال، وب�شرى، وحوارة،  وبيت راأ�ص، وكفر 
وال�شريح. و�شطنا،  والنعيمة،  وكتم،  واحل�شن،  واأيــدون،  وفوعرا،  وحور،  جايز، 

ينظر ال�شكل رقم) 3 (.
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�ل�سكل رقم)3( يبني مناطق بلدية حمافظة  اإربد الكربى

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحثني

ر�أ�س

ء
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وتتكون املدينة من �شبع مناطق، هي من الأعلى اإلى الأدنى: الن�شر، فاملنارة، 
 .)4( رقم  ال�شكل  ينظر:  فالرابية.  فالها�شمية  فالنزهة،  فالرو�شة،  فالبارحة، 
عددها  بلغ  الأحياء  من  جمموعة  من  اإربــد  مدينة  مناطق  من  منطقة  كل  وتتكون 
�أحياء،   5 اأحياء، واملنارة من   6 الن�شر من  جمتمعة 42 حيًا، حيث تتكون منطقة 
و�لبارحة من 8 اأحياء، والرو�شة من 8 اأحياء، والنزهة من 4 �أحياء، و�لها�سمية من 

6 �أحياء، و�لر�بية من 5 اأحياء. ينظر: ال�شكل رقم )5(.

 

�ل�سكل رقم )4( يبني مناطق مدينة اإربد

امل�شدر: من عمل الباحَثني
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�ل�سكل رقم )5( يبني اأحياء مدينة اإربد

�مل�سدر: من عمل �لباحثني

وم�شاحاتها،  ال�شبع  املدينة  مناطق  �شكان  اأعــداد   )2( رقم  اجلــدول  ويو�شح 
والكثافات ال�شكانية فيها. وُيظِهر  اجلدول تباينًا ملحوظًا بني مناطق املدينة من 
على   )311.109( املدينة  �شكان  عدد  وبق�شمة  ال�شكانية.  والكثافة  امل�شاحة  حيث 
م�شاحتها البالغ)35.176(كم2، فاإن �لكثافة �ل�سكانية �لعامة فيها بلغت )8844.3( 

�شخ�شًا/ كم2. ويظهر اجلدول اأن منطقة املنارة ت�شهد اأعلى الكثافات ال�شكانية.

6٢

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



املنطقة

28365

66453

78761

43180

30130

33709

30511

311109

منطقة الرابية

منطقة املنارة

منطقة الن�شر

منطقة البارحة

منطقة النزهة

منطقة الرو�شة

منطقة الها�شمية

املجموع

6.575

3.491

4.087

7.867

5.274

6.121

1.761

35.176

4314.0

19035.5

16172.7

5488.7

5712.9

5507.1

17325.9

8844.3

عدد 
ال�شكان

الكثافة ال�شكانية امل�شاحة)كم٢(
العامة ن�شمة/كم٢

�جلدول رقم )2( يو�شح عدد ال�شكان فـي مناطق اإربد )2012م(

امل�شدر :بلدية اإربد الكربى /ق�شم التخطيط

تطور بن�ء امل�ص�جد فـي مدينة اإربد:
بلغ عدد امل�شاجد فـي مدينة اإربد عند اإجراء الدرا�شة فـي العام 2013 )108( 
م�ساجد. ت�سعة  1970م  عام  قبل  املدينة  فـي  امل�شاجد  عدد  يتجاوز  ومل  م�شاجد، 
ينظر: اجلدول رقم)3( زيدت نحو 14 م�سجدً� فـي �ملدة )1970-1980م(، وذلك 
مبعدل زيادة �شنوية قدرها )1.4(. وفـي ال�شنوات الع�شر التالية )1981-1990م( 
بني فـي املدينة 33 م�شجدًا مبعدل )3.3 ( �شنويًا، وُيلحظ اأن هذه املدة هي اأكرثها 

ن�شاطًا فـي بناء امل�شاجد باملدينة. 
اإ�شافيًا، مبعدل زيادة  24 م�شجدًا  وفـي �لعام 1991-2000م بني فـي املدينة 
�شنوية قدرها )2.4(. وبلغت ن�شبة الزيادة ال�شنوية للمدة 2001-2005م، )2.8(، 
حيث بني فـي هذه املدة 11 م�سجدً�. كما �سهدت �ملدة ) 2006-2013م( بناء 17 

م�شجدًا فـي املدينة بزيادة �شنوية قدرها )2.4( ينظر: ال�شكل رقم )7(.

63

التحليل املكاين ملواقع املساجد فـي مدينة اربد األردن 2013-1970



�ل�سكل رقم )6( يو�شح توزيع م�شاجد مدينة اإربد

امل�شدر : من عمل الباحَثني
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اإربد الكبري، اأبو ذر الغفاري، اأبو بكر ال�شديق، الكردي، املخيم/الكبري، الهامي، بني ها�شم/البارحة/عمرو 

ابن العا�ص، اأبو ح�شمة، �شعيد بن امل�شيب

الأمري عبداهلل، حمزة بن عبداملطلب، بالل بن رباح، القعقاع/حنينا الكبري، عبداهلل التل، الريموك/نوح، 

الأبرار، العبا�ص، بيعة الر�شوان، ذي النورين، �شالح الدين، الهجرة، عمار بن يا�شر، خديجة

جممع الأغوار القدمي، خالد بن الوليد، املدينة ال�شناعية/الزهراء، حممود التميمي، الزهراء، اجلنيد/حي 

الق�شيلة، امل�شطفي، ال�شوق املركزي/عمر بن عبدالعزيز، علي بن اأبي طالب، ال�شهداء، ال�شيخ مبارك، لطفي 

�شعبان، الب�شتاوي، م�شعب بن عمري، ال�شالم، خليل الرحمن، �شعد بن معاذ، معاذ بن جبل، طارق بن زياد، 

عني جالوت، اخلاليلة، الرو�شة، اخلريات، البيا�شة/عباد الرحمن، ح�شن البنا، ال�شيخ غامن، الفالوجة، اأبو 

دبو�س، �لو�لدين، �حلكمة، �الأن�سار، �لها�سمي، �لفيحاء

الأرقم، املتقني، القوا�شمي، الغزايل، را�شد حرب، اآل مقرئ /بدر، نورة العبيدي، �شامراء، علياء التل، حممود 

التقوى/ متيمة،  ابن  امل�شت�شفي/ب�شمة،  اخلطاب،  بن  عمر  املوؤمنني،  اأم  عائ�شة  عبدامللك،  بن  كامل/ه�شام 

عمان  اليمان، جممع  بن  ال�شباط، حذيفة  ال�شتقامة/اإ�شكان  ال�شاحلني،  الرحمة/عاليا،  بيرب�ص،  الظاهر 

اجلديد/اجلنوبي، الفرقان/اأبو دجانة/اأبو نقطة، عبداهلل بن رواحة، العراقي، زيد بن ثابت

فالح التل، اخللفاء الرا�شدين، النبي يحيى، حممد نزال الب�شول، اأحد، الر�شول/بالط ال�شهداء، ابن قيم 

اجلوزية، ح�شن التل، ها�شم بيرب�ص، ذات النطاقني، الزيتاوي/الأ�شرفية

ذيب مطر �شوتر، القاد�شية/اأبو حامد الغزايل، الإخال�ص، قا�شم بني هاين، دميا علوه/الغفران، التقى، مكة 

املكرمة، ملحم التل، ابن كثري، اآمنة العطار، كراج البلدية، فا�شل الدبا�ص، احلمد، القد�ص، املالح، اجل�شري، 

زياد الناجي

الفرتة

قبل 1970م

1970 - 1980م

1981- 1990م

1990 - 2000م

2000 - 2005م

2006- 2013م

املجموع

9

14

33

24

11

17

108

املجموعامل�شاجد

�جلدول رقم)3( ت�شنيف يو�شح امل�شاجد فـي مدينة اإربد ح�شب �شنة التاأ�شي�ص

امل�شدر: من عمل الباحثنَي ا�شتنادًا اإلى بيانات ق�شم املوارد الب�شرية فـي مديرية اأوقاف اإربد.
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�ل�سكل رقم ) 7 ( يو�شح ت�شنيف امل�شاجد ح�شب �شنة التاأ�شي�ص

امل�شدر: من اإعداد الباحَثني

توزيع امل�ص�جد على من�طق املدينة واأحي�ئه�:
 25 حظيت منطقة الن�شر باأعلى عدد من امل�شاجد، حيث بلغ عدد امل�شاجد فيها 
وتقع  اإربــد.  مدينة  فـي  امل�شاجد  عدد  اإجمايل  من   %24 اإلى   و�شلت  وبن�شبة  م�شجدًا، 
وتبلغ م�شاحتها نحو )4.087(  املدينة.  الناحية اجلغرافية �شمال  الن�شر من  منطقة 
كم2. وهي من اأكرث مناطق املدينة اكتظاظًا بال�شكان، حيث يبلغ عدد �شكانها ما يقارب 
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منطقة  وجــاءت  �شعبي.  طابع  ذات  العمرانية  الناحية  من  وتعد  ن�شمة،   )78.761(
20 م�شجدًا وبن�شبة )18.5% ( من جمموع  الثانية باحتوائها على  الرو�شة يف املرتبة 
امل�شاجد فـي املدينة. وتقع منطقة الرو�شة فـي ال�شمال ال�شرقي من مدينة اإربد، ويبلغ 
عدد �سكانها نحو )33709( ن�شمة، وم�شاحتها )6121( كم2. وتتاألف من ثمانية اأحياء. 
وتاأتي بعدها فـي الرتتيب منطقة البارحة باحتوائها على 19 م�شجدًا اأي )16.6%( من 
للمدينة،  الغربي  ال�شمال  فـي  البارحة  منطقة  وتقع  اإربد.  مدينة  فـي  امل�شاجد  جمموع 
فـي  بعدها  وتاأتي  ن�شمة.   )43.180( �سكانها  وعدد  )7.867(كـــم2،  م�شاحتها  وتبلغ 
املرتبة الرابعة منطقة املنارة التي حتتوي على 15 م�شجدًا بن�شبة )13.8% ( من جمموع 
امل�شاجد فـي املدينة، وت�شم هذه املنطقة خم�شة اأحياء، وتعد البوابة الغربية ملدينة اإربد.
ثم منطقتا: الها�شمية والنزهة، حيث حتتوي كل منها على 11 م�شجدًا وبن�شبة %10.1 
لكل واحدة منهما. وتقع منطقة الها�شمية فـي موقع متو�شط من مدينة اإربد، وم�شاحتها 
)1.76( كم2، وعدد �سكانها )30511( ن�شمة. وت�شم �شتة اأحياء، هي: ال�شالم، وامليدان، 
تقع  حني  يف  املدينة.  اأحياء  اأقدم  من  والأخــريان  واجلامع،  والتل،  والها�شمي،  وامللعب، 
منطقة النزهة فـي اجلنوب ال�شرقي للمدينة، ويبلغ عدد �شكانها نحو )30130( ن�شمة، 
العديد  على  لحتوائها  احليوية  املناطق  من  وتعد  كم2،   )5.274( نحو  م�شاحتها  وتبلغ 
من املرافق العامة. وحتتوي منطقة الرابية على 7 م�شاجد بن�شبة )6.4%( من جمموع 
امل�شاجد فـي املدينة، وتقع منطقة الرابية فـي اجلنوب الغربي من مدينة اإربد، ويبلغ عدد 

�سكانها نحو )28.365( ن�شمة، كما تبلغ م�شاحتها) 6.575( كم2.
اأما على م�شتوى الأحياء فقد حظي حي العودة فـي منطقة الن�شر باأعلى عدد 
من امل�شاجد فـي املدينة بواقع 8 م�شاجد. ياأتي بعده حي ال�شحة فـي منطقة البارحة 
امللعب، وامليدان، والنزهة، واحلكمة،  اأحياء:  7 م�شاجد. واحتوت  الذي احتوى على 
على  ال�شرقي  احلرفيني  وحي  والبيا�شة،  والإميــان،  والبقعة،  والأطباء،  ــراح،  والأف
م�شجد واحد لكل منها. وهذه الأحياء هي فـي مناطق: الها�شمية، والنزهة، والرابية، 

والرو�شة، والبارحة.
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جدول رقم)4( يو�شح تطور اأعداد امل�شاجد وتوزيعها ح�شب الأحياء للمدة ) 2013-1970 (

امل�شدر: من عمل الباحَثني ا�شتنادًا اإلى بيانات ق�شم املوارد الب�شرية فـي مديرية اأوقاف اإربد
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وعلى م�شتوى الأحياء اأي�شًا اأُن�شئت 9 م�ساجد قبل عام 1970م، موزعة على 7 
�أحياء، هي: �لتل و�جلامع و�لها�سمي و�لعودة و�الأبر�ر و�ل�سحة و�ل�سعادة. و�سهدت 
املدينة.  اأحياء  14 م�سجدً�، موزعة على 12 حيًا من  بناء  �ملدة )1970-1980م( 
فـي  واحــد  م�شجد  وبناء  واجلامعة،  وال�شحة  املنارة  اأحياء  فـي  م�شجدين  بواقع 

الأبرار وال�شوانية وامللعب وال�شالم والكرامة وحنينا والتل والزهراء.
موزعة على 23 حيًا.  م�سجدً�   33 ت�شييد  �ملدة )1981-1990م(  �سهدت  وقد 
وقد �شهد حي الق�شيلة ت�شييد اأربعة م�شاجد، وحي حنينا ثالثة م�شاجد، ثم اأحياء 
 16 16 حيًا بناء  النظيف واملطلع وال�شناعة بواقع م�شجدين لكل منها. وقد �شهد 
م�سجدً� بو�قع م�سجد و�حد لكل حي. ومل ي�سهد 19 حيًا من اأحياء املدينة ت�شييد اأي 

م�سجد فـي هذه �ملدة.
 24 بواقع  امل�شاجد  ــداد  اأع فـي  تــزايــدًا  )1991-2000م(  �ملــدة  �سهدت  وقــد 
م�سجدً� موزعة على 18 حيًا من اأحياء املدينة. واأن�شئ فـي املدة )2001-2005م( 
11 م�سجدً�، و�قت�سر ت�سييدها على 11 حيًا، بو�قع م�سجد و�حد لكل حي ما عد� 
حي الن�شر الذي اأن�شئ فيه م�شجدان. اأما املدة  )2006-2013م( فقد اأن�شئ فيها 

17 م�سجدً� موزعة على 13 حيًا.

العالقة بني اإن�ص�ء امل�ص�جد ومراحل منو املدينة التنظيمي:
وانح�شرت  اخلــارج،  باجتاه  املركز  من  انطالقًا  ومنت  اإربــد  مدينة  تطورت 
املنطقة املركزية للمدينة بني تل اإربد و�شارع فل�شطني. حيث كانت م�شاحة املدينة 
فـي هذه �ملرحلة ال تتعدى )0.28( كم2 فـي عام 1924م. وقد متيزت املدينة وقتها 
بن�شيج عمراين يعك�ص العوامل الطبيعية والثقافية فيها، من حيث الطرق املتعرجة 
والأبنية املتال�شقة. كما اأن العوامل الثقافية الدينية كان لها اأثر مهم ورئي�ص فـي 
اأن�شئت حوله  ومثلما  امل�شجد،  ال�شكنية حول  املباين  املدينة. فقد جتمعت  تخطيط 
املحال التجارية. وفـي املرحلة التنظيمية الأولى لنمو املدينة اأن�شئت اأربعة م�شاجد، 

بن�شبة 3% من جمموع امل�شاجد املوزعة على جميع املراحل التنظيمية للمدينة.
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عام  حدودها  تو�سعت  فقد  مرحلة،   13 �شمن  بالتو�شع  املدينة  حدود  وتوالت 
1953م �إلى نحو  0.59 كم2، بلغت فيها ن�سبة �مل�ساجد3%. وفـي عام 1955 اأ�شيف 
1.63كم2 مل�شاحة املدينة، بحيث اأ�شبحت م�شاحتها )2.22( كم2، و�حتوت على 20 
م�شجدًا بن�شبة )18.5%( من جمموع امل�شاجد. و�شمن املرحلة التنظيمية الرابعة 
عام 1960م و�شل جممل م�شاحة املدينة اإلى )6.92 ( كم2، وبلغت ن�سبة �مل�ساجد 

فيها نحو ) 12.9%( من اإجمايل عددها.
م�ساحة  �إلى  كم2   )11.4( اأ�شيف  فقد  اخلام�شة،  التنظيمية  املرحلة  فـي  اأما 
املدينة، وفيها بلغت ن�شبة امل�شاجد ما يعادل 30.5%. ومل يتجاوز التو�شع فـي املرحلة 
�ل�ساد�سة ما ن�سبته 0.65% كم2، وبن�شبة عدد م�شاجد و�شل اإلى 4.6% من جمموع 
امل�شاجد املوزعة على جميع املراحل التنظيمية للمدينة. وفـي املرحلة ال�شابعة تو�شعت 
حدود املدينة لت�شم 5.55 كم2 اإ�شافية، اأ�شيف لها نحو 17.5% من جمموع امل�شاجد.
وفـي املرحلة الثامنة امتدت حدود املدينة نحو اجلنوب لت�شم منطقة الرابية، التي 
احتوت على م�شجد خالد بن الوليد. وفـي هذه املرحلة اأ�شيف نحو )1.04( كم2 مل�ساحة 
املدينة لت�شل م�شاحة املدينة اإلى 25.56 كم2. وزادت م�شاحة املدينة ما يقارب 2.11 
كم2 فـي املرحلة التا�شعة من التو�شع اجلغرافـي للمدينة، وفيها اأن�شئت اأربعة م�شاجد، 
بلغت ن�سبتها 3.7%، وهي م�شاجد: عائ�شة اأم املوؤمنني، وخليل الرحمن، وحممد نزال 

�لب�سول، و�لعبا�س.
املدينة  الأرا�شي حلدود  م�شاحات جديدة من  اأ�شيفت  العا�شرة  املرحلة  وفـي 
فـي منطقة الرابية بلغت ما يقارب 2.99 كم2، �أن�سئ فيها نحو 3.7% من جمموع 
امل�شاجد فـي املدينة. وفـي املرحلة احلادية ع�شرة تو�شعت حدود املدينة نحو 1.4كم2 
فـي منطقة الرابية. وبقيت حدود املدينة تتو�شع �شمن منطقة الرابية فـي مرحلة 
التنظيم الثانية ع�شرة، غري اأنه مل ين�شاأ فيها �شوى م�شجد واحد  هو م�شجد فا�شل 
الغربي   ال�شمال  باجتاه  ع�شرة  الثالثة  املرحلة  فـي  اإربد  مدينة  وتو�شعت  الدبا�ص. 
يقارب  ما  اأ�شافت  التي  املرحلة  هذه  وفـي  البارحة.  منطقة  فـي  اأبــان  حي  لت�شم 

3،335 كم2 مل ت�شهد اإن�شاء اأي م�شجد.
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ويو�شح ال�شكل رقم )8( املراحل الزمنية للتو�شع اجلغرافـي والتنظيمي حلدود 
مدينة اإربد منذ املرحلة التنظيمية الأولى عام 1924م حتى عام 2000م. حيث منت 
حدود املدينة من 0.28 كم2 �إلى نحو 35 كم2. وقد كانت حدود التو�شع جتري فـي 
التو�شع  وبا�شتثناء  مت�شاوية.  �شبه  ومب�شاحات  منتظمة  وب�شورة  الجتاهات  جميع 
الذي ح�شل فـي املرحلة اخلام�شة عام 1967م، الذي يعد اأهم مرحلة �شمن مراحل 
احلادية  املرحلة  بعك�ص   .%10.6 بن�شبة  املدينة  تو�شعت حدود  فقد  املدينة،  تطور 
ع�سرة فـي عام 1990م التي تعد اأقل املراحل اأهمية فـي تطور املدينة، حيث تو�شعت 

بن�شبة تقل عن  0.65 %.

�ل�سكل رقم)8( يو�شح مراحل التو�شع اجلغرافـي ملدينة اإربد وتوزيع امل�شاجد عليها

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحثني      
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 ويعود التباين فـي تطور اأعداد امل�شاجد بني اأحياء املدينة ومناطقها اإلى مراحل 

تطور مدينة اإربد ومنوها، حيث انطلقت جميع مراحل التطور من املركز باجتاه اخلارج 
)الطعاين، 2008م، �س 33( وقد حدث التطور العمراين ال�شريع الذي �شهدته املدينة 
بدءًا من مطلع العقد الثامن من القرن املا�شي، وخ�شو�شًا بعد اإن�شاء جامعة الريموك 
عام 1976م. وقد �شهدت بع�ص مناطق املدينة وخ�شو�شًا اجلنوبية وال�شرقية منها 
منوًا عمرانيًا ا�شتجابة للطلب املتزايد من قبل طلبة اجلامعة وموظفيها على توفري 
اخلدمات ال�شكنية والتجارية. كما �شاعد توافر الأرا�شي فـي هذه املناطق على ت�شريع 
التو�شع التنظيمي للمدينة، ومن َثّم زيادة النمو العمراين. كما اأدى التزايد ال�شكاين 
املدينة؛  من  والغربية  ال�شمالية  املناطق  فـي  -وخ�شو�شًا  املدينة  اأحياء  بع�ص  فـي 
نتيجة للزيادة الطبيعية والهجرات الداخلية واخلارجية، والتح�شن فـي �شبكة الطرق 

وم�شتوى اأداء خدمات النقل الداخلي- اإلى زيادة الطلب على بناء امل�شاجد.
ويعود توقف زيادة اأعداد امل�شاجد يف عدد من اأحياء املدينة اإلى ارتفاع اأ�شعار 
جعلها  الذي  الأمر  بع�شها،  من  وقربها  الأحياء  حجم  ل�شغر  نتيجة  اأو  الأرا�شي، 
والتخلخل  ال�شكان،  اأعــداد  انخفا�ص  يكون  وقد  لها.  املجاورة  بامل�شاجد  تكتفـي 

العمراين منع احلاجة لبناء م�شاجد جديدة. 
ت�سنيف اأحياء مدينة اإربد وفقًا لعدد امل�ساجد:

�شنفت اأحياء املدينة فـي خم�ص جمموعات من حيث احتواوؤها على امل�شاجد. 
فقد �حتوت �ملجموعة �الأولى على 33 م�شجدًا بواقع خم�شة م�شاجد فاأكرث لكل منها، 
وهي خم�شة اأحياء: العودة والن�شر وحنينا، وجميعها فـي منطقة الن�شر، ثم حي 

ال�شحة مبنطقة البارحة، وحي الورود فـي منطقة النزهة.
�أما �ملجموعة �لثانية فت�سم 13 حيًا �حتوت على 43 م�سجدً� بو�قع 3-5 م�ساجد 
والرو�شة،  الأخ�شر،  وال�شهل  والأندل�ص،  الزهراء،  هي:  الأحياء  وهذه  منها.  لكل 
وال�شناعة فـي منطقة الرو�شة، واأحياء: الق�شيلة، واملنارة، والأبرار، فـي منطقة 
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املنارة، وحي الها�شمي فـي منطقة الها�شمية، وحي الريموك فـي منطقة الن�شر، 
وحي املطلع فـي منطقة البارحة، وحي املهند�شني فـي الرابية.

وتكونت �ملجموعة �لثالثة من 10 اأحياء، احتوى كل منها على م�شجدين مبجموع 
20 م�شجدًا. وقد �شمت اأحياء: الب�شاتني، وال�شعادة، واملرج، والأ�شرفية فـي منطقة 
النظيف  وحيي  الها�شمية،  منطقة  فـي  والتل  وال�شالم،  اجلامع،  واأحياء  البارحة، 
املجموعة  وفـي  الن�شر.  مبنطقة  الكرامة  حي  ثم  املنارة،  منطقة  فـي  وال�شوانية 
املجموعة  �شمت  حني  يف  واحــد،  م�شجد  على  منها  كل  احتوى  حيًا،   13 �لر�بعة 

اخلام�شة والأخرية حيني لي�ص فيهما م�شاجد. اجلدول رقم ) 5(.
  13 فـي  موجودة  املدينة  م�شاجد  39.8% من جمموع  اأن  وُيلحظ من اجلدول 
حيًا من اأحياء املدينة، فـي حني اأن�شئ نحو 30.5% من م�شاجد املدينة فـي خم�شة 
اأحياء فـي املدينة. و الالفت للنظر وجود حيني فقط يخلوان من امل�شاجد، وهما: 

حي احلرفيني ال�شرقي فـي منطقة الن�شر، وحي اأبان فـي البارحة.

 

اأكرث من 5 م�ساجد

3-5 م�ساجد

م�سجد�ن

م�سجد و�حد

ال يتو�فر م�سجد

املجموعة

�الأولى

�لثانية

�لثالثة

�لر�بعة

�خلام�سة

4

13

9

13

2

العودة، الن�شر، حنينا، ال�شحة

الرو�شة،  الأخ�شر،  ال�شهل  الأندل�ص،  الزهراء،  الريموك،  الها�شمي، 
ال�شناعة، اجلامعة، الورود، الق�شيلة، املطلع، زبدة فركوخ، املنارة

ال�شعادة،  الب�شاتني،  ال�شوانية،  النظيف،  الأبــرار،  الكرامة،  اجلامع، 
�ملرج، �الأ�سرفية

التل،امللعب،امليدان،ال�شالم،الإميان،البقعة،البيا�شة،النزهة،احلكمة، 
الأفراح، الأطباء،احلرفيني الغربي، ال�شريج

�حلرفيني �ل�سرقي، �أبان

عدد 
الأحياء

اأ�شماء الأحياء عدد امل�شاجد 

فـي احلي

�جلدول رقم )5( يو�شح ت�شنيف اأحياء مدينة اإربد وفقًا لعدد امل�شاجد

امل�شدر: من عمل الباحَثني
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ت�صنيف امل�ص�جد ح�صب امل�ص�حة:
اجلدول  امل�شاحة.  ح�شب  جمموعات  اأربع  فـي  املدينة  م�شاجد  الدرا�شة  �شنفت 
رقم)6( وقد بلغ عدد امل�شاجد ال�شغرية التي تراوح م�شاحتها بني 100-500م2 نحو 
47 م�سجدً�، �أو نحو 43.5% من م�شاجد املدينة. وقد بلغ عدد امل�شاجد فـي املجموعة 
الثانية ذات امل�شاحة املتو�شطة التي تراوح م�شاحتها بني 501- 1000م2 51 م�سجدً�، �أو 
ما ن�سبته 47.2% من جمموع م�شاجد املدينة. اأما امل�شاجد كبرية احلجم فـي املجموعة 
على  اإربــد  مدينة  واحتوت   .%7.4 وبن�شبة  م�شاجد،   8 عددها  يتجاوز  فلم  �لثالثة 
م�شجدين فـي املجموعة الرابعة )م�شاجد كبرية جدًا( تزيد م�شاحتها عن 1500م2، 
وهذان امل�شجدان هما م�شجد جامعة الريموك )م�شجد ال�شيخ نوح الق�شاة(، وم�شجد 

الفيحاء، وكالهما فـي منطقة النزهة بالقرب من جامعة الريموك. 

 

�شغرية 100-500م2

متو�شطة501-1000م2

كبرية1001-1500م2

كبرية جدًا اأكرب من 1500م2

الت�شنيف

اأبو ذر الغفاري، الأرقم،الكردي، اأحد، احلكمة، اأبو دبو�ص، الفالوجة، القوا�شمي، الغزايل، ها�شم 
الهامي،  �شامراء،  البنا،  التل، ح�شن  عبداهلل  مقرئ/بدر،  اآل  را�شد حرب، اخلريات،  بيرب�ص، 
بني  اخلطاب،  بن  عمر  جالوت،  عني  ح�شمة،  اأبو  امل�شت�شفي،  اخلاليلة،  النورين،  ذي  العبا�ص، 
ها�شم/البارحة/عمرو بن العا�ص، الزيتاوي/الأ�شرفية، الإخال�ص، قا�شم بني هاين، الب�شتاوي، 
عبد  بن  املركزي/عمر  ال�شوق  طالب،  اأبي  بن  علي  الرحمة/عاليا،  التل،  فالح  �شعبان،  لطفي 
املدينة  رواحــة،  بن  عبداهلل  الرا�شدين،  اخللفاء  العراقي،  الهجرة،  التميمي،  حممود  العزيز، 
ال�شناعية/الزهراء، ملحم التل، جممع عمان اجلديد/اجلنوبي، كراج البلدية، جممع الأغوار 

القدمي، زيد بن ثابت، املالح، زياد الناجي.

املخيم/ الأن�شار،  رباح،  بن  بالل  املطلب،  عبد  بن  حمزة  املتقني،  الها�شمي،  عبداهلل،  الأمري 
الكبري،الوالدين، الر�شول/بالط ال�شهداء، ابن القيم اجلوزية، عمار بن يا�شر، القعقاع/حنينا 
نورة  الرحمن،  البيا�شة/عباد  الغزايل،  حامد  القاد�شية/اأبو  التل،  ح�شن  الرو�شة،  الكبري، 
العبيدي، ذيب مطر �شوتر، ال�شيخ غامن، علياء التل، حممود كامل/ه�شام بن عبدامللك، الأبرار، 
بيعة الر�شوان، �شعيد بن امل�شيب، معاذ بن جبل، ذات النطاقني، �شعد بن معاذ، خليل الرحمن، 
عائ�شة اأم املوؤمنني، ال�شالم،م�شعب بن عمري، ال�شاحلني، ال�شيخ مبارك، دمية علوه/الغفران، 
ال�شهداء، التقوى/الظاهر بيرب�ص، ال�شتقامة/اإ�شكان ال�شباط، امل�شطفي، اجلنيد/الق�شيلة، 
الزهراء، �شالح الدين، حذيفة بن اليمان، الفرقان/اأبو نقطة/اأبو دجانة، النبي يحيى، التقى، 

مكة املكرمة، ابن كثري، اآمنة العطار، حممد نزال الب�شول، احلمد، اجل�شري.

الدبا�ص،  فا�شل  الوليد،  بن  خالد  متيمة،  ابن  زياد،  بن  طارق  ال�شديق،  بكر  اأبو  الكبري،  اإربد 
القد�ص، خديجة بنت خويلد.

الريموك/نوح، الفيحاء

ا�شم امل�شجد

�جلدول رقم )6( ت�شنيف امل�شاجد فـي مدينة اإربد ح�شب امل�شاحة
امل�شدر: من عمل الباحَثني ا�شتنادًا اإلى بيانات ق�شم املوارد الب�شرية فـي مديرية اأوقاف اإربد
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 العالقة بني عدد �صك�ن املن�طق وعدد امل�ص�جد فيه�: 

للك�شف عن �شكل العالقة بني عدد �شكان مناطق املدينة وعدد امل�شاجد فيها 
ا�شُتعمل معامل ارتباط بري�شون Person Correlation، حيث ي�ستعمل هذ� �ملعامل فـي 

الأغلب لقيا�ص درجة الرتباط بني ظاهرتني جغرافيتني.
وقد اأظهر التحليل الذي اأجري من خالل احلزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية 
عدد  بني   )0.05( دللــة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللــة  ذات  عالقة  وجــود   SPSS

بلغ معامل  فقد  رقم )7(.  فيها.اجلدول  امل�شاجد  اإربد وعدد  فـي مناطق  ال�شكان 
ارتباط بري�شون )0.857( فـي اإ�شارة وا�شحة اإلى اأن هناك ارتباطًا قويًا وطرديًا 
بني اأعداد ال�شكان فـي مناطق املدينة وعدد امل�شاجد فيها، مبعنى اأنه كلما زاد عدد 

ال�شكان فـي املناطق زاد عدد امل�شاجد فيها.
 

�جلدول رقم )7( يبني معامل ارتباط بري�شون
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:(GIS) التحليل املكاين با�ستعمال تقنية نظم املعلومات اجلغرافية

للظواهر  املكانية  التوزيعات  علم  اأنه  على  اجلغرافيا  علم  اإلى  بع�شهم  ينظر 
فـي  الظاهرات  ترتيب  بدرا�شة  اهتمامه  من  انطالقًا  وب�شرية،  اجلغرافية طبيعية 
احليز املكاين، وذلك بهدف و�شفها وحتليلها و تف�شريها. وقدميًا كان اجلغرافيون 
اإدخال  بعد  اأما  معايري مو�شوعة.  فـي غياب  للظواهر  التوزيع اجلغرافـي  ي�شفون 
مبعرفة  يهتم  للظواهر  درا�شته  عند  اجلغرافـي  فــاإن  احلديثة  التحليل  تقنيات 
التوزيع  كان  فاإذا  ع�شوائي.  توزيع  اأنه  اأم  ي�شكل منطًا حمددًا  توزيعها  كان  اإذا  ما 
ي�شكل غطًا pattern فاإن ذلك يعني اأن هناك قوى وعوامل وراء ت�شكيل هذا النمط 
اإذا  اأمــا  تكوينها.  اإلــى  املوؤدية  العمليات  ومعرفة  عنها  للك�شف  اجلغرافـي  ي�شعى 
اإلى عوامل ال�شدف التي ي�شعب تف�شريها.  كان التوزيع ع�شوائيًا فاإن ذلك ي�شري 
)الغزاوي، 2010م، �س365(. و�شُيجرى فـي هذا اجلزء من البحث حتليل مكاين 
)كارتوغرافـي( للمواقع اجلغرافية للم�شاجد فـي مدينة اإربد، واإجراء الختبارات 

اجلغرافية التي تك�شف عن منط توزيعها اجلغرافـي واجتاهه.
اأوًل: حتليل منط توزيع امل�ساجد:

ا�شُتعملت  اإربد  فـي مدينة  للم�شاجد  التوزيع اجلغرافـي  للك�شف عن منط       
فـي   Tool Box الأدوات  الآتية من �شندوق  الكارتوغرافية  الإح�شائية  الختبارات 

.Arc GIS V. 9.3 برجمية نظم املعلومات اجلغرافية
:(Average Nearest Neighbor) ١. حتليل �شلة اجلوار

التوزيعات  قيا�ص  يحاول  حتــاول  املعايري  من  واحــدًا  اجلــوار  �شلة  معامل  يعد 
للظواهر النقطية على �شطح الأر�ص، ل و�شفها فقط، بخالف املعايري الأخرى التي 
تعتمد على الو�شف وتفتقر اإلى الدليل اأو املوؤ�شر املوحد لقيا�ص منط التوزيع لهذه 

الظواهر.)الغزاوي، 2010م، �س 366(.
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حتليل  فـي   continuous م�ستمر  كمي  معيار  على  �جلــو�ر  �سلة  معامل  ويعتمد 
النقاط وتوزيعها، حيث يبداأ بنقطة التطرف الأولى فـي �شلم املعيار )�شفر(، وفيها 
تتجمع جميع نقاط التوزيع فـي مكان واحد، مارًا بجميع النقاط حتى نقطة التطرف 
اإما  النقطية  املكانية  والتوزيعات  التوزيع.  انتظام  على  للدللة  )2.15(؛  الأخرية 

منتظمة اأو ع�شوائية اأو متجمعة. )ال�شيخ، 2012م( .    
واملوقع  اإربد  مدينة  فـي  امل�شاجد  لكل  اجلغرافـي  املوقع  الختبار  هذا  د  ويحدِّ
اجلغرافـي للم�شجد الأقرب منه، ثم ُيح�شب متو�شط امل�شافات بني جميع امل�شاجد. 
بني  امل�شافات  ملجمل  املتوقع  املتو�شط  على  املح�شوب  املتو�شط  م  ُيق�شَّ ذلك  وبعد 
للتوزيع  املتوقع  املتو�شط  من  اأقل  املح�شوبة  امل�شافة  متو�شط  كان  فــاإذا  امل�شاجد. 
الع�شوائي لها، فاإن توزيعها يكون متجمعًا Clustered. اأّما اإذا كان متو�شط امل�شافة 
م�شتتا  يكون  توزيعها  فاإن  الع�شوائي،  للتوزيع  املتوقع  املتو�شط  من  اأكرب  املح�شوبة 

Dispersed. ينظر: ال�شكل رقم )10( . 

�سكل رقم ) 10 ( يبني نتائج اختبار معامل �شلة اجلوار للمواقع اجلغرافية للم�شاجد فـي مدينة اإربد

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحثني
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ويظهر ال�شكل رقم )10( نتائج تطبيق معامل �شلة اجلوار على امل�شاجد فـي 
مدينة اإربد الذي يظهر من خالله اأن منط توزيع امل�شاجد فـي مدينة اإربد هو منط 
على  امل�شاجد  ملواقع  املح�شوب  الو�شط  ق�شمة  ناجت  بلغ  حيث   ،dispersed مت�ستت 
1.24 . كما �أن معيار  الو�شط املتوقع للعدد نف�شه من املواقع على امل�شاحة نف�شها 
�لقيمة قد و�سل �إلى )4.84(، وهذا ي�شري اإلى انحراف معياري كبري عن املتو�شط 

الذي ميثل التوزيع الع�شوائي.
اأي: اإن التوزيع اجلغرافـي للم�شاجد فـي مدينة اإربد هو توزيع م�شتت بانحراف 
ن�شبة  اإن  اأي:   .)%(99 يتجاوز  عاٍل  ثقة  ومب�شتوى   ،)2.58 يتجاوز)  عاٍل  معياري 

ال�شك فـي هذه الن�شبة تقل عن %1.  
٢. كثافة امل�صاجد ومركزها الفعلي واالفرتا�صي:

كثافة  دت  ُحــدِّ اأي�شًا   ARC GIS 9.3 برجمية  فـي  الأدوات  �شندوق  با�شتعمال 
وجود امل�شاجد فـي مدينة اإربد، وذلك بتطبيق خريطة املواقع اجلغرافية للم�شاجد 
على خريطة حدود املناطق املكونة ملدينة اإربد. حيث ُحددت نقطة الرتكز الفعلي اأو 
�لو�قعي Mean Center  على �شكل دائرة �شغرية خ�شراء ل حتتوي على نقطة متثل 
امل�شاجد،  لتوزيع  الثقل  �ل�سكل رقم )11(. وهذا ميثل مركز  فـي  �مل�ساجد  �أيًا من 
الرتكاز  نقطة  هي  النقطة  هذه  اإن  بل  امل�شاجد،  اأحد  موقع  اإلى  ي�شري  ل  اأنه  غري 
املفرت�شة جلميع امل�شاجد. حيث تبني اأن املنطقة احلدية بني حي التل وحي العودة 
الثقل  مركز  هي  عبداهلل  والأمــري  دبو�ص  اأبو  م�شجدي  بني  اإربد(القريبة  )خميم 

لتوزيع �مل�ساجد.
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�ل�سكل رقم )11( يو�شح املركز الفعلي والفرتا�شي للم�شاجد فـي مدينة اإربد

امل�شدر: من عمل الباحَثني

 ،Central Feature كما اأجري اختبار اختيار امل�شجد الأكرث تو�شطًا فـي املدينة
ويحدد هذا الختبار امل�شجد الأكرث تو�شطًا من الناحية اجلغرافية بالن�شبة لباقي 
حيث  امل�شاجد.  متثل  التي  النقاط  بني  للم�شافات  قيا�شات  اإلى  ا�شتنادًا  امل�شاجد، 
د الربنامج امل�شجد الأقرب فـي املتو�شط جلميع امل�شاجد فـي منطقة الدرا�شة.  ُيحدِّ
حيث ُيحدد فـي النهاية امل�شجد الأكرث تو�شطًا فـي املدينة. وهو امل�شجد الذي يكون 

متو�شط جمموع امل�شافات بينه وبني باقي امل�شاجد هو الأقل.
وعند تطبيق هذا الختبار واإظهار نتيجته فـي ال�شكل ال�شابق )11( تبني وجود 
تقارب بني نقطتي التمركز الفعلي واملثايل بع�شهما من بع�ص مع انحراف للمركز 
اإلى انحراف ي�شري فـي هذا الجتاه، واأن  املثايل نحو ال�شمال الغربي، وهذا ي�شري 

امل�شجد الأكرث تو�شطًا هو م�شجد الوالدين فـي حي العودة فـي منطقة الن�شر.
وللك�شف عن مدى التغري فـي موقع امل�شجد املتو�شط خالل مراحل بناء امل�شاجد 
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التي �شبق احلديث عنها مدة ما قبل 1970م، حتى مدة 2006-2013م ُطبق اختبار 
املتو�شطات املتحركة Moving Averages. ويظهر ال�شكل رقم )12( حترك املركز 

املتو�شط للم�شاجد باجتاه ال�شمال ال�شرقي للمدينة. 
وقد كان املركز املتو�شط للم�شاجد فـي مدة ما قبل عام 1970م فـي قلب املدينة 
فـي حي اجلامع فـي منطقة الها�شمية جنوب تل اإربد. ثم حترك املتو�شط اإلى ال�شمال 
التل  الها�شمية، ولكن فـي حي  قليال فـي مدة 1970-1980م ليبقى �شمن منطقة 
�شمن حدود منطقة تل اإربد. ثم حترك نحو ال�شمال اأي�شًا فـي مدة 1981-1990م 
اأنه حترك  اإربد. غري  تل  ال�شمال من  اإلى  اإربد(  العودة )خميم  ليتمركز فـي حي 
الها�شمية.  منطقة  �شمن  الها�شمي  نحو حي  1991-2000م  مدة  فـي  ال�شرق  نحو 
وانتقل ب�شكل دراماتيكي نحو ال�شمال اإلى حي الن�شر فـي منطقة الن�شر. واأخريًا 
ال�شالم  فـي حي  لي�شبح  ال�شرق  مل�شافة كبرية جدًا نحو  املتحرك  املتو�شط  حترك 
فـي منطقة الرو�شة. ويعك�ص هذا الختبار التطور التنظيمي والتزايد ال�شكاين فـي 

املدينة باجتاه ال�شمال اأوًل ثم باجتاه ال�شرق ثانيًا. 

 

�ل�سكل رقم )12( املراكز املتو�شطة مل�شاجد مدينة اإربد

امل�شدر: من عمل الباحَثني
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3. اجتاه انت�شار امل�شاجد:

اختبار  ُطبق  املدينة  فـي  امل�شاجد  لنت�شار  اجلغرافـي  الجتــاه  عن  للك�شف 
 Standard البي�شاوي  ال�شكل  ر�شم  من  يحدد  الــذي   Directional Distribution

اجلغرافية  مواقعها  اإلــى  ا�شتنادًا  امل�شاجد  انت�شار  اجتــاه   deviational ellipse

لإحداثيات  املعياري  النحراف  قيا�ص  من  الجتاه  هذا  الختبار  ويحدد  املجردة. 
مواقع امل�شاجد فـي الجتاه X، والنحراف املعياري لإحداثيات مواقع امل�شاجد فـي 
الجتاه Y عن املركز الو�شط ب�شورة منف�شلة عن بع�شها، وبناء عليه ير�شم ال�شكل 
البي�شاوي الذي يحدد اجتاه انت�شارها. حيث يحتوي ال�شكل البي�شاوي على %68 
من جمموع النقاط التي متثل املواقع اجلغرافية للم�شاجد، وهي قيمة النحراف 

املعياري الأول عن املتو�شط احل�شابي ملجمل امل�شاجد.
املجردة  املــواقــع  متثل  التي  نقاط   )108  ( الـــ  على  الختبار  تطبيق  وعند 
للم�شاجد فـي املدينة واأُظهر فـي ال�شكل رقم )13(، تبنَي اأن �شكل انت�شار امل�شاجد 
منت�شرة  املدينة  م�شاجد  اأن  يعني  الــذي  الأمــر  للدائرة،  اأقــرب  هو  املدينة  فـي 
لي�ص هناك اجتاه حمدد مميز  واأن  فـي جميع الجتاهات،  �شبه متوازن  انت�شارًا 
لنت�شارها. وميكن تف�شري ذلك باأن امل�شجد هو اأحد اأهم املرافق التي يحتاج اإليها 
جميعهم  واأن  امل�شلمني.  من  املدينة  �شكان  معظم  اأن  خ�شو�شًا  جميعًا،  النا�ص 
بدون ا�شتثناء يحتاجون اإلى هذه اخلدمة الدينية ب�شورة يومية لإقامة ال�شلوات 

�خلم�س، و�أ�سبوعيًا الإقامة �سالة �جلمعة.

8٢

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



 

�ل�سكل رقم )13( يبني اجتاه انت�شار امل�شاجد فـي مدينة اإربد

امل�شدر: من عمل الباحَثني

النت�ئج:

و�شهدت  النمو،  فـي  واحــدة  وتــرية  يتبع  مل  اإربــد  مدينة  فـي  امل�شاجد  ت�شييد  اإن   -
هذه  فـي  بني  فقد  وبنائها.  امل�شاجد  لنمو  معدل  اأعلى  -1990م(   1981( �ملدة 
�ملدة نحو 30.5% من جمموع امل�شاجد فـي املدينة. ول �شك اأن هذه املرحلة هي 
مرحلة تو�شع عمراين كبري للمدينة، �شهدت فيه منوًا حموريًا على امتداد عدد 
من الطرق. عالوًة على ن�شوء بوؤرتني تنمويتني �شكلتا حافزًا قويًا جلذب ال�شكان 

وهما: جامعة الريموك، واملدينة ال�شناعية.
- بلغت ن�شبة الأحياء التي حتتوي على اأكرث من خم�شة م�شاجد 9.7% من جمموع 
وبن�شبة  3-5 م�شاجد  املدينة حتتوي ما بني  اأحياء  اأغلب  اأن  املدينة، كما  اأحياء 
31.7% من م�شاجد املدينة، فـي حني اأن ن�شبة 7.3% من جمموع اأحياء املدينة 

تخلو من اأي م�شجد.
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- اأظهرت نتائج التحليل الكارتوغرافـي اأن منط توزيع امل�شاجد فـي مدينة اإربد هو 
منط مت�شتت، واأن اجتاه انت�شارها مت�شاو ومتوازن فـي جميع الجتاهات؛ لكون 
امل�شاجد من اأهم املرافق التي يحتاج اإليها ال�شكان، وهذا يتطلب وجودها فـي كل 

اأحياء املدينة. 
اأن مركز الثقل احلقيقي لتوزيع امل�شاجد فـي  - كما اأظهر التحليل الكارتوغرافـي 
مدينة اإربد هو قريب من مركز الثقل املثايل، وكالهما يقع فـي حي العودة فـي 

منطقة الن�شر.
- اأثبتت نتائج التحليل الإح�شائي ملعامل ارتباط بري�شون اأن هناك ارتباطًا طرديًا 
بني الكثافة ال�شكانية فـي مناطق مدينة اإربد وعدد امل�شاجد. فحيث ترتفع الكثافة 
ال�شكانية، ترتفع ن�شبة امل�شاجد فيها، والعك�ص �شحيح، ذلك اأن ارتفاع الكثافات 

ال�شكانية يتطلب بناء م�شاجد جديدة لل�شكان.
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■ املراجع العربية:

فـي  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  )2010م(،  حممد  �شالح  عمرة،  اأبو   ●
درا�شة ا�شتخدامات الأرا�شي ملدينة دير البلح، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، 

اجلامعة الإ�شالمية، غزة، فل�شطني.
علم  عالقة  عــن  منهجية  »درا�ــشــة  )1994م(،  حممد  م�شطفى  الــبــغــدادي،   ●
�س   ،17 العدد  �شم�ص،  عني  جامعة  البنات،  كلية  جملة  باخلدمات«  اجلغرافيا 

�س255-   278.
● �جلار �هلل، �أحمد، و�حلريقي، فهد )1997م(، »اأثر اخل�شائ�ص الطبوغرافية 
باململكة  اأبها  مدينة  فـي  امل�شاجد  لتوزيع  درا�شة حتليلية  توزيع اخلدمات:  على 
�لكويت،  جامعة  �لعربية،  و�جلزيرة  �خلليج  در��سات  جملة  �ل�سعودية«  �لعربية 

�لعدد2، �س �س162-141.
● اجلما�شي، عالء الدين واآخرون )2013م(، »حتليل اأمناط توزيع امل�شاجد فـي 
جامعة  جملة  اجلغرافية«  املعلومات  نظم  با�شتخدام  فل�شطني   - غزة  مدينة 

النجاح لالأبحاث، جامعة النجاح، املجلد 27، �س �س 52-28.
● ح�سن، �سيد ح�سن )1999م(، »توزيع امل�شاجد مبنطقة القاهرة الكربى« املجلة 

�جلغر�فية �لعربية، �لعدد 34، �س �س 69-29.
دار  التحتية.  والبنية  املجتمعية  اخلدمات  تخطيط  )2009م(،  خلف  الدليمي،   ●

�ل�سفاء، عمان، �الأردن.
● دويكات، قا�سم )2000م(، اأنظمة املعلومات اجلغرافية. املكتبة الوطنية، عمان، 

�الأردن.
● �ل�ساعر، عي�سى )1986م(، »نظرية املكان املركزي بني كري�شتالر ولو�ص« جملة 

كلية الآداب، جامعة امللك �شعود، املجلد12، �لعدد1، �س �س 298-267.
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الفكر  دار  العمران.  جغرافيا  فـي  درا�شات  )1995م(،  بدوي  اأحمد  ال�شريعي،   ●
�لعربي، �لقاهرة، م�سر.

املنورة  املدينة  فـي  وال�شياحية  الأثرية  للمواقع  املكاين  »التحليل  اآمــال  ال�شيخ،   ●
املعلومات  لنظم  ال�شابع  الوطني  امللتقى  املعلومات اجلغرافية«  با�شتخدام نظم 
اجلغرافية،  املعلومات  لنظم  ال�شابع  الوطني  للملتقى  مقدم  بحث  اجلغرافية( 

)�ل�سعودية: �مللتقى �ل�سابع 2012م(.
● الطعاين، حممد )2008م(، التخطيط والت�شميم احل�شري ملدينة اإربد م�شاكل 

وحلول. وز�رة �لثقافة، عمان، �الأردن.
● الطيار، حمزة �شليمان )2006م(، »ال�شوابط ال�شرعية لعمارة امل�شاجد« جملة 

الثقافة والتنمية، م�شر، �ص �ص152-81.
وتخطيطها  العامة  اخلدمات  »توزيع  )2007م(،  حممد  �شالح  كفاح  عبداهلل،   ●
 gis فـي بلدة طمون )حمافظة طوبا�ص( بال�شتعانة بنظم املعلومات اجلغرافية

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�شطني.
● عثمان، حممد عبد �ل�ستار )1988م(، املدينة الإ�شالمية. عامل املعرفة، الكويت.
فـي  العامة  اخلدمات  وتخطيط  »توزيع  )2004م(،  رفعت  اأحمد  ن�شال  عنايا،   ●
غري  ماج�شتري  ر�شالة  اجلغرافية«  املعلومات  نظم  با�شتخدام  قلقيلية  مدينة 

من�شورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�شطني.
املكرمة،  مكة  امل�شاجد مبدينة  مواقع  درا�شة  الغامدي، عبدالعزيز )1986م(،   ●

نادي مكة الثقافـي الأدبي، مكة املكرمة.
فـي  الريفـي  ال�شتيطان  املكاين ملراكز  التوزع  الغزاوي، علي )2010م(، »منط   ●

ق�ساء �ملو�سل« جملة �لرتبية و�لعلم،  �ملجلد 17، �لعدد 4، �س �س372-361.
● غنيم، عثمان )2011م(، معايري التخطيط: فل�شفتها واأنواعها ومنهجية اإعدادها 
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وتطبيقاتها فـي جمال التخطيط  العمراين. دار ال�شفاء، عمان، الأردن.
للم�شاجد فـي املدينة  القا�شي، عبداهلل  )2006م(، »اخل�شائ�ص التخطيطية   ●
املنورة فـي عهد الر�شول« املجلة العلمية لكلية الهند�شة، جامعة املنيا، املجلد 5، 

�لعدد 1، �س �س 117-103.
● كو�سك، �ل�سيد عبد�لقادر حمزة )1995(، درا�شات فـي ق�شايا املدن املعا�شرة 

والتح�شر. دار املجتمع، جدة، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية.
● �مل�سيلحي، حممد فتحي )2002م(، جغرافيا اخلدمات: الإطار النظري وجتارب 

عربية، جامعة املنوفية، م�شر.
مدينة  مل�شاجد  اجلغرافـي  »التوزيع  )1995م(،  واآخــرون  �شوقي  حممد  مكي،    ●
الريا�ص وخ�شائ�شها« جامعة اأم القرى، مركز بحوث العلوم الجتماعية، مكة 

�ملكرمة.
● من�شور، ح�شني )2007م(، »التوزيع اجلغرافـي للم�شاجد فـي مدينة اإربد �شمال 

الأردن«، جملة كلية الآداب، جامعة القاهرة)قيد الن�شر(.
دار  وال�شنة.  القراآن  �شوء  فـي  امل�شجد  عمارة  )2002م(،  ح�سن  حممد  نوبي،   ●

نه�شة ال�شرق، القاهرة، م�شر.
● مديرية اأوقاف اإربد.ك�شف باأ�شماء امل�شاجد التابعة للمديرية.

● مديرية اأوقاف اإربد.ك�شف بتاريخ تاأ�شي�ص امل�شاجد.
● مديرية اأوقاف اإربد.ك�شف مب�شاحات امل�شاجد.

● بلدية اإربد. خريطة اإربد ال�شياحية، مقيا�ص ر�شم 10000/1.
وعدد  وم�شاحتها  اإربد  قائمة مبناطق  اإربد،  وبلدية  العامة،  الإح�شاءات  دائرة   ●

�سكانها.
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■ املراجع الأجنبية:

● Berry, B. ( 1972);  Classification Handbook Methods and Application, New 

York

● Haggett,P. (1965); Locational Analysis in Human geography, London.

■ املقابالت

● مقابالت اأجريت مع مدير مديرية اأوقاف اإربد ال�شيخ فايز عثامنة بتاريخ   
3 /2013/11م.

● مقابالت اأجريت مع مدير املوارد الب�شرية مبديرية اأوقاف اإربد ال�شيخ حممود 
بطاينة بتاريخ    2013/12/8م.

املومني  الدكتور حازم  الأوقاف  امل�شاجد مبديرية  اأجريت مع مراقب  مقابالت   ●
بتاريخ  18-20  /2013/11م.

● مقابلة اأجريت مع املهند�ص خالد ال�شرمان فـي مديرية الأوقـاف بتاريــــخ
3 /2013/11م  

88

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



وجهة نظر الجغرافيين الخليجيين 
في  التكامل االقتصادي 

بين دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية

دراسة جغرافية تحليلية

د.صباح بنت علي بن عامر اليماني
األستاذ المساعد بقسم الجغرافيا

كلية اآلداب / جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

rualaw.199@outlook.com





وجهة نظر الجغرافيين الخليجيين
في  التكامل االقتصادي  بين دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية 
دراسة جغرافية تحليلية

صباح بنت علي بن عامر اليماني

امللخ�س:
يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  اجلغرافيني  اآراء  مو�شوع  البحث  يتناول 
التكامل من خالل درا�شة  التكامل القت�شادي بني دول املجل�ص، وخ�شائ�ص هذا 
دون  حتول  التي  العوائق  وحتديد  والب�شرية،  منها  الطبيعية  اجلغرافية  مقوماته 
التي  العوامل  وتعّرف  التكامل  من  احلايل  امل�شتوى  بتقييم  وذلك  اأهدافه،  حتقيق 
ميكن اأن ت�شاعد على التغلب على هذه العوائق، ومن ثم تطور التكامل القت�شادي 

والو�شول اإلى مرحلة الندماج القت�شادي. 
اأجل حتقيق الأهداف املرجوة من البحث اتبعت الباحثة املنهج امل�شحي  ومن 
�ال�ستبيان  ��ستمارة  با�ستعمال  �الأولية  م�سادرها  من  وحتليلها  �لبيانات،  جمع  يف 
باجلامعات  اجلغرافيا  اأق�شام  يف  اجلغرافيني  العلماء  من  عينة  على  وتوزيعها 

�خلليجية يف دول �ملجل�س.
تقدم  من  حتد  التي  العوائق  من  عــددًا  هنالك  اأن  اإلــى  الدرا�شة  تو�شلت  وقد 
اجلوانب  يف  تتمثل  وهي  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  بني  القت�شادي  التكامل 
الوظيفية وامل�شكالت البيئية وال�شوق امل�شرتكة، وميكن معاجلتها باتباع جمموعة من 
�جلغر�فيون  �لعلماء  قدم  و�لبيئية، حيث  و�الجتماعية  �القت�سادية  �الإ�سرت�تيجيات 

عددًا من التو�شيات التي قد ت�شاعد �شناع القرار على معاجلة هذه العوائق.
الكلمات املفتاحية: دول جمل�ص التعاون اخلليجي، التكامل القت�شادي، املقومات 

اجلغرافية، ال�شوق امل�شرتكة، النظم والقوانني الإدارية، الندماج القت�شادي.
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ABSTRACT:
The importance of research is part of the concerns of economic geography 

in the assessment of regional blocs with regional neighboring common 
geographical nature and seeking to take advantage of the natural resources in 
their economies develop and raise the standard of living of its population, and 
in this framework has sought the Gulf Cooperation Council (GCC), which is 
configured in 1981 to find Integration strong economic contribute to increased 
national income and gross domestic product and raising the standard of living 
of its population and the rest serve for the welfare of their people, so the aim 
of this research is to study the views of geographers in the Gulf Cooperation 
Council (GCC) in economic integration among the GCC countries and the 
characteristics of this integration through the study of the natural geographical 
effervescence and human and identify barriers to achieve its objectives 
through the assessment of the current level of integration and to identify the 
factors that can help to overcome these obstacles and then the evolution of 
economic integration and access to economic integration phase.

The researcher followed the survey method in data collection and analysis 
of primary sources, using and distributing the questionnaire on a sample of 
geographers scientists in universities Gulf geography departments in the 
GCC countries. The study found that the barriers that limit the progress of 
economic integration among the Gulf Cooperation Council (GCC), which is 
the functional aspects of environmental problems and common market, and 
that can be cured by following a set of economic, social and environmental 
strategies.

Keywords : The Gulf Cooperation Council. Economic Integration, 
Common Market, Regulations and Administrative laws, Economic Integration, 

Geographical Ingredient.
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1- مقدمة:
يبداأ  اأن  توجب  القت�شادي  التكامل  لعملية  القت�شادية  اجلغرافيا  روؤيــة  اإن 
مثل:  �الأ�سا�سية،  �خلدمات  على  �حل�سول  قدرة  ت�سمن  �لتي  باملوؤ�س�سات  �لتكامل 
التعليم البتدائي، والرعاية ال�شحية الأ�شا�شية، وال�شرف ال�شحي، ومياه ال�شرب 
�شعوبة  تزايد  ومع  احل�شرية،  املراكز  جميع  ويف  املجتمع،  فئات  ملختلف  النظيفة 
التكامل يجب اأن ت�شمل �شيا�شات التكيف: الطرق، وال�شكك احلديدية، واملطارات، 
واملوانئ، و�شبكات الت�شالت التي ت�شهل انتقال ال�شلع واخلدمات والنا�ص والأفكار، 
التكامل  اأو الدويل. وب�شاأن الأماكن - حيث  اأو الوطني  �شواء على ال�شعيد املحلي 
هو الأ�شعب لأ�شباب اجتماعية اأو �شيا�شية - يجب اأن تكون ال�شتجابة �شاملة على 
نحو منا�شب، مع وجود املوؤ�ش�شات التي حتقق التوحيد والبنية الأ�شا�شية التي حتقق 
الربط والإجراءات الداخلية املوجهة، مثل برامج حت�شني مناطق ال�شكن الع�شوائي، 

اأو احلوافز التي تدفع املنتجني اإلى النتقال اإلى مناطق حمددة.  
من  يكون  القت�شادية  اجلغرافيا  اإطــار  يف  القت�شادي  التكامل  درا�شة  اإن 
خالل ثالثة اأبعاد. فالبعد الرئي�ص على النطاق اجلغرافـي املحلي هو الكثافة، اأما 
على النطاق اجلغرافـي الوطني فهو امل�شافة، وعلى النطاق اجلغرافـي الدويل هو 
ال�شيا�شات  اإلى  النق�شامات. ويجب عند كل من تلك النطاقات اجلغرافية النظر 
املو�شوعة دون اعتداد وا�شح باملكان على اأنها اأدوات رئي�شة. وهي ميكن اأن تكون يف 
بع�ص الأماكن اأكرب عنا�شر �شيا�شات التكامل. ومهمة التكامل وا�شحة وغري معقدة 
ن�شبيًا يف املناطق املحلية التي يبداأ فيها العمران احل�شري )مثلما هو يف الوليات 
التي  البلدان  ويف  الــدخــل(،  املنخف�شة  البلدان  من  كثري  يف  املتاأخرة  والأقاليم 
يتمتع فيها راأ�ص املال والأيدي العاملة بحرية النتقال )مثل �شيلي(، اأو يف املناطق 
الأماكن  تلك  ففي  اإفريقيا(،  �شمال  )مثل  العاملية  الأ�شواق  من  القريبة  الإقليمية 
ال�شيا�شات  �شرورة  اإلغاء  وهو  واحد.  ُبعد  ذا  التكامل  املاثل يف  التحدي  عد  ميكن 
املكانية على نحو �شريح. فالركيزة الرئي�شة لفعالية �شيا�شات التكامل، وهدفها هو 
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م�شاعدة الأ�شواق على القيام بوظائفها على نحو جيد، وتكوين اأو�شاع اأ�شا�شية متكن 
التوزيع،  كثافة  نطاق  اإلى  الو�شول  من  العمل احلر  م�شروعات  واأ�شحاب  العاملني 
واإتاحة املوؤ�ش�شات ال�شاملة اأو غري املركزة على اأماكن حمددة  للجميع بغ�ص النظر 

عن املكان  )البنك الدويل، 2009م(.
2. م�صكلة البحث:

ت�شعى دول العامل يف ظل املتغريات القت�شادية والجتماعية والبيئية الراهنة اإلى 
اإيجاد تكتالت اإقليمية تكاملية بغر�ص احلفاظ على مواردها الطبيعية وتنمية �شعوبها، 
مثل: الحتاد الأوربي، وال�شوق امل�شرتكة لدول �شرق وجنوب اإفريقيا، وال�شوق امل�شرتكة 
التعاون  جمل�ص  لدول  امل�شرتكة  اجلغرافية  املميزات  كانت  ولقد  الو�شطى،  لأمريكا 
اخلليجي - كوجود الأنظمة والروابط الجتماعية املت�شابهة، والأو�شاع القت�شادية 
والطبيعة اجلغرافية املماثلة، وطبيعة التحديات املعا�شرة التي تواجههم - من اأهم 
العوامل واخل�شائ�ص الأ�شا�شية التي اأدت اإلى تاأ�شي�ص دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
وت�سكيلها عام 1981م. )2007م ,Wallace( اإن حتقيق اأهداف التكامل القت�شادي 
تو�زن  �إعادة  م�سكلة  �أبرزها  من  �لتحديات  من  جمموعة  تو�جهها  �ملجل�س  دول  بني 
العراق، ونتائج ذلك على العامل العربي، ومواكبة تنمية الطفرة النفطية، وهو الأمر 
الذي قد يربز اقت�شادًا �شيا�شيًا اإقليميًا جديدًا مل تت�شح مالحمه حتى الآن. )2008م 
 Steffen(. والواقع اأن معاجلة كل هذه التحديات تتطلب حتديد اأبعاد امل�شكلة وبخا�شة 

جغرافية املنطقة. فالروابط القت�شادية والجتماعية والثقافية التي جتمع بني دول 
تطورات  لكن  التكامل؛  هذا  لقيام  مالءمة  العامل  مناطق  اأكرث  من  جتعلها  املجل�ص 
الو�شع الأمني املحيط مبنطقة ال�شرق الأو�شط الذي متثل دول جمل�ص التعاون لدول 
اخلليج العربية جزءًا منه انعك�ص اأي�شًا على الو�شع القت�شادي يف املنطقة. ول�شيما 

حركة التجارة الدولية، والأخرية ذات عالقة قوية بالتكامل القت�شادي. 
دول  بني  القت�شادي  التكامل  تواجه  التي  املعوقات  يف  الدرا�شة  هذه  وتبحث 
اإلى  و�شولها  ت�شهم يف  التي  املقومات  توافر  من  بالرغم  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
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مرحلة الندماج القت�شادي، وكذلك احللول والإ�شرتاتيجيات التي ميكن اتباعها 
يف  معاجلة هذه املعوقات، وذلك من خالل الأخذ باآراء اجلغرافيني يف دول املجل�ص 
على تقدير اأنهم من اأكرث �شرائح جمتمع املجل�ص اإدراكًا لالإمكانات التي تتوافر يف 

دولهم، وميكن اأن ت�شهم يف النمو والتطور املن�شود لدول املجل�ص . 
ولذا تاأتي اأهمية البحث �شمن اهتمامات اجلغرافيا القت�شادية يف تقييم التكتالت 
تنمية  اإلى  وال�شاعية  امل�شرتكة،  اجلغرافية  والطبيعة  الإقليمي  اجلوار  ذات  الإقليمية 
اقت�شادياتها، ورفع امل�شتوى املعي�شي ل�شكانها عرب ال�شتفادة من مواردها الطبيعية. 
�إلى  1981م  عام  ن يف  ُكوِّ الذي  التعاون اخلليجي  دول جمل�ص  �شعت  الإطار  ويف هذا 
امل�شتوى  والناجت املحلي ورفع  القومي  ي�شهم يف زيادة دخلها  اقت�شادي  اإيجاد تكامل 
املعي�شي ل�شكانها وترقية خدمتها من اأجل رفاهية �شعوبها. فما مدى توافر مقومات 
التكامل القت�شادي لدول منطقة الدرا�شة؟ وما العقبات التي تواجهه؟ اإن بيان هذه 
املقومات واملعوقات للتكامل القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون اأمام املهتمني بدرا�شة 
منطقة اخلليج العربية بغر�ص الإ�شهام يف دعم جهود متخذي القرار  يف الو�شول اإلى 
اأعلى م�شتويات التكامل ميثل اأحد اأ�شباب اختيار مو�شوع الدرا�شة، اإلى جانب الأو�شاع 

�القت�سادية �لتي متر بها �لدول �ملجاورة لها.            
3. منطقة الدرا�سة:

تقع دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية )�ململكة �لعربية �ل�سعودية، دولة 
اجلزيرة  �شلطنة عمان( يف  الكويت،  قطر،  البحرين،  املتحدة،  العربية  الإمــارات 
وخطي  �شماًل     5 35 و    5 15 عر�ص  دائرتي  بني  اآ�شيا  قــارة  غــرب  جنوب  العربية 
�شرقًا، يف منطقة ي�شودها املناخ اجلاف و�شبه اجلاف، وحتدها   5 ٦٠ و   355 طول 
اليمنية  واجلمهورية  العرب  بحر  اجلنوب  ومن  العراقية،  اجلمهورية  ال�شمال  من 
العربية، ومن ال�شرق اخلليج العربي، ومن الغرب البحر الأحمر، وهي بذلك متتلك 
اأهميته الإ�شرتاتيجية فهو يتو�شط قارات  اأي�شًا  ثروات بحرية كبرية، ولهذا املوقع 
اجلوي  النقل  خطوط  لأهم  ممر  وهو   ،)1( ال�شكل  ينظر  واأوروبــا  واإفريقيا  اآ�شيا 
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والبحري الدويل. اإ�شافًة اإلى مواردها النفطية وامتالكها لأكرب احتياطي يف العامل  
ي�شل اإلى اأكرث من 40% من الحتياطي العاملي. ومتتد م�شاحة دول جمل�ص التعاون 
�خلليجي يف 2.673.066 كيلومرت مربع، يف حني بلغ عدد �شكانها 45.929.310 
ن�سمة يف عام 2011م .)جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 2012م(. وتتميز هذه 
الدول بتبادل الروابط التاريخية والثقافية، وتطمح اإلى تطوير كتلتها القت�شادية 
اأكرث  اإلى  و�شل  التعاون اخلليجي  لدول جمل�ص  الإجمايل  املحلي  فالناجت  وتنوعها. 
2001م وهو ما يعادل �قت�ساد دولة �ل�سويد. ولقد تر�كمت  من ال�شعف منذ عام 
اأ�شا�شًا من عائدات  وا�شعة م�شتمدة  التعاون اخلليجي فوائ�ص مالية  لدول جمل�ص 
التزايد امللحوظ  للتعاون يف مواجهة  (WORLD BANK, 2010). كما �شعت  النفط 
التعاون  خالل  من  الوطنية  ال�شيادة  من  قدر  اأق�شى  لتحقيق  الأمنية؛  للتهديدات 

  . (Neil Partrick, 2011م) .ال�شيا�شي واتفاقيات الدفاع الثنائية مع وا�شنطن

�سكل )1(: دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية باجلزيرة العربية
امل�شدر: بت�شرف من الباحثة )1435هـ(، املوقع الإلكرتوين للجمعية اجلغرافية ال�شعودية،

�الأمانة �لعامة ملجل�س دول �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
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4. اأهداف البحث:
املنطقة  يف  القت�شادي  التكامل  خ�شائ�ص  بيان  هو  للبحث  الرئي�ص  الهدف 
الأهداف  اإلى  اإ�شافًة  التعاون اخلليجي،  بدول جمل�ص  من وجهة نظر اجلغرافيني 

�لثانوية �الآتية:
لدول �خلليج  �لتعاون  �القت�سادية بني دول جمل�س  �لتكامل  بيان مقومات   -1

�لعربية.
2- حتديد العوائق التي تقف اأمام التكامل القت�شادي بني دول اخلليج .

3- معرفة العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى تطور التكامل القت�شادي بني دول 
�خلليج �لعربي .

4- تقييم امل�شتوى احلايل للتكامل القت�شادي بني دول اخلليج  .
5. ت�ص�وؤلت البحث:

لتحقيق اأهداف البحث حتاول الدرا�شة الإجابة عن الت�شاوؤلت الآتية:
ما مقومات التكامل القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي ؟

هل ثمة عوائق للتكامل القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي ؟
التعاون اخلليجي احلايل  التكامل القت�شادي لدول جمل�ص  تقييم م�شتوى  ما 

من وجهة نظر اجلغرافيني اخلليجيني؟
6. فر�صي�ت البحث:

1- يرى علماء اجلغرافيا اخلليجيون اأن املقومات اجلغرافية الطبيعية والب�شرية 
للتكامل  رئي�شًا  داعــمــًا  متثل  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�ص  لــدول 

القت�شادي بني دول املجل�ص .
2- يعتقد علماء �جلغر�فيا بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أن تباين 
التكامل  اأمــام  عائق  اأهــم  هو  املجل�ص  دول  بني  القت�شادي  النمو  م�شتوى 

القت�شادي بينها . 
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�لتكامل  و�سول  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بــدول  �جلغر�فيني  �آر�ء  تدعم   -3
القت�شادي بني دول املجل�ص اإلى مرحلة الندماج القت�شادي.

7. منهجية البحث:
وال�شتقرائي  الو�شفي  املنهج  على  منها  النظري  اجلانب  يف  الدرا�شة  تعتمد 
الفرو�ص  وافرتا�ص  املالحظة  على  معتمدًا  جزئية  لأمــور  التتبع  على  يقوم  الــذي 
 Survey املنهج  ي�شتعمل  )الربيعة،2010م(، يف حني  اأحكام عامة منها.  ل�شتنتاج 
Methodology على عينة من اجلغرافيني اخلليجيني؛ للدللة والتاأكيد على بع�ص 

املتغريات، حيث يعد من اأكرث املناهج امل�شتعملة يف العلوم الجتماعية؛ وذلك ملرونته 
ونتائج  ق�شرية  ملحات  وتوفريه  املدرو�شة،  املو�شوعات  ويف  ال�شتفهام  و�شائل  يف 
بغر�ص  ا�شتبيان  ا�شتمارة  لذلك  ي�شتعمل  2012م(.  )�لوليعي،1433هـ/  �سريعة 
جمع املعلومات عن املعوقات التي تواجه التكامل القت�شادي لدول جمل�ص التعاون 
اخلليجي، وتقييم امل�شتوى لهذا التكامل، ومناق�شة البيانات التي جمعت يف الإطار 

النظري واملفاهيمي للجغرافيا القت�شادية. 

8. م�ص�در البي�ن�ت:
�ال�ستبيان، حيث  ��ستمارة  على  �الأولية  بياناتها  �لدر��سة يف م�سادر  �عتمدت 
وزعت ال�شتمارة على عينة من اأ�شاتذة اجلامعات يف اأق�شام اجلغرافيا بدول جمل�ص 
التعاون اخلليجي بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية الأع�شاء يف اجلمعية اجلغرافية 
بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي، وذلك باإر�شال  ا�شتمارة ال�شتبيان عرب 
الربيد الإلكرتوين، الذي حت�شلت عليه الباحثة من بوابة اأع�شاء اجلمعية من املوقع 
�الإلكرتوين (http://gccgs.org.sa). واأُر�شلت 97 ا�شتمارة، ا�شتجاب 53 �شخ�شًا يف 
اأ�شبوعني، وحللت بيانات ال�شتمارة اإح�شائيا  با�شتعمال برنامج احلزم الإح�شائية 

 .(SPSS) يف �لعلوم �الجتماعية
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يف حني �عتمدت يف م�سادرها �لثانوية على موقع �الأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون 
و�لبحوث   ،(https://www.gcc-sg.org) العنكبوتية  ال�شبكة  العربية يف  لدول اخلليج 
يف  املجل�ص  ودول  العموم،  وجه  على  العامل  دول  بني  القت�شادي  بالتكامل  املتعلقة 
الدوريات الإقليمية والعاملية على وجه اخل�شو�ص، اإ�شافًة اإلى املراجع وامل�شادر يف 

�جلغر�فيا �القت�سادية. 

9. الإطار النظري واملفاهيمي للبحث:
من  جمموعة  بني  تكتل  عملية  هو   Economic integration القت�شادي  التكامل 
الدول حتت �شعار �شكل اقت�شادي؛ وذلك ملواجهة عدد من امل�شكالت القت�شادية، تكون 
يتطلب  العامل اخلارجي، وهذا  مع  عليه  اأقــوى مما هي  الــدول  العالقات بني هذه  فيه 
حتقيق التن�شيق ال�شيا�شي والقت�شادي وتوفري �شبكة اإقليمية مالئمة للنقل واملوا�شالت، 
وللو�سول �إلى درجة �لتكامل �لتام ال بد لدول �لتكامل �ملرور بعدة مر�حل. )جدول 1(. 

املرحلة 

منطقة التجارة 
�حلرة

�الحتاد �جلمركي

ال�شوق امل�شرتكة

الحتاد القت�شادي

الندماج القت�شادي

1

2

3

4

5

�نحر�فات �لتجارة
 و�الإنتاج و�ال�ستثمار

الآثار ال�شكنية- الآثار 
الديناميكية

�لتمييز بني �ل�سلع

الختالف يف �ل�سيا�سات 
القت�شادية الوطنية

قاعدة الن�شب املئوية- 
قاعدة �لتحويل- 

ال�شرائب التعوي�شية

-

حرية �نتقال �ل�سلع 
والأ�شخا�ص وروؤو�ص 

�الأمو�ل
التن�شيق بني ال�شيا�شات 

القت�شادية الوطنية

منطقة التجارة احلرة بني ال�شويد والرنويج- 
 -(NAFTA) منطقة التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية

�الحتاد �الأوربي للتجارة �حلرة (EFTA)- �حتاد 
(LAFTA) اأمريكا الالتينية للتجارة احلرة

-

ال�شوق امل�شرتكة لدول �شرق وجنوب اإفريقيا 
(COMESA)- ال�شوق امل�شرتكة لأمريكا الو�شطى 

(CACM)- ال�شوق امل�شرتكة العربية.

-

�الحتاد �الأوربي

االآثار املرتتبة 
عن املرحلة

معاجلة 
الآثار

مناذج لبع�س 
املجموعات الدولية

جدول )1(: مراحل التكامل القت�شادي
�مل�سدر: �إعد�د �لباحثة )1435هـ(، عن: عمر )1998م(، 

املجذوب )1999م(، عطية )2000م(، عبد احلميد )2003م(.
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ال�شوق  اإلى  و�شوًل  اجلمركي،  الحتــاد  اإلى  ثم  احلــرة،  التجارة  مبنطقة  تبداأ 
امل�شرتكة، ومن ثم الحتاد والندماج القت�شادي. )ال�شعيد، 2009م(.  وللو�شول 
كلها  القت�شادية  ال�شيا�شات  توحيد  من:  بد  ل  القت�شادي  الندماج  مرحلة  اإلى 
املنطقة  دول  عرب  التداول  يف  جتري  موحدة  وعملة  عليا،  اإقليمية  �شلطة  واإيجاد 

املتكاملة، وتكوين جهاز اإداري موحد لتنفيذ هذه التدابري.
ملعاجلة  النظرية  املدار�ص  من  كثرٌي  القت�شادي  التكامل  مو�شوع  تناولت  وقد 

�مل�سكالت �القت�سادية و�ل�سيا�سية، ومن �أهمها �أربع مد�ر�س هي:
١- املدر�شة الوظيفية: اأ�ش�شها الربيطاين دافيد ميرتاين David mitrani )1929م( 
حالت  كل  تت�شمن  اإذ  القت�شادي؛  لالندماج  منفذًا  الوظيفة  تعد  التي  وهي 
الندماج اجلزئي، وفيه تفو�ص بع�ص الوظائف احلكومية اإلى الوحدات امل�شاركة 
على امل�شتويني الأعلى والأدنى من �شناعة القرار، اأي اإن الندماج ال�شامل يتوقف 
على اأهمية هذه الوظائف يف ال�شيا�شات املحلية للوحدات امل�شاركة، مثل احتاد 
يف  ممثلة  بلد  كل  يف  الفعلية  ال�شلطة  بقاء  مع  واأ�شرتاليا،  بريطانيا  بني  التاج 
ت�شريعات كل منها، وهو حالة من حالت الندماج الوظيفي . )الإمام، 1990م(. 
٢- املدر�شة الوظيفية اجلديدة: ن�شاأت بعد احلرب العاملية الثانية ملعاجلة الق�شور 
يف النظرية الوظيفية باإ�شهام الربيطانيني، اأرن�شت ها�شت  Ernst Hasst ولنيد 
ثقافة  توافر  يتطلب  القت�شادي  التكامل  اأن  اأكــدت  وهــذه   ،Lnid brag بــر�غ 
م�شرتكة وموارد اقت�شادية كافية مع �شرورة اإقحام جماعات امل�شالح والنخب 
والأحزاب ال�شيا�شية يف عملية التكامل، وترى اأن حتول الوحدة القت�شادية اإلى 
وحدة �شيا�شية تتوافر  على فر�ص اأكرب يف املجتمعات ال�شناعية الدميقراطية 

كما هو �حلال يف �أوربا �لغربية. )�لو�فـي، 2007م(.
3- املدر�شة التعددية: من رو�دها �الأملاين كارل دويت�س Karl Deutsch الذي يرى 
اأن وجود �شفقات قوية و�شريعة وقابلة للتطوير بني جمموعة من الدول ت�شكل 
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الت�شال  عامل  واأن  الــدول،  هذه  بني  تكاملية  عملية  لأي  الأ�شا�شية  الركيزة 
�إلى  و�ل�سفقات بني �لدول ي�سهل �لتكامل ويدفع تدريجيًا قادة �لدول للو�سول 
ال�شعور بالنتماء ملا ي�شمى باجلماعة ال�شيا�شية، مثل: منطقة �شمال الأطل�شي 
)عبيد،  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  احلال  هو  كما  املوحد  الأمن  ومنوذج 

1996م(.
يرى  الذي   Amitai Etzioni اإتزيوين  اأميتاي  روادها  من  الفدرالية:  املدر�شة   -٤
اأن الوحدة ال�شيا�شية هي الطريقة التي يتحقق بها التكامل القت�شادي بوجود 
التوحيد  قوى  بعدها  لتربز  معينة،  قطاعات  يف  الأطــراف  بني  متبادل  اعتماد 
خمتلف  يف  التكامل  ينت�شر  ثم  والت�شالت،  والأفــراد  ال�شلع  تدفق  تزايد  مع 
ال�شوق الأوربية امل�شرتكة ومنظمة احللف الأطل�شي. )عبيد،  القطاعات، مثل: 

1996م(. 
10. امل�سطلحات واملفاهيم:

١- جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية: دول جمل�ص التعاون اخلليجي منظمة 
�شيا�شية واقت�شادية واجتماعية واإقليمية وفقًا مليثاقها، حيث ن�شاأ نظام التعاون 
الإقليمي بني الدول العربية يف اخلليج ملواجهة التحديات التي تفر�شها الأو�شاع 
املحيطة بها. وي�شمل نطاق عمل جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية القت�شاد 
�لقانونية،  و�ل�سوؤون  و�لتعليم،  و�الإعالم  و�ل�سحة  و�لثقافة  و�الأمن  و�ل�سيا�سة 
والإدارة، والطاقة وال�شناعة والتعدين، والزراعة، وم�شايد الأ�شماك والرثوة 

 .(Wallace, 2007م)  .حليو�نية�
تطوره  ومراحل  القت�شادي  التكامل  مفهوم  يرتبط  القــتــ�ــشــادي:  التكامل   -٢
 ،  Free Trade Area احلرة  التجارة  منطقة  مثل:  ومفاهيم  م�شطلحات  بعدة 
 ،Common Market وال�شوق امل�شرتكة ، Customs Union و�الحتاد �جلمركي
 Economic والندماج القت�شادي ، Economic Union والحتاد القت�شادي

integration، وفيما ياأتي تعريف كل واحد منها:
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منطقة التجارة احلرة Free Trade Area : هي جمموعة من �لدول �الأع�ساء 
تزول  بينها حتى  فيما  التجاري  التبادل  املفرو�شة على  القيود  تخفي�ص  تتفق على 
على  املنطقة  دول  دولة من  لكل  بالتعريفة اجلمركية اخلا�شة  الحتفاظ  مع  كليًا، 

الواردات من الدول الأخرى غري الأع�شاء . 
و�لقيود  �جلمركية  �لر�سوم  �إلغاء  هو   :Customs union اجلمركي  الحتــاد 
على  موحدة  جمركية  تعريفة  �لتز�مها  مع  جمركيًا،  �ملتحدة  �لبلد�ن  بني  �لكمية 

ال�شلع امل�شتوردة من دول خارج الحتاد. 
ال�صوق امل�صرتكة Common Market : ال قيود كمية �أو ر�سوم جمركية على 
تبادل ال�شلع اأو انتقال عنا�شر الإنتاج املختلفة بني الأع�شاء، وتطبق تعريفة جمركية 

موحدة للدول املن�شمة اإلى ال�شوق على ال�شلع الواردة من دول خارج ال�شوق.  
الوحدة القت�شادية Economic union: توجد قيود على انتقال ال�شلع وعنا�شر 
ويجري  الوحدة،  خــارج  من  الــدول  على  موحدة  جمركية  تعريفة  وجــود  مع  الإنتاج، 

التن�شيق بني ال�شيا�شات القت�شادية واملالية والنقدية اخلا�شة بالدول الأع�شاء.

11. الدرا�سات ال�سابقة:
التكامل  تتناول مو�شوع  التي  الدرا�شات اجلغرافية وغري اجلغرافية  كثري من 

القت�شادي بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي، ومن هذه الدرا�شات:
لدول  البينية  التجارة  عن  )2006م(  خليل  حممد  خالد  مــنــزلوي،  درا�شة 
جمل�ص التعاون اخلليجي اأهميتها وتطويرها والعنا�شر املوؤثرة فيها، وجاءت درا�شته 
يف �ستة ف�سول: ت�سمن �الأول مقدمة، و�لثاين �لدر��سات �ل�سابقة، �أما �لثالث فقد 
الرابع  والف�شل  القت�شادي،  التكامل  ومفهوم  القت�شادي  التكامل  نظرية  تناول 
والف�شل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  بني  القت�شادية  الوحدة  اتفاقية  تناول 
اخلام�ص عن التجارة البينية لدول املجل�ص املعتمدة على النفط ممونًا رئي�شًا. وترى 
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الدرا�شة اأن هذه الدول تعتمد على العامل اخلارجي لبيع اأغلب منتجاتها من النفط، 
وت�شتعمل عائداته للح�شول على اأغلب حاجاتها من ال�شلع ال�شتهالكية والراأ�شمالية 
الدول  العامل، وبخا�شة  والتقنية املتطورة والغذاء وال�شالح وغريها من باقي دول 
ال�شناعية. ودر�ص الف�شل ال�شاد�ص النموذج القت�شادي الذي ُطبق فيه النموذج 
القت�شادي امل�شتعمل. وك�شفت النتائج والتو�شيات اأهمية عدد من العوامل املوؤثرة 
الإجمايل ملجموع دول املجل�ص، وجمموع  القومي  الناجت  البينية، منها:  التجارة  يف 
تاأثري وا�شح لكل من  الــواردات من الدول الأخــرى، يف حني مل يكن هناك  اأ�شعار 
جمموع اأ�شعار ال�شادرات من دول املجل�ص ال�شت اإلى الدول الأخرى، وموؤ�شر اأ�شعار 
امل�شتهلكني املرجح لدول املجل�ص ال�شت اإلى الدول الأخرى، ومتو�شط اأ�شعار النفط 
يف قيم التجارة البينية، وك�شفت الدرا�شة تاأثر التجارة البينية بعوامل اأخرى مثل: 
املعوقات غري اجلمركية، كالقيم امل�شافة، وغياب تعرفة جمركية موحدة مع العامل 
اخلارجي، ومعوقات النقل واختالف الأنظمة والقوانني التجارية بني دول املجل�ص. 
وتنويع  معوقاته  ومعاجلة  التجاري  التبادل  عقبات  بتذليل  الدرا�شة  اأو�شت  كما 
م�شادر الدخل وتف�شيل املنتجات اخلليجية يف مناق�شات القطاع العام واخلا�ص 

يف دول �ملجل�س.
Asmak & Mohd, 2009( يف  �أ�سمارك وحممد  )2009م  كل من  �أ�سار  وقد 
وفر�ص  حتديات  القت�شادي  للتكامل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  »دول  درا�شتهم 
�ال�ستثمار �ملاليزية« �إلى �أن دول جمل�س �لتعاون �خلليجي (GCC) هي اأكرب جمموعة 
�لعاملي،  �القت�ساد  يف   17 الـ  املرتبة  وحتتل  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  اقت�شادية 
وقد جذب اإن�شاء الحتاد اجلمركي اخلليجي يف عام 2003م عددً� من �ملجموعات 
�القت�سادية مثل �الحتاد �الأوروبي (EU)، وكذلك �سعت بع�س �لبلد�ن للتعامل مع دول 
�لتعامل  وكان  ماليزيا،  مثل  �قت�سادية  بو�سفها جمموعة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 
القت�شادي بني ماليزيا ودول جمل�ص التعاون اخلليجي ملحوظًا خ�شو�شًا يف التجارة 
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وم�سادر النفط، كما اأتيحت الفر�ص لدول جمل�ص التعاون بال�شتثمار يف ماليزيا. 
التكامل  اإطار  الدولية يف  التجارة  ودر��سة عبد�لرحمن )2013م( عن حركة 
تقييمية  حتليلية  درا�ــشــة  احلديثة  القت�شادية  التغريات  �شوء  يف  القت�شادي 
للتجارة �لدولية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجية )2000 /2010م( التي بحثت دور 
العربية يف ظل  الدولية بني دول اخلليج  التجارية  التكامل القت�شادي يف احلركة 
حركة  وبحث  والتنظيمي.  التنظريي  امل�شتوى  على  احلالية  القت�شادية  التحديات 
�لتجارة �لدولية لدول �خلليج ما بني 2010/2000م. وكان من نتائجها اأن تداعيات 
الأزمة املالية العاملية اأثرت كثريًا يف دور التكامل القت�شادي لدول جمل�ص التعاون 

�خلليجي، وتفعيل حركة �لتجارة �لدولية �خلليجية.
وفـي در��سة مارتن )2013م ,Martin( عن التنويع القت�شادي يف دول جمل�ص 
�شجل  فيها  حلل  التي  امل�شتقبلية«  والجتاهات  املا�شي  »�شجل  اخلليجي  التعاون 
املا�شي والجتاهات امل�شتقبلية جلهود التنويع القت�شادي يف دول التعاون اخلليجي 
ال�شت من خالل درا�شة اجتاهات التنوع يف خطط التنمية احلالية والروؤى الوطنية 
حلكومات دول املجل�ص، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن �شجل املا�شي قد حقق 
فعالة  و�شيلة  التنويع  اأن  اإلى  بالإجماع  التنمية  خطط  ت�شري  حني  يف  هزيلة  نتائج 
من  عددًا  هناك  واأن  وا�شتدامتها،  امل�شتقبل  يف  الدخل  م�شتويات  ا�شتقرار  لتاأمني 
احلواجز الهيكلية للتنويع تت�شل ب�شيناريوهات النمو لالقت�شاد العاملي، وازدواجية 
يف  الكبرية  واحلواجز  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  بني  القت�شادية  الأن�شطة 

التجارة البينية.
واملائي  الغذائي  الأمــن  حتقق  التي  ,Bazza(الأطر  )2005م  بــاز�  حدد  كما 
لدول جمل�ص التعاون يف درا�شته »�شروط و�شيا�شات لإدارة املياه والأمن الغذائي يف 
ظل ندرة املياه: حالة دول جمل�ص التعاون اخلليجي« التي قدم فيها عر�شًا موجزًا 
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للخ�شائ�ص الفيزيائية والقت�شادية امل�شرتكة لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، اإلى 
جانب ا�شتعرا�ص ال�شيا�شات ال�شابقة على الزراعة واإدارة املياه يف هذه الدول، مع 
الأمن  م�شتوى  وزيــادة  اقت�شادياتها  تنويع  اإلى  الرامية  احلوافز  اأطر  يف  الرتكيز 
الغذائي، وحتليل اآثار هذه ال�شيا�شات يف التنمية الزراعية وم�شتوى الغذاء لالكتفاء 
الذاتي. يف املرحلة الثانية يقدم البحث ا�شتعرا�شًا لو�شع املوارد املائية يف املنطقة 
الذي يتاألف اأ�شا�شًا من املياه اجلوفية، ويحلل اآثار ال�شيا�شات يف اإدارة هذه املوارد، 
املياه،  تلوث  وم�شكالت  اجلوفية،  املياه  ا�شتنزاف  اإ�شرتاتيجية  على  الرتكيز  مع 
وانخفا�ص الإنتاجية، والقدرة التناف�شية القت�شادية للزراعة، وملعاجلة هذا الو�شع 
غري امل�شتدمي و�شعت الدرا�شة خيارًا اإ�شرتاتيجيًا بالتخطيط ل�شتعمال املوارد املائية 
بطريقة ا�شتباقية ا�شتنادًا اإلى الإطار الذي يربط الزراعة وال�شيا�شات املائية التي 
اإلى احلفاظ على حد �شواء على املوارد املائية، وتكون قادرة على مناف�شة  تف�شي 
حتليل  اإجراء  وت�شمل:  ال�شيا�شات  اإطار  عنا�شر  وتوفري  الزراعي،  الإنتاج  م�شتوى 
املروية  للزراعة  والجتماعية  القت�شادية  الآثار  وتقييم  والطلب،  للعر�ص  متعمق 
يف القت�شاديات الوطنية، واعتماد ال�شيا�شات الزراعية و�شيا�شات تعزيز وحت�شني 

كفاءة ا�شتعمال املياه يف الزراعة، وتعزيز اإمدادات املياه وبدائل املياه العذبة.
كما حلل �حلفار )2013م( يف درا�شته: التكامل القت�شادي العربي » درا�شة 
حتليلية لواقع التجربة ومكامن ال�شعف«، اأكد فيها ر�شالة مهمة مفادها اأن غياب 
اإلى  اأدت  التي  العوامل  اأهم  ال�شيا�شية للحكومات والأنظمة يعد واحًدا من  الإرادة 
ف�شل هذه التجربة طوال العقود التي تلت تاأ�شي�ص جامعة الدول العربية، حيث قدم  
تقدميًا  الإقليمي  القت�شادي  والتكامل  املتبادل  العتماد  ق�شية  عن  نظريًا  بحثًا 
علميًا جمردًا، مع طرح مناذج عاملية لتجارب ناجحة للتكامل القت�شادي الإقليمي، 
مثل: جتربة الحتاد الأوروبي، ومنطقة التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية. كما تناول 
البحث جتربة التكامل القت�شادي العربي من زاوية املقومات التاريخية والب�شرية 
واجلغرافية القائمة التي تكفل قيام جتربة ناجحة للتكامل القت�شادي العربي يف 
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�شوء الغطاء املوؤ�ش�شي لذلك، ممثاًل يف جامعة الدول العربية، وبع�ص الإجنازات 
ا منطقة التجارة احلرة العربية الكربى. وملواجهة  املتحققة يف هذا املجال، خ�شو�شً
ا التهمي�ص الذي يعانيه  حتديات القرن اجلديد، وتفادي خماطر العوملة، خ�شو�شً
القرار الدويل  ابتعاده عن �شناعة  الدولية، ومن ثم  القوى  العربي يف �شلم  العامل 
ال�شيا�شي والقت�شادي يقرتح البحث اإعطاء الأولوية ملعاجلة امل�شكالت ال�شيا�شية 
القائمة بني الدول العربية، وحت�شني هيكلية القت�شاديات العربية، وتنمية اجلانب 

العملي والتقني؛ لأن يف ذلك م�شلحة قومية عربية خال�شة.
يتبني لنا من العر�ص لهذه الدرا�شات اأنها تبحث عن اأف�شل الطرق وال�شيا�شات 
والإ�شرتاتيجيات التي ت�شهم يف الو�شول اإلى اأعلى م�شتوى من التكامل القت�شادي 
بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي التي تتوافر لديها املقومات التي تدعم هذا الجتاه 
من خالل عر�ص املعوقات وحتليلها، لذلك ياأتي هذا البحث لدعم هذا الجتاه من 
بجغرافية  معرفتهم  بحكم  املجل�ص  دول  يف  اجلغرافيني  العلماء  راأي  اإبــراز  خالل 
املنطقة ومقوماتها القت�شادية والجتماعية التي ت�شهم بطبيعة احلال يف دفع عجلة 

التكامل القت�شادي بني دولهم.
12. املن�ق�صة والنت�ئج:

ت�شمنت الدرا�شة وجهة نظر اجلغرافيني اخلليجيني يف التكامل القت�شادي بني 
دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف عدة حماور من اأجل حتقيق اأهدافها، 
حيث اأ�شارت نتائج حتليل بيانات ال�شتبيان اإلى عدد من النقاط التي ميكن عر�شها 

فيما ياأتي:
١- مقومات التكامل االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية: 

يق�شد باملقومات القت�شادية: اخلطة والأ�شا�ص الذي يقوم عليه النظام القت�شادي 
مل�شاعفة الإنتاج وفق النظريات القت�شادية ال�شائدة يف خمتلف النواحي القت�شادية. 
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ومن خ�شائ�ص هذه املقومات اأنه ي�شتدل بها على الو�شائل التي متكنهم من ال�شتفادة 
من املوارد القت�شادية املتاحة ب�شتى الطرق، اأي اإن املقومات تعني الأنظمة اأو القوانني 
القت�شادية التي حتدد منط ا�شتغالل املوارد القت�شادية اأو اإنتاجها يف منطقة ما من 
 . اأو متغريات  نتاج تفاعل عدة عنا�شر  اإل  الأر�ص، وخ�شائ�ص هذه املقومات ما هي 
ينظر �شكل )2(. وعليه  فكل مقوم من مقومات التكامل التي �شرتد يف هذه الدرا�شة  
العربية،  التعاون لدول اخلليج  لتفاعل عدة  عنا�شر يف دول جمل�ص  لحقًا هي مكون 

وبن�شب متباينة كّمًا ونوعًا وتوزيعًا بني دول املنطقة. 
 

 

�سكل )2(: مقومات التكامل القت�شادي

�مل�سدر: عمل �لباحثة )1435هـ(.  

اجليد  القت�شادي  للبناء  الأ�شا�شية  العنا�شر  العربية  اخلليج  دول  ومتتلك 
بدرجات متفاوتة، واملتمثلة يف توافر املوارد الإنتاجية التي متكنها من اأن تنتج ال�شلع 

واخلدمات التي تق�شم اإلى املوارد الطبيعية واملوارد الب�شرية.
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اأول :املوارد الطبيعية:

ف القت�شاديون املوارد الطبيعية باأنها ت�شمل الأر�ص مبا تت�شم به من تنوع  يعِرّ
يف املوقع  اجلغرايف والت�شاري�ص، اأو الغطاء النباتي اأو عنا�شر املناخ، واملواد اخلام، 
مثل: املعادن واملياه البحرية برثواتها، واملياه اجلوفية، واحليوانات والطيور. وي�شم 
الطبيعة  توؤمنه  ما  كل   Resources Environmental بيئيًا  الطبيعة  موارد  مفهوم 
اأي�شا  من ثروات طبيعية ت�شتلزم بقاء الإن�شان وي�شتعملها لبناء ح�شارته. وتعرف 
باأنها املواد ذات الفائدة لالإن�شان وميكن ا�شتخال�شها من الطبيعة والتعامل معها 
املعادن  التعريف  ويت�شمن هذا  والدولية،  املحلية  التجارة  �شلعة مهمة يف  بو�شفها 
وبهذا  واجلوفيـة،  ال�شـطحية  واملياه  والرتبة  الطاقة  وم�شادر  والفلزات  وال�شخور 

ي�شبح املورد الطبيعي موردًا اقت�شاديًا.
تت�سابه دول �خلليج �لعربية يف �الأهمية �الإ�سرت�تيجية ملوقعها �جلغر�فـي، ومن 
حيث البعد ال�شيا�شي كعالقتها بدول العامل اخلارجي اأو القت�شادي كقرب امل�شافة 
بني دول املجل�ص، ولذا يعد املوقع داعمًا قويًا يف م�شرية التكامل القت�شادي بني دول 
املنطقة، فهي ت�شغل معظم م�شاحة �شبه اجلزيرة العربية،  كما منحها وجود الأماكن 
الإ�شالمية املقد�شة يف اإحدى دولها اأن ت�شبح اأهم املراكز ال�شيا�شية الرئي�شة للوطن 

�لعربي و�لدول �الإ�سالمية. 
وتت�شابه اأي�شًا يف جتان�ص الرتكيب النوعي لت�شاري�ص اأرا�شيها مع تباين يف توزيع 
هذا الرتكيب وم�شاحته بني دول املنطقة. وهذه اخلا�شية مبا حتويه من خ�شائ�ص 
الرتكيب  يف  كالتنوع  عوامل  عدة  لتفاعل  حم�شلة  هي  اجلغرافيني  لدى  معروفة 
الأرا�شي  عن  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شرق  الواقعة  الدول  اأرا�شي  بني  اجليولوجي 
الواقعة يف غربها. فال�شطح يكون م�شتويًا يف معظم اأنحاء دول املجل�ص ما عدا بع�ص 
عمان  و�شلطنة  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمــارات  من  الأجــزاء 
حيث اجلبال التي تختلف مكوناتها وطبوغرافيتها من مكان لآخر، وتتخللها كثري من 
الأودية وال�شعاب، ومتثل موردًا اقت�شاديًا مهمًا يف الن�شاط ال�شياحي، اإ�شافة اإلى ما 
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حتويه من معادن، وتنوع يف املناخ ونوع الرتبة والنبات واحليوان، والأرا�شي الزراعية 
وغري الزراعية واملوقع اجلغرايف، وال�شواحل البحرية من حيث ال�شكل واأطوالها وما 
حتويه من ثروات. كما اأن امتالك دول جمل�ص التعاون لواجهات بحرية منحها مرونة 
احلركة والت�شال املبا�شر بالتجارة العاملية. ومورفولوجية �شواحلها �شمحت بن�شاأة 
عدد كبري من املوانئ البحرية ذات مزايا اإ�شرتاتيجية، وقيمة اقت�شادية عالية يف 
الإمــارات،  يف  علي  وجبل  را�شد  كميناء  الدولية  والتجارة  ال�شياحة  �شناعة  جمال 
ال�شعودية، وم�شيعيد يف قطر، و�شور يف عمان، والأحمدي يف  والدمام واجلبيل يف 
الكويت، واملنامة يف البحرين، وهي مناطق جذب لل�شكان اخلليجيني وتبادل منافع 
اقت�شادية لهم وللم�شتثمرين من خارج �شكان دول اخلليج العربية. وجميعها تعك�ص 
يف  القت�شادي  التكامل  حتقيق  يف  الطبيعية  املــوارد  مقوم  من  ال�شتفادة  اإمكانة 
اجلوانب الإيجابية منها، كتوفري الغذاء بتبادل ال�شلع امل�شتوردة، اأومن خالل الإنتاج 

�ملحلي. )�إد�رة �لدر��سات �القت�سادية و�الإح�ساء، 2012م(. 
ثانيا : املوارد الب�شرية:

من املقومات الفرعية للموارد الب�صرية يف دول جمل�س التعاون ما ياأتي:

١. راأ�س املال:

الأعلى عامليًا.  بفائ�ص جتاري هو  العربية  تت�شم دول اخلليج  التجاري:  الفائ�س  )اأ( 
فال�شعودية حتظى باملركز الثالث بو�شفها اأكرب اقت�شاد عاملي يف اإجمايل الأ�شول 
اقت�شاد  اأن  الدويل  النقد  �شندوق  ويتوقع  يوليو2013م،  نهاية  حتى  الحتياطية 
�ململكة  و�أن  ريـال.  مليار   536.8 بنحو  2013م  عام  فائ�شًا  �شيحقق  ال�شعودية 

�شتحتفظ مبركزها الثالث هذا حتى عام 2018م. ) �لعجاجي ، 1434هـ(.
الناجت  الفرد من  الفرد من الدخل القومي: ي�شتعمل موؤ�شر ن�شيب  )ب( ن�صيب 
املحلي الإجمايل موؤ�شرًا على الو�شع القت�شادي للدول، وم�شتوى دخل الفرد. 
للفرد  احلقيقي  الدخل  يعطي  ل  اإنه  اأي  ح�شابًيا،  متو�شًطا  املوؤ�شر  هذا  وميثل 
حلجم الإنتاج املحلي، غري اإنه هو املعتمد لدى الباحثني يف هذا املجال العلمي، 
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النقد  �شندوق  مثل  املعروفة  الدولية  واملنظمات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  وكذلك 
امل�شتوى  ارتفاع  على  يدل  القومي  الدخل  من  الفرد  ن�شيب  وارتفاع  الــدويل. 
املعي�شي لل�شكان، وارتفاع القدرة ال�شرائية لديهم، والقدرة على توفري اخلدمات 
التي يحتاج اإليها الفرد من �شحة وتعليم و�شكن وغذاء ونحوه، وهي تعد �شلعًا 

خدمية مدعومة يف دول اخلليج العربية.
لأي  واملرتفع  القوي  القت�شادي  النمو  معدل  اإن  القت�شادي:  النمو  معدل  )ج( 
النمو القت�شادي ل بد من  بلد يعني حت�شن م�شتويات املعي�شة فيه. ولتحقيق 
زيادة ا�شتغالل املوارد الإنتاجية كاأن ت�شتعمل جزًءا من مواردها لبناء امل�شانع 
هذه  ا�شتعمال  ميكن  ثم  ومن  ال�شناعية،  املواد  من  وغريها  الثقيلة  واملعدات 
املواد ال�شناعية لإنتاج املزيد من ال�شلع الأخرى امل�شتقبلية، كما يجب البحث 
الأولية  املوؤ�شرات  اأظهرت  ولقد  وتنميتها.  الطبيعية   املــوارد  من  املزيد  عن 
يف  النمو  موؤ�شرات  والإمــارات  ال�شعودية  ت�شدر  العربية  الــدول  لقت�شاديات 
�إلــى %4   3.5 تــراوح بني  الــذي  العام احلــايل )2013م (،  العربية يف  الــدول 
 %2.5 يف �لعام 2013م،  بزيادة على املعدل العاملي املتوقع الذي يرتاوح بني 
و3%. ، و�شبب هذا الرتفاع منو ن�شاط ال�شياحة والتجارة، وزيادة الطلب على 
النفط. ووفقًا للتقرير ت�شري التقديرات الأولية اإلى اأن معدل منو الناجت املحلي 
الإجمايل لالقت�شاد ال�شعودي بلغ نحو 6% عام 2012م )�حليدر، 1434هـ (، 
وبلغ منو دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف عام 2012م 6% ، يف حني اأنه يف بقية 
النقد الدويل.)عبد  اأولية ل�شندوق  �أقل من 2% وفق تقديرات  �لعربية  �لدول 

�ل�سميع، 2013م(.
)د( ال�شتثمارات اخلليجية املحلية والإيــرادات غري النفطية: تبذل دول جمل�س 
غري  القطاعات  ا�شتثمار  يف  كبرية  جــهــودًا  العربية  اخلليج  ــدول  ل التعاون 
النفطية. وذلك لرفع ن�شبة العتماد على هذا القطاع  يف الناجت املحلي ومنو 
القت�شاد، ولذا تنوعت جتارب تنويع م�شادر الدخل بني دولة واأخرى، كالتو�شع 
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يف ال�شناعات املحلية القائمة واإيجاد قاعدة لها مثل: �شناعات البرتول والغاز، 
و�ل�سياحة، و�لزر�عة، و�الت�ساالت و�الإن�ساء�ت و�لعقار�ت، ولتوؤمن حاجاتها ملا 

بعد النفط. )الغامدي، 1434هـ(ـ
)هـ( الإنفاق احلكومي: اإن ارتفاع م�شتويات الإنفاق احلكومي وحت�شن اأو�شاع القطاع 
اخلا�ص يدعمان منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ملجل�ص التعاون اخلليجي 
عند نحو 6% �شنويًا بالأ�شعار الثابتة يف عامي 2013 و2014م، اأي مبا مياثل النمو 
1%، ويوؤثر النفط  2012م، واأعلى مما كان متوقعًا �شابقًا بنحو  املحقق يف عام 
والغاز يف دول  النفط  اإ�شهام قطاع  ارتفع  الرثوة اخلليجية حيث  تكون  بقوة يف 
املجل�ص عمومًا دون ا�شتثناء يف املدة من 2005-2012م، وتت�شدر ُعمان والكويت 
القائمة بن�شبة بلغت على التوايل 84%، و62،8%، ثم ال�شعودية بن�شبة تراوح بني 
 .  %38،37-%29،24 بني  ما  عمان  و�شلطنة  البحرين  ثم   ،%52،99-%50،87

)�ملوقع �الإلكرتوين ل�سركة �لر�جحي �مل�سرفية، 2013م(.
)و( الأهمية الن�شبية لتوزيع ال�شكان : بلغ عدد ال�شكان املواطنني وغري املواطنني 
بن�شب  ويتوزعون  ن�شمة،  مليون  نحو 46  �لتعاون عام 1411هـــ  يف دول جمل�س 
ال�شعودية  2.6%  لكل من   ،% 3.8  ،% 6.7  ،% 7.2  ،%18  ،% 61.5 متباينة 
والإمارات العربية املتحدة، وعمان، والكويت، وقطر، والبحرين على التوايل. 
هوؤلء  ثلثي  يقارب  ما  اأن  وُيلحظ   .)40 �س  2013م،  الإح�شائية،  )الن�شرة 
ال�شكان يف ال�شعودية، وتكون مع الإمارات نحو اأربعة اأخما�ص �شكان دول جمل�ص 
التعاون، وهو ما يعك�ص الأهمية القت�شادية للدولتني يف املنطقة واأنهما الُكرْثيني 

جذبًا لال�شتيطان. 
)ز( الرتكيب العمري لل�صكان: التعرف على  الرتكيب العمري  لفئات العمر املختلفة  
التي  ال�شكاين. ومن ثم و�شع ت�شور عن املرحلة  الهرم  التعرف على  يفيد يف 
مير بها املجتمع ال�شكاين. وبح�شاب الن�شب املئوية للفئات العمرية عام 2011م 
بني �شكان دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. ينظر: �شكل )3( نلحظ 
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ارتفاعًا  وتزداد  �شنة  العمرية من )4-0( - )50- 54(  الفئات  ن�شب  ارتفاع 
اإن الهرم ال�شكاين لدول اخلليج العربية يت�شم  اأي  بني )4-0( - )39-35(. 
ودعم  التنمية،  عملية  ت�شهم يف  اأن  ب�شرية ميكن  قوى  واإنها متتلك  بال�شباب، 
التكامل القت�شادي لدول املنطقة. )الأمانة العامة لدول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية، الن�شرة الإح�شائية ، 2013م، �س37(.

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً� على �لعمل �مليد�ين )1435هـ( بناء على بيانات الأمانة العامة لدول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية، الن�شرة الإح�شائية ، 2013م.

٢. االأنظمة والقوانني االإدارية:

)اأ( وحدة اللغة والتاريخ والدين: تت�سم دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
برتاث ثقايف م�شرتك وتربطها عالقات خا�شة و�شمات م�شرتكة واأنظمة �شيا�شية 
العقيدة  واأ�شا�شها  �شلطنة(،  اإمارة/  )ملكي،  وراثي  احلكم  فنظام  مت�شابهة، 
بني  م�سرتك  عامل  وهي  �لعربية  �للغة  للدول هي  �لر�سمية  و�للغة  �الإ�سالمية، 
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�شعوب دول املنطقة، كما اأّن البعد التاريخّي يعّد منطلقًا جوهريًا يف فهم واقعّية 
فتاريخها  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  لدول  امل�شرتك  التاريخ  هذا 
�إلى جمموعة �سامية كونت  �حل�سار�ت و�ملمالك  �أ�سول �سعوبها  قدمي، وتعود 

القدمية  كما يف منطقة الأح�شاء والكويت والبحرين.
)ب( وجود كيان موؤ�ص�صي يربط دول منطقة اخلليج العربية: يتمثل هذ� �لكيان 
عربية  اإقليمية  منظمة  وهي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  اأمانة  يف 
مكونة من �شت دول اأع�شاء تطل على اخلليج العربي، هي الإمارات والبحرين 
وال�شعودية و�شلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق لكونه دولة 
عربية مطلة على اخلليج العربي واليمن الذي ميثل المتداد الإ�شرتاتيجي لدول 
جمل�ص التعاون اخلليجي والأردن واملغرب دوًل مر�شحة للح�شول على ع�شوية 
املجل�ص الكاملة، حيث ميتلك كل من العراق واليمن ع�شوية بع�ص جلان املجل�ص 

كالريا�شية وال�شحية والثقافية.
     تاأ�س�س �ملجل�س يف 25 مايو 1981م بالجتماع املنعقد يف الريا�ص يف اململكة 
العربية ال�شعودية، ويتخذ املجل�ص من الريا�ص مقرًا له. ومما يوؤكد دور هذا 
املقوم يف دعم التكامل القت�شادي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
�إقامة كرمية ومريحة ل�سكان دول  قر�ر�ت �ملجل�س �الأعلى �لتي تكفلت بتاأمني 
التعليمية  اخلدمات  على  احل�شول  خليجي  مواطن  كل  حق  من  اإذ  املجل�ص، 
العام  القطاعني  يف  العمل  يف  وامل�شاواة  الجتماعية،  والرعاية  وال�شحية، 
املنامة  يف   25 دورتــه  يف  املجل�ص  اأقرها  التي  التاأمينية  احلماية  مع  واخلا�ص 
�لعربية،  �خلليج  لدول  �لتعاون  )جمل�س  2006م.  عام  من  و�إلز�ميًا  2004م، 

�الأمانة �لعامة، 2013م(.
3. الدعم احلكومي:

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  التحتية  البنية  ت�شهد   : التحتية  البنية  )اأ( 
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التجارة  يدعم  �شك  بال  وهو  الإقليمي،  امل�شتوى  على  ملحوظًا  حت�شنًا  العربية 
للبنية  العربي  اخلليج  دول  م�شروعات  قيمة  وبلغت  اخلليج،  دول  بني  البينية 
�لتحتية 121.3مليار دولر، خ�ش�شت لإن�شاء الطرق واجل�شور، ولتقوية البنية 
�لتحتية للنقل واملوا�شالت، ون�شف تلك القيمة اخت�شت بها الإمارات العربية، 
وجاءت ال�شعودية يف املرتبة الثانية خليجيًا من حيث الإنفاق على هذا القطاع. 

)الن�شار، 1433هـ (.
العامل  يوجد اختالف بني دول  التقنية احلديثة:  العايل والقدرات  التعليم  )ب( 
يف معدلت منو التعليم، وال�شبب يعود اإلى تباين الدول يف فتح فر�ص التعليم 
لل�شكان، واإلى امل�شتوى القت�شادي، والكثافة ال�شكانية، وحجم املناطق الريفية، 
والأ�شبقية التاريخية يف التعليم، ويف ال�شياق نف�شه ورغبة من جميع دول اخلليج 
التعاون  اإلى  فيها  اجلامعات  وجهت  املاهرة  الوطنية  العاملة  القوى  اإيجاد  يف 
مع احلكومات الأوروبية واملعاهد الأكادميية، وبداأ من ال�شنوات املا�شية و�شع 
التعليم  جمال  يف  اخلليج  ودول  ــا  اأوروب بني  التعاون  ت�شجع  مل�شروعات  خطط 

العايل )�شولوفيفا، ودرايا ، 2013م(.
ثالثاً: املقومات  االأخرى:

)اأ( البيت الإعالمي اخلليجي: من اإجنازات هذه املنظمة لدعم م�شروع التكامل 
»البيت  امل�شرتك،  الرباجمي  الإنتاج  موؤ�ش�شة  املنطقة  دول  بني  القت�شادي 
اعتبارية،  �شخ�شية  ذات  اإقليمية  موؤ�ش�شة خليجية  وهي  اخلليجي«،  الإعالمي 
مقرها دولة الكويت، تعزيزًا وتاأ�شياًل للروابط احل�شارية والثقافية والتاريخية 
والرتبوية  التوعية  املجالت  اإلى جانب عدد من  املجل�ص،  دول  بني  التي جتمع 

و�لثقافية و�ل�سحية و�لبيئية.
اأي منها اعتداًء  اأي اعتداء على  اأن  )ب( قوة درع اجلزيرة:  تعد الدول الأع�شاء 
عليها كلها، واأي خطر يتهدد اإحداها يهدد جميع دول املجل�ص، وكونت لذلك قوة 
درع اجلزيرة، اإذ تلتزم الدول الأع�شاء بتطوير قوة درع اجلزيرة وفق ما اتفق 
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عليه �شابقًا، وتعمل على تطويرها م�شتقباًل وفقًا لإمكانات كل دولة من الدول 
الأع�شاء مبا يخدم دورها يف مفهوم الدفاع امل�شرتك عن دول املجل�ص .)الأمانة 

�لعامة لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، 2002م(.
)ج( املعر�س امل�صرتك للآثار: تقيم دول املجل�ص معر�شًا دوريًا م�شرتكًا لآثار دول 
على  واحلفاظ  الثقايف  اجلانب  لتقوية  العربية؛  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

الإرث التاريخي امل�شرتك بني دول املجل�ص. )جملة الآثار، 2009م(. 
اإ�شافًة اإلى امل�شروعات الإ�شرتاتيجية مثل: الحتاد اجلمركي والنقدي، والربط 
الكهربائي، وم�شروع �شبكة ال�شكك احلديدية خالل ال�شنوات املقبلة )بيت التمويل 

�لكويتي بيتك، 2013م(.
٢- تقييم امل�صتوى احلايل للتكامل االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي: 

دول  بني  القت�شادي  للتكامل  احلايل  امل�شتوى  تقييم  اإلى   )4( ال�شكل  ي�شري 
للتعاون  الراهن  امل�شتوى  اأن  الدرا�شة  جمتمع  من   %43 يرى  اإذ  التعاون،  جمل�ص 
منا�شب، يف حني يقف 24% منهم على النقي�ص من ذلك بعلة اأنه دون الطموحات، 

و�لتزم 33% منهم جانب احلياد.
�سكل )4(: تقييم امل�شتوى احلايل للتكامل القت�شادي بني دول اخلليج 

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً�  على �لعمل �مليد�ين )1435هـ(.
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اجلهود  توحيد  تتطلب  التي  البيئية  امل�شكالت  اإلــى  يرجع  ذلك  تف�شري  ولعل 
ملعاجلتها، وبخا�شة التلوث بجميع اأ�شكاله، وذلك بتطبيق مبادئ التنمية امل�شتدامة، 
كما اأ�شارت اإلى ذلك نتائج الدرا�شة الأولية، اإ�شافًة اإلى اأهمية اإيجاد اإطار تنظيمي 
اأكرب للقطاع اخلا�ص  موحد لتكامل الأن�شطة القت�شادية املختلفة، واإتاحة فر�شة 
اأن  وبخا�شة  املجل�ص،  دول  بني  القت�شادي  التكامل  مراحل  جميع  يف  للم�شاركة 
املقومات اجلغرافية الطبيعية منها والب�شرية تزيد من فر�ص الو�شول اإلى مرحلة 
الندماج القت�شادي، كما جند اأن 62.7% من جمتمع الدرا�شة يوافقون متامًا على 
الراأي  هذا  على  يوافقون   %37.3 جانب  اإلى  التكامل،  دعم  يف  املقومات  هذه  اأثر 
وهذا يعني اأن املقومات اجلغرافية للمنطقة متثل داعمًا رئي�شًا يف اأن يبلغ التكامل 
منه  املرجوة  الأهــداف  ويحقق  م�شتوى  اأعلى  التعاون  دول جمل�ص  بني  القت�شادي 

جميعها . ينظر ال�شكل )5(.

�سكل )5(: املقومات اجلغرافية تزيد من فر�ص اإمكانية التكامل الإقليمي بني دول املنطقة

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً� على �لعمل �مليد�ين )1435هـ(.
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3- العوائق التي تقف اأمام التكامل االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي:

يبني �جلدول )2( اأن هنالك تباينًا يف نتائج حتليل بيانات العوائق التي حتول 
دون حتقيق الندماج القت�شادي، فريى بع�ص عينة الدرا�شة اأن التباين يف م�شتوى 
النمو القت�شادي بني دول املجل�ص، وكذلك وجود بع�ص الختالفات الثقافية، وكون 
عملية  يعيق  املنطقة  اإمكانات  م�شتويات  دون  القت�شادية  املــوارد  ا�شتغالل  حجم 
التكامل. يف حني اأن بع�ص اأفراد العينة اختار جانب احلياد يف جمال التخ�ش�ص 
القت�شادي القائم على مبداأ التعاون ل التناف�ص، ومعدلت البطالة بني ال�شباب، 
التكامل  اأمــام  تقف  عوائق  وجود  على  اجلميع  واتفق  الإعالمي.  اجلانب  واإ�شهام 
القت�شادي بن�شبة 78.4%، وما تبقى من الن�شبة فهو حمايد.  كما نلحظ اأن %27.5 
من ن�شبة اأفراد جمتمع الدرا�شة يرون عدم وجود  تخ�ش�ص اقت�شادي  يف جمال 
يوافق هذا  ل  وي�شكل من  التناف�ص،  ل   الإقليمي  التعاون  مبداأ  القائم على  الإنتاج 

الراأي 17.6% ، وذهب 54.9% منهم اإلى اختيار احلياد.
وللتغلب على عوائق التكامل القت�شادي اتفقوا على عدة متطلبات ي�شتوجب القيام 
بها، من اأبرزها: التاأكيد على وجود دعم �شعبي لفر�ص التكامل الثقايف والقت�شادي، 
ل�شافًة  والــدويل،  الإقليمي  التوا�شل  فر�ص  من  كثرية  ل�شتفادة  ال�شتفادة  و�شرورة 
اإلى اأهمية التعاون اخلا�ص من اأجل املنفعة الإقليمية وا�شتثماره يف خمتلف جمالت 
التنمية، والعمل لتاأ�شيل مبداأ ال�شتقرار الإقليمي هدفًا وطنيًا، مع �شرورة ال�شعي نحو 
كما  ينظر جدول )3(.   . املجتمعي  التكامل  اأجل  من  الأجيال اجلديدة  مع  التوا�شل 
الإقليمي والدويل.  الت�شويق  تو�شعة نطاق  اأهمية  اإلى  الدرا�شة  �أ�سار 82% من جمتمع 
ينظر �شكل )6(، وهنا يت�شح لنا �شرورة تن�شيط العمل التجاري ورفع م�شتوى الأ�شواق 
املجل�ص، حيث  دول  وعوا�شم  املدن احلدودية  وبخا�شة يف  الت�شويق  عمليات  وت�شهيل 
يربز دور اجلغرافيا القت�شادية يف  تفعيل التكامل القت�شادي، فُبعد الكثافة يتوافر 
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تعد  مناطق  توجد  حيث  امل�شافة،  ُبعد  جانب  اإلــى  املجل�ص،  دول  عوا�شم  معظم  يف 
الو�شطى،  الريا�ص يف املنطقة  ال�شعودية، كالعا�شمة  العربية  اململكة  مركزية كما يف 
وجدة واملدينة املنورة ومكة املكرمة يف املنطقة الغربية والدمام والظهران يف املنطقة 
وال�شارقة،  واأبو ظبي  دبي  كمدن  املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  وكذلك  ال�شرقية، 
اأما بعد النق�شامات فالأن دول جمل�ص التعاون متثل جمموعة دول ذات بعد اقت�شادي 

واجتماعي و�شيا�شي كما اأ�شارت اإلى ذلك مقومات التكامل القت�شادي.

 

العائق م

15.7

17.6

19.8

11.8

-

11.8

23.5

-

عدم وجود  تخ�ش�ص اقت�شادي  يف جمال الإنتاج قائم 
على مبداأ التعاون الإقليمي ل  التناف�ص

 تباين م�شتوى النمو القت�شادي بني دول املجل�ص

وجود بع�ص الختالفات الثقافية 
بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

ارتفاع معدلت البطالة بني ال�شباب

�شبكات البنية التحتية غري املتقدمة

تراجع اإ�شهام اجلانب الإعالمي يف دعم التكامل اخلليجي

حجم ال�شتغالل القت�شادي للموارد القت�شادية غري 
النفطية دون م�شتوى اإمكانات املنطقة . 

ل توجد عوائق

1

2

3

4

5

6

7

8

9.8

-

-

9.8

5.9

-

-

19.8

7.8

33.3

31.3

17.6

41.2

11.8

23.5

58.6

54.9

15.8

13.6

51

17.6

43.1

17.6

21.6

11.8

33.3

35.3

9.8

35.3

33.3

35.4

-

ل اأوافق 
متاماً %

ل 

اأوافق %

حمايد

% 

اأوافق 

% 

اأوافق 
متاماً %

جدول )2(: العوائق التي تقف اأمام التكامل القت�شادي بني دول اخلليج

  �مل�سدر: �إعد�د �لباحثة �عتمادً� على �لعمل �مليد�ين )1435هـ(.
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جدول )3(: متطلبات التغلب على عوائق التكامل القت�شادي 

عوامل التغلب على العوائق م

31.4

11.8

9.8

33.3

31.4

51

دعم �شعبي لفر�ص التكامل الثقايف والقت�شادي

ال�شتفادة  ب�شكل اأكرب من فر�ص التوا�شل الإقليمي والدويل 
لدعم التكامل  القت�شادي

 تعاون القطاع اخلا�ص لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية من اأجل املنفعة الإقليمية

تاأ�شيل مبداأ ال�شتقرار الإقليمي هدف وطني

املزيد من ال�شتثمارات املالية وتعاون القطاع اخلا�ص يف 
خمتلف جمالت التنمية

�ل�سعي نحو �لتو��سل مع �الأجيال �جلديدة

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.8

7.8

-

-

-

7.8

-

-

68.6

88.2

90.2

58.9

60.8

41.2

ل اأوافق 
متاماً %

ل 

اأوافق %

حمايد

% 

اأوافق 

% 

اأوافق 
متاماً %
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        �سكل )6(: تو�شعة نطاق الت�شويق الإقليمي والدويل
 

�مل�سدر:عمل �لباحثة �عتمادً� على جدول 3 )1435هـ(.
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اأما فيما يتعلق بالعوامل التي توؤثر يف تنقل مواطني دول املجل�ص وتعيق فر�ص 
اجلدول  بيانات  فت�شري  القت�شادي  التكامل  من  املتقدمة  املراحل  اإلــى  الو�شول 
املعنوي  والدافع    ،%56.9 املواطنني  توظيف  نحو  التحيز  يف  تتمثل  اأنها  اإلى   )4(
اإلى   ،%54.9 املحلية  للحكومات  الأمنية  واملخاوف   ،%51 و�لرتفيهي  و�الجتماعي 
جانب نق�ص خدمات الطرق ذات الكفاءة العالية يف تقدمي اخلدمات املختلفة %41،  
يف  املجل�ص  دول  بني  ال�شكاين  احلــراك  ي�شهم  اأن  متكن  العوائق  هذه  معاجلة  واأن 
دعم التكامل القت�شادي بني دول املجل�ص، كتمكني املوظفني الذين لديهم الرغبة 
بالتنقل يف جمال عملهم، ل �شيما اأنه يتوافر العدد الكايف من اخلربات واملهارات 

اخلليجية القابلة للتنقل. 
جدول )4(: العوامل املوؤثرة يف تنقل مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي بني دول الإقليم

 

العامل م

33.3

21.6

9.8

21.6

11.8

23.5

9.8

-

حمدودية فر�س �لعمل لالأفر�د

التحيز نحو توظيف املواطنني

الدافع املعنوي والجتماعي والرتفيهي

املخاوف الأمنية املحلية للحكومة

عدم وجود عدد كاف من اخلربات و املهارات 
اخلليجية القابلة للنقل

عدم رغبة املوظفني بالتنقل يف عملهم

نق�ص خدمات الطرق ذات الكفاءة العالية يف تقدمي 
اخلدمات املختلفة

ارتفاع تكاليف خدمات التنقل ذات الكفاءة العالية يف 
تقدمي اخلدمات املختلفة

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

9.8

11.8

9.8

7.8

13.7

11.8

11.8

15.7

41.2

35.3

17.6

31.4

43.2

31.3

37.2

29.4

17.6

11.8

31.4

27.5

9.8

35.3

41.2

33.3

21.6

17.6

31.4

33.3

ل اأوافق 
متاماً %

ل 

اأوافق %

حمايد

% 

اأوافق 

% 

اأوافق 
متاماً %

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً� على �لعمل �مليد�ين )1435هـ(.

تقدمي  يف  العالية  الكفاءة  ذات  التنقل  خدمات  تكاليف  انخفا�ص  وكذلك 
يف  ت�شهم  التي  والقوانني  ــة  الإداري النظم  تفعيل  جانب  واإلــى  املختلفة.  اخلدمات 
من   %63 اأن  اإلى  الدرا�شة  اأ�شارت  فقد  القت�شادي،  ال�شتثمار  تكاليف  انخفا�ص 

جمتمع الدرا�شة يرى ارتفاع تكاليف جمالت ال�شتثمار . ينظر �شكل )7(.

�سكل )7(: ارتفاع تكاليف جمالت ال�شتثمار القت�شادي

 

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً� على جدول 4)1435هـ(.                                               

٤- عوامل تطوير التكامل القت�شادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي:
التكامل  تطور  دعــم  لعوامل  الن�شبية  الأهمية  ــى  اإل الــدرا�ــشــة  خل�شت  لقد 
القت�شادي بني دول اخلليج العربي من وجهة نظر اجلغرافيني التي ميكن و�شعها يف 
�إ�سرت�تيجيات ثالث، هي: �الإ�سرت�تيجية �القت�سادية، و�الإ�سرت�تيجية �الجتماعية، 
العوائق  تت�شمن  اأن  على  املنطقة،  جغرافية  اإطــار  �شمن  البيئية  والإ�شرتاتيجية 

و�مل�سكالت �لتي وردت يف منت �لدر��سة: 
1- تو�شعة نطاق ت�شويق اإنتاج دول جمل�ص التعاون اخلليجي اإقليميًا ودوليًا. 

2- ت�شييد �شبكة وا�شعة ذات كفاءة عالية للنقل والت�شالت.
3- زيادة حجم ال�شوق وتنويعه. 
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تقدمي  يف  العالية  الكفاءة  ذات  التنقل  خدمات  تكاليف  انخفا�ص  وكذلك 
يف  ت�شهم  التي  والقوانني  ــة  الإداري النظم  تفعيل  جانب  واإلــى  املختلفة.  اخلدمات 
من   %63 اأن  اإلى  الدرا�شة  اأ�شارت  فقد  القت�شادي،  ال�شتثمار  تكاليف  انخفا�ص 

جمتمع الدرا�شة يرى ارتفاع تكاليف جمالت ال�شتثمار . ينظر �شكل )7(.

�سكل )7(: ارتفاع تكاليف جمالت ال�شتثمار القت�شادي

 

�مل�سدر: عمل �لباحثة �عتمادً� على جدول 4)1435هـ(.                                               

٤- عوامل تطوير التكامل القت�شادي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي:
التكامل  تطور  دعــم  لعوامل  الن�شبية  الأهمية  ــى  اإل الــدرا�ــشــة  خل�شت  لقد 
القت�شادي بني دول اخلليج العربي من وجهة نظر اجلغرافيني التي ميكن و�شعها يف 
�إ�سرت�تيجيات ثالث، هي: �الإ�سرت�تيجية �القت�سادية، و�الإ�سرت�تيجية �الجتماعية، 
العوائق  تت�شمن  اأن  على  املنطقة،  جغرافية  اإطــار  �شمن  البيئية  والإ�شرتاتيجية 

و�مل�سكالت �لتي وردت يف منت �لدر��سة: 
1- تو�شعة نطاق ت�شويق اإنتاج دول جمل�ص التعاون اخلليجي اإقليميًا ودوليًا. 

2- ت�شييد �شبكة وا�شعة ذات كفاءة عالية للنقل والت�شالت.
3- زيادة حجم ال�شوق وتنويعه. 
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4- جذب الأيدي العاملة املاهرة. 
5- وجود اإطار قانوين واإداري موحد وفعال.
6- مواكبة التكنولوجيا املتطورة والبتكار. 

7- اإن�شاء اأ�شواق ذات كفاءة عالية يف تقدمي ال�شلع واخلدمات املختلفة.
8- ال�شتفادة من ال�شياحة الإقليمية لدعم مقومات  التكامل الأخرى. 

9- تو�شعة نطاق تبادل اخلربات واملهارات بني الدول.
10- زيادة فعالية دور �الإعالم يف �ال�ستقر�ر �الإقليمي.

11- تخفيف نظم توظيف الأيدي العاملة وقوانينها.
12- توظيف �شكان دول املجل�ص بدًل من الأجانب.

13- ال�شرعة يف اإجناز م�شروعات اخلدمات املختلفة ذات الكفاءة العالية التي 
تلبي متطلبات جميع الفئات امل�شتفيدة يف جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
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اخل�متة:
 يظهر العر�ص ال�شابق للدرا�شة الإجابة عن ت�شاوؤلتها، وحتقق اأهدافها يف بيان 
مقومات التكامل القت�شادي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، وحتديد 
الدرا�شة اعتمادًا  بينها. كما تو�شلت  التكامل القت�شادي  اأمام  التي تقف  العوائق 
املقومات  التي عدت  الأولى  الفر�شية  قبول  اإلى   راأي اجلغرافيني اخلليجيني  على 
الطبيعية والب�شرية يف دول جمل�ص التعاون داعمًا رئي�شًا للتكامل القت�شادي بني دول 
املجل�ص اإذ اإن  62.7% من جمتمع الدرا�شة يوافقون متامًا على دور هذه املقومات 
�شكل )4(.  ينظر  الراأي.  يوافقون على هذا   %37.3 اإلى جانب  التكامل،  يف دعم 
وك�شفت الدرا�شة عن  رف�ص الفر�شية الثانية التي ترى اأن اأهم عائق اأمام التكامل 
القت�شادي لدول املجل�ص هو تباين م�شتوى النمو القت�شادي بينها. حيث تبني اأن 
حجم ال�شتغالل القت�شادي للموارد القت�شادية غري النفطية دون م�شتوى اإمكانات 
املنطقة هو الأكرث اأهمية وفق راأي 59% من جمتمع الدرا�شة. ينظر جدول )2(. اأما 
الفر�شية الثالثة، ومفادها: »تدعم اآراء اجلغرافيني بدول جمل�ص التعاون اخلليجي 
القت�شادي«.  الندماج  مرحلة  اإلى  املجل�ص  دول  بني  القت�شادي  التكامل  و�شول 
احلايل  الو�شع  عن  ر�شاهم  مدى  اخلليجيني  اجلغرافيني  اآراء  درا�شة  بينت  فقد 
ملرحلة التكامل، ودعمهم بالآراء التي ميكن اأن تدفع مب�شتوى التكامل القت�شادي 
�إلى مرحلة �الندماج. وبرزت هذه �الآر�ء يف �سكل تو�سيات �أهمها تكمن يف معاجلة 

امل�شكالت البيئية والعمل لتنفيذ برامج ال�شوق امل�شرتكة وال�شتثمار.
لدول  التعاون  دول جمل�ص  بني  القت�شادي  التكامل  اإن   : اأخــريًا  القول  وميكن 
اخلليج العربية يتميز بخ�شائ�ص اقت�شادية واجتماعية وبيئية تدور �شمن جمالت 
الدرا�شة يف اجلغرافيا القت�شادية، حيث يت�شح ذلك جليًا عند ربط البعد النظري 
واملفاهيمي لدرا�شة التكامل القت�شادي باأبعاد اجلغرافيا القت�شادية يف درا�شتها 
للتكامل القت�شادي، فالنظريات القت�شادية التي تناولت م�شاألة التكامل القت�شادي 
التعددية،  والنظرية  واحلديث،  القدمي  ب�شقيها  الوظيفية  النظرية  يف  واملتمثلة 
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والنظرية الفدرالية التي تركز بخا�شة على املعوقات القت�شادية وال�شيا�شية ترى اأن 
اجلغرافيا القت�شادية قد اأ�شافت البعد املكاين من خالل ربطها بني جغرافية املكان 
اأبعاد الكثافة وامل�شافة والتق�شيمات، فالبعد اجلغرايف لعملية التكامل  والتنمية يف 
القت�شادي له اإ�شهاماته يف زيادة مقومات التكامل للو�شول اإلى قمة هرم التكامل 
عند مرحلة الندماج . لقد اأوجدت اجلغرافيا القت�شادية الدور التاريخي والديني 
ف  واللغوي اإلى جانب اجلغرافيا الطبيعية وثقافة املجتمع. لقد حاولت الدرا�شة تعرُّ
العوائق التي حتّد من تقدم التكامل القت�شادي بني دول املجل�ص، والتي متثلت يف 
اجلوانب الوظيفية لالأيدي العاملة وامل�شكالت البيئية وال�شوق امل�شرتكة وتفعيل دور 
القطاع اخلا�ص وفر�ص ال�شتثمار، وهي جميعها تدور �شمن حمور النظم والقوانني 

الإدارية التي ميكن معاجلتها عند توافر الإرادة ل�شناع القرار.
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جيومورفولوجية حفر التافوني على الحافة الشرقية

 لنهر النيل شرق مدينة المنيا - مصر 

د. سيد محمود مرسي

 امللخ�س:

ال�شخر،  ونوع  ال�شكل،  يف  اختالفات  منها:  طرق  بعدة  التافوين  حفر  ُتعرف 
ظاهرات  اإحــدى  بو�شفها  التافوين  حفر  الدرا�شة  هذه  وتدر�ص  الت�شكيل.  واآليات 
اأف�شل  تعريف  ولإعطاء  الرابع.  بالزمن  الكربونية  ال�شخور  يف  الهوائية  التعرية 
وذلك  ال�شغرية  التافوين  تختلف عن حفر  الكبرية  التافوين  امل�شطلح حفر  لهذا 
با�شتعمال التحليل املورفومرتي. فحفر التافوين ال�شغرية تو�شح معدل منو من  17 
45 �سم3 /  �سم3 / ال�شنة، وقد ت�شكل حفر التافوين الأكرب التي يبلغ معدل منوها 
ال�شنة. والتحليل البرتوجرايف �شاعد يف حتديد اآليات ت�شكيل حفر التافوين. وك�شفت 
اإزالة البلورات امللحية ت�شتعمل بو�شفها  اأنه ل توجد حاليًا متبخرات. واأن  النتائج 

اآلية ت�شكيل، يف حني يعد نحت الرياح هو الآلية الأ�شا�شية يف ت�شكيلها.
التحليل  الع�شل،  اأقــرا�ــص  الــكــهــوف،  الــتــافــوين،  حفر  املــفــتــاحــيــة:  الــكــلــمــات 

املورفومرتي، التحليل الإح�شائي.
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Abstract

Tafoni have been confusingly defined in many ways: variations in 

size, rock type, and forming mechanisms. This study addresses tafoni 

in Quaternary eolian carbonates to help better define the term. Large 

tafoni were differentiated from Small tafoni, using morphometric 

analyses. Small tafoni show a  growth rate 17 cm3/yr; and may to form 

larger tafoni, which grew at 45 cm3/yr. Petrographic analysis helped 

identify tafoni-forming mechanisms. results revealed no evaporites 

present, removing crystal wedging as a mechanism, while indicating 

wind erosion as the primary mechanism.

Keywords: Tafoni, Caves, Honey comp , Morphometric Analysis, 

Statistical Analysis.

.
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مقدمة:

تعد ظاهرة حفر التافوين من الظاهرات اجليومورفولوجية املهمة التي مل تلق 
اهتمامًا كبريًا من الباحثني.  ومتتد منطقة الدرا�شة التي تنت�شر بها حفر التافوين 
�شرق النيل بني دائرتي عر�ص  21 03 28 و 37 07 28 �شماًل وخطي طول 51 45 30 

و 19 50 30 �شرقًا. وتبلغ م�شاحتها 27 كم مربع وحميطها 22 كم.
ت�شكلت  التافوين  حفر  كانت  اإذا  ما  حتديد  هو  الدرا�شة  هــذه  من  والهدف 
وتطورت يف �شخور احلجر اجلريي مبنطقة الدرا�شة، وحتديد خ�شائ�ص تف�شيلية 
معرفة  اإلى  اإ�شافًة  نف�شه،  امل�شطلح  لتف�شريات  مهمة  اإنها  حيث  التافوين،  حلفر 

اآليات ت�شكيلها، لذا ت�شعى الدرا�شة احلالية لختبار الفر�شيات الآتية:
1- تت�شكل حفر التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا. 

2- حفر التافوين الكبرية ل تختلف مورفومرتيًا يف خمتلف ال�شخور.
3- تتباين مورفومرتية حفر التافوين الكبرية عن حفر التافوين ال�شغرية. 

�شغرية  التافوين  حفر  بت�شكيل  احلجم  الكبرية  التافوين  حفر  ت�شكيل  يرتبط   -4
�حلجم.

5- يرتبط ت�شكيل حفر التافوين بالنمو البلوري للمعادن، وبطاقة الرياح وعمليات 
النحت الهوائية .

ولتحقيق اأهداف الدرا�شة واختبار فر�شياتها اتبع الباحث طريقة لدرا�شة حفر 
التافوين وتتلخ�ص فـيما ياأتي: 

�لقيا�سات  فيها  و�أجــريــت  �أ�سا�سيًا،  �عتمادً�  �مليد�نية  �لدر��سة  على  �عتمد 
املورفومرتية على كثري من حفر التافوين املختلفة الأ�شكال والأحجام، وجمع العينات 
املورفومرتية  القيا�شات  واأُخــذت  الفوتوغرافـية،  ال�شور  بع�ص  والتقاط  لتحليلها، 
با�شتعمال طريقة البو�شلة وال�شريط، و�شجلت املواقع العامة حلفر �لتافوين بجهاز 
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ور�شمت  الكهف.  م�شح  فـي  لت�شتعمل  كهف  لكل   GPS نقاط  ُجمعت  وقــد   .GPS

التافوين  حفر  مواقع  بني  املقارنة  بهدف   ArcGIS برنامج  فـي   GPS �إحد�ثيات 
بالن�شبة لبع�شها بع�شًا، ف�شاًل عن اأنها توفر التمثيل العام لتوزيع كهوف التافوين 

على احلافة ال�شرقية لنهر النيل. 
با�شتعمال  وذلك   ،)6( �شكل  يف  كما  التافوين،  حفر  لكهوف  خرائط  اأن�شئت 
للكهف،  الأفقية  الــزاويــة  قيا�ص  �شملت  والقيا�شات  والبو�شلة.  ال�شريط  طريقة 

والنحدار، اإ�شافًة اإلى قيا�ص اأق�شى عر�ص وارتفاع وعمق لكل حفر التافوين. 
عوجلت البيانات التي ُجمعت ميدانيًا با�شتخدام برنامج  Xara X الذي ي�شمح 
والنظر  التغيريات،  للقيا�ص، و�شياغة  بر�شم طبقات متعددة، مما يجعلها مفـيدة 
ال�شمات  من  لكل  منف�شلة  طبقات  اأن�شئت  اخلريطة.  لكل  املختلفة  اجلوانب  فـي 
ثم  وغريها.  املنهارة،  والكتل   ،driplines الربوز  وخط  اجلــدران،  مثل:  الرئي�شة، 
حولت اخلرائط النهائية ل�شور JPEG، على اأن توؤخذ القيا�شات بوا�شطة بربنامج 
ا�شتخراج  مثل  ال�شورة  على  الريا�شية  القيا�شات  اإجــراء  يتيح  حيث   ،  Image J

امل�شاحة واملحيط والطول والعر�ص وغريها لكل حفرة تافوين .
الدرا�شة  ملنطقة   DEM الرقمي  الرتفاع  منوذج  على  الدرا�شة  اعتمدت  كما 
والأ�شكال  لإنتاج اخلرائط   ArcGIS وبرنامج   Global Mapper برنامج  و��ستعمل 
�إلى   ،500000 :1 للمنطقة مقيا�ص  ا�شتعملت اخلريطة اجليولوجية  املختلفة. كما 
جانب ا�شتعمال �شور من جوجل اإيرث بعد ربطها بربامج GIS. اإ�شافًة اإلى  التحليل 

الإح�شائي للقيا�شات املورفومرتية املاأخوذة من حفر التافوين .
و�شيدر�ص حفر التافوين من خالل النقاط الآتية: 

- اخل�شائ�ص الطبيعية العامة ملنطقة الدرا�شة.
- التعريفات املختلفة حلفر التافوين.

- �أ�سل حفر �لتافوين ون�ساأتها.
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- تطور حفر التافوين وعوامل ن�شاأتها.
- ت�شنيف )اأنواع( حفر التافوين.

- �لتحليل �ملوروفولوجي حلفر �لتافوين.
- التحليل الإح�شائي حلفر التافوين.

- ال�شتنتاجات واخلامتة.

- اخل�سائ�ص الطبيعية العامة ملنطقة الدرا�سة:

وادي  �شرق  تقع  اإحداهما  ه�شبتان،   )1( ال�شكل  يف  كما  املنيا  حمافظة  يحد 
النيل،  والأخرى غرب وادي النيل. ومتثل اله�شبة ال�شرقية التي تنت�شر على حافتها 
حفر التافوين مو�شوع الدرا�شة احلالية فـي التكوينات اجلريية الواقعة على اجلانب 
ال�شرقي للنيل، التي متثل جزءًا من ه�شبة املعازة اجلريية التي متتد من ثنية قنا 
ال�شهل   من  النحدار  �شديدة  بحافات  وتقرتب  �شماًل،  املقطم  جبل  وحتى  جنوبًا 
النيل فـي معظم الأجزاء، وتبتعد عنها ن�شبيًا فـي بع�ص املوا�شع،  الفـي�شي لوادي 
وبخا�شة عند م�شبات الأودية التي تقطعها لت�شب فـي نهر النيل غربًا، وتتميز حافة 
هذه اله�شبة فـي حمافظة املنيا بالتباين الكبري فـي الرتفاع و�شدة النحدار، حيث 
يزيد الرتفاع عن 180م فـي معظمها. كما تتميز احلافة مبال�شقتها لل�شهل الفـي�شي. 
وقد زاد ارتفاع احلافة ال�شرقية من قوة ا�شطدام الرياح باحلافة ال�شرقية، الأمر 
الذي اأدى اإلى ت�شكيل حفر التافوين على منا�شيب خمتلفة من احلافة . وتتاألف بنية 
ال�شفوح مبنطقة الدرا�شة من تعاقب �شخور احلجر اجلريي ال�شلبة التي ترتكز فوق 
�شخور الطفلة اللينة، كما تتميز �شخور احلجر اجلريي بكرثة ال�شقوق والفوا�شل، 
كما اأن كثريًا من ال�شفوح تتميز باحلوائط العالية واملنحدرات ال�شديدة. �شكل )2 ، 
3( وهو ما يزيد من ن�شاط الرياح املحملة بالرمال وقدرتها على النحت يف واجهات 

�لتافوينال�شفوح، وهو الأمر الذي ي�شاعد على ت�شكيل حفر التافوين. 

مو�قع حفر �لتافوين

١3٥

جيومورفولوجية حفر التافوين على احلافة الشرقية لنهر النيل 



 

١36

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



الطويلة  اجلفاف  مدة  اإن  حيث  اجلافة؛  املناطق  من  الدرا�شة  منطقة  وُتعد 
ت�شمح ملعظم الرطوبة الغنية بالأمالح بالرتكيز فـي الأجزاء املحمية من التجويف، 
مدة  تكون  عندما  اأخــرى  ناحية  من  التفا�شلية.  التجوية  من  مزيدًا  يكر�ص  حيث 
امللح  يرتكز  لن  فاإنه  ب�شهولة  ال�شخري  ال�شطح  ل يجف  بحيث  التجفـيف ق�شرية 
التجفـيف الق�شرية ف�شتوزع الرطوبة  واأما تعدد  اأكرث الأجزاء املحمية رطوبة.  يف 
الغنية بالأمالح توزعًا اأكرث انتظامًا عرب ال�شطح ال�شخري بدًل من اأن ترتكز فـي 
املناطق املحمية تركزًا انتفائيًا، حيث امللح والعوامل اجلوية تكون قادرة على التجوية 

النتقائية وتو�شيع احلفر.
 تفـيد درا�شة التكوينات ال�شخرية ال�شطحية يف ظهور حفر التافوين، حيث اإن 
اأحجام حفر التافوين تعتمد على طبيعة التكوينات اجليولوجية املنك�شفة وما ينتابها 
التكوينات اجليولوجية  يو�شع يف احل�شبان  اأن  وينبغي  وتعرية.  من عمليات جتوية 
يف �شوء اجتاه الرياح ال�شائدة �شرق املنيا. ويت�شح من اخلريطة اجليولوجية �شكل 
ال�شخور  من  تتاألف  الدرا�شة  مبنطقة  ال�شطحية  اجليولوجية  التكوينات  اأن   )4(
اجلريية والروا�شب املفككة، التي تراوح عمرها بني الزمنني الثالث والرابع، على 

النحو الآتي:
1 - تكوينات الزمن الثالث  )الإيو�سني الأو�سط(:

ويتمثل يف تكوين �شمالوط الذي تتاألف �شخوره من حجر جريي تر�شب يف بيئة 
وي�شغل  الطفلي،  والرمل  الَطفل  مع  املتداخل  ال�شل�شايل  نيموليت  مع  بحر �شحل 
هذا التكوين ال�شواد الأعظم من م�شاحة منطقة الدرا�شة. ويرتاوح �شمكه بني 5 - 

50 مرت. 
 2 -  تكوينات الزمن الرابع )البلي�ستو�سني والهولو�سني( :

وتتاألف من روا�شب الأودية واحل�شى وروا�شب ال�شبخات وغريها.
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وتتكون حافة وادي النيل ال�شرقية من احلجر اجلريي الذي تعر�ص اإلى عمليات 
حتلل واإزالة يف اأثناء الع�شور املطرية التي �شهدتها م�شر فـي املا�شي، وهذا اأدى اإلى 
تكوُّن الكهوف واجلروف وكرثة الفوالق والنك�شارات بها التي جتعلها غري م�شتقرة 
والفوا�شل  ال�شقوق  موا�شع  يف  التافوين  حفر  تت�شكل  حيث  جيولوجيًا.  و�شعيفة 

الراأ�شية والأفقية املنت�شرة على احلافة اجلريية �شرق النيل.
- تعريف�ت حفر الت�فوين:  

اجليولوجي  املعجم  فُيعرف  التافوين.  حفر  مل�شطلح  خمتلفة  تعريفات  توجد 
حفر التافوين )تا-فو-ين( Ta،Fo.Ne على �أنها:

)   اأ  ( م�شطلح ي�شتعمل للتعبري عن التجاويف الطبيعية يف تركيب اأقرا�ص الع�شل، 
التي �ُشكلت بعمليات التجوية يف جتويف اأوجه اجلروف يف الأقاليم اجلافة، 
اأو على طول اأر�شفة ال�شاطئ. وقد ي�شل عمق احلفرة نحو 10 �شنتيمرتات، 
وتت�شكل نتيجة لإذابة الأمالح احلرة يف ال�شخور البلورية بعد الت�شخني بفعل 
الإ�شعاع ال�شم�شي. وطبقًا لذلك فاإن املعجم اجليولوجي ُيعرف حفر التافوين 
فاإن  اأية حال  10 �شنتيمرتات، وعلى  يبلغ عمقها  التي  اأنها تلك احلفر  على 

حجم التافوين الذي ُدر�َص يف الدرا�شة احلالية متغري متامًا. 
 )ب( م�شطلح ي�شتعمل للتعبري عن جتويف الكتل اأو ال�شخور اجلرانيتية التي اقتلعت 
 .(Neuendorf, et al., 2005م, p. 655) التكهفـية  التجوية  بوا�شطة  خارجًا 
وبعد هذا التعريف الثاين الوارد فـي املعجم اجليولوجي ميكن القول اإن حفر 
التافوين حتدث فقط فـي ال�شخور اجلرانيتية اأو ال�شوانية، ومع ذلك،ا�شتعمل 
م�شطلح التافوين)tafonei) لو�شف الفتحات الناجتة عن التجوية فـي احلجر 
الرملي واحلجر اجلريي والغرين والربي�شيا والطوفا والدولوميت. والدرا�شة 
احلافة  على  اجلريي  احلجر  �شخور  يف  التافوين  حفر  حدوث  توؤكد  احلالية 

اجلريية ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا.
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التعريفات املختلفة حلفر التافوين يف الدار�سات ال�سابقة:

الأخرى،  والتداخل بني امل�شطلحات  اأ�شكال،  التافوين بعدة  ُعرفت حفر 
 ،alveoli )احلوي�شالت(  والتجويفات   Honey Comp �لع�سل  �أقر��س  مثل 
ي�شتعدي الإ�شارة اإلى كل هذه امل�شطلحات )1980م( ,Turkington، ويجعل 
من ال�شعب جدًا على الباحثني معرفة الختالفات الدقيقة بني هذه املالمح. 
حني  يف  الرتبة،  اأو  ال�شخر  يف  حمفورة  خلية  باأنها  ُتو�شف  الع�شل  فاأقرا�ص 
تكهف  اأو  فراغ  باأنها  ُتعّرف   alveoli �لع�سل  قر�س  ت�سبه  �لتي  �لتجويفات  �أن 

.(Neuendorf et al., 2005م, p. 20)

وقد ميَز  )2004م  McBride and Picard( اأقرا�ص الع�شل عن حفر التافوين 
عن طريق امليدان؛ حيث اإن حفر التافوين ميكن حدوثها ب�شورة منفردة، يف حني 

يجب اأن توجد اأقرا�ص الع�شل يف �شكل جمموعات. 
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ُيعرف اإمبابي حفر التافوين باأنها فتحات يرتاوح قطرها بني دي�شيمرت اإلى عدة 
 (Embabi,N., .اأمتار، اإل اإنها �شحلة ن�شبيًا؛ لأن عمقها ل يتعدى عدة دي�شيمرتات

(p.326,2004م.

و�شع كامبل )1999م  ,Campbell( التعريف الأكرث �شمولية حلفر التافوين، 
فهي عنده عبارة عن فتحات اأو كهوف �شغرية يف ال�شخر ت�شكلت بفعل بع�ص اأنواع 
التجوية. التعاريف ربطت مبعامالت كثرية مثل: احلجم، وال�شكل، ونوع ال�شخر، 
وبع�ص عنا�شر املناخ، بالرغم من اأن الكلمة يبدو اأنها ت�شتعمل يف البحث احلايل 
لتمثل اأي �شكل لفتحة اأو حفرة جمواة يف وجه ال�شخر اأو الكتل ال�شخرية. ويربز 
اأو  الراأ�شية  ال�شطوح  على  الــربوز  ويحدث  التافوين،  حفر  من  اجلانبي  احلائط 
القريبة من الراأ�شية، يف حني اأن امل�شتوى الأر�شي ُيحدث حفر التافوين، املعروف 

. )Turkington بالتافوين �الأ�سا�سي ) 1988م
ي�شف كل من )2000م ,McBride and Picard( حفر التافوين باأنها فتحات 
 Mellor et مرتية املقيا�ص يتدلى منها بروزات واأ�شقف معلقة. كما ي�شف )1997م
.al(اأي�شًا حفر التافوين على هذا املقيا�ص الكبري، حيث يبلغ حجم حفر التافوين 

عدة �أمتار مكعبة. 
اأو  ُحفر  باأنها  التافوين  حفر  تعريف  مُيكن  فاإنه  احلالية  للدرا�شة  وبالن�شبة 
فتحات ريحية نتجت بفعل نحت الرياح يف ال�شخور اجلريية ذات �شكل مقعر وهي 
غري منتظمة ال�شكل اإلى حد ما ويربز �شقفها يف �شورة �شخور بارزة اأو �شقف معلق، 

نتيجة لبع�س �آليات �لتجوية.
- اأ�صل حفر الت�فوين ون�ص�أته�:  

�ال�سم  فهو   Tafone �أمــا  و�ل�سفة؛  �جلمع  �ال�سم  هو   Tafoni �لتافوين  حفر 
�لتافوين  حفر  على   Tafoni ا�شم  ُيطلق  الأحيان  بع�ص  وفـي  املفرد.  للكهف  املفرد 

�ملتعددة. 
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اأ�شل كلمة تافوين غري معروف، ولكن لها اأ�شول يف لغات البحر الأبي�ص املتو�شط. 
قد تنبع كلمة تافوين من الكلمة اليونانية taphos وتعني القرب tomb. ورمبا تنبع من 
�لكلمة �لفرن�سية tafoni وتعني النوافذ، اأو من كلمة tafonare الفرن�شية وتعني ثقوب 
. )Goudie, A, تعني النوافذ. )2003م tafoni بالإجنليزية، وفـي �شقلية perforate

ُي�شتق امل�شطلح من كلمة تافونار »tafonare« اأي تعني مثقبة، وامل�شطلح �شكلي 
 .)Wilhelmy 1981م, in Rögner,  يف الأ�شل ولي�ص مبنيًا على التكوين. )1988م
تقدم الدرا�شة احلالية مقارنات كثرية لهذا التعريف، والختالف يف امل�شطلحات 
ونوع  واملناخ،  والجتــاه،  التكوين،  واآلية  التجويف،  وحجم  ال�شكل،  حيث  من  يكون 
ال�شخر. والختالفات اأعطت و�شفًا باأن حفر التافوين �شكلتها التجوية التكهفـية، 
ويظهرون ملقابلة تعريف الكار�شت الكاذب  pseudo karst اأو الزائف، »وهي عبارة 
عن ت�شاري�ص الكار�شت مثل: املنخف�شات املغلقة، والأودية الغائرة، والكهوف، ولكن 

.(Neuendorf,et al.,2005م,p. 523(نتجت بعمليات اأخرى غري اإذابة ال�شخور

ت�صكيل حفر الت�فوين:

الع�شل.  اأقــرا�ــص  جتوية  اأو  التكهفـية  التجوية  نتيجة  التافوين  حفر  تت�شكل 
,Hacker( وحتدث التجوية التكهفـية نتيجة لعمليات التجوية الكيميائية  )2003م 
تكون  اإلى  يــوؤدي  ما  وهو  لإزالــة احل�شى  نتيجة  اأوجــه اجلــروف،  وامليكانيكية على 
احلفر والتجويفات الكبرية. اأما جتوية اأقرا�ص الع�شل فتنتج عن عمليات التجوية 
الكيميائية التي توؤدي اإلى تنقري ال�شخر وظهور عدد من احلفر الدقيقة على �شطح 
ال�شخر. وتنت�شر جتوية اأقرا�ص الع�شل يف �شخور احلجر الرملي والطوفا وحتدث 

.) Neuendorf et al.,  2005م  p. 305 (  غالبًا يف الأقاليم اجلافة
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اآلي�ت وعوامل ت�صكيل حفر الت�فوين:

تتكون حفر التافوين ب�شبب بع�ص اأ�شكال عمليات التجوية، واآلية الت�شكيل الفعلية 
 salt خُمتلف فيها وتتمثل بع�ص الطرق املقرتحة لتطور حفر التافوين يف: نقل الأمالح
 ، case hardening وحالة الت�شلب ، salt weathering و�لتجوية �مللحية ، transport

 ، flaking and scaling والرتقق والتق�شر ، core softening مرونة القلب ال�شخري
. )Huinink, increased air circulation وزيادة دور�ن �لهو�ء )2004م

يركز البحث احلايل  يف الطرق املقرتحة لت�شكيل حفر التافوين، ومعدل تطورها، 
والأ�شباب التي �شاعدت على حدوثها يف مواقعها احلالية، وفـيما ياأتي عر�ص لبع�ص 

�آليات ت�سكيل حفر �لتافوين: 
 ،halite وبخا�شة امللح ال�شخري ، evaporite minerals 1- تطور معادن املتبخرات
مُتثل الآلية التي هي اأكرث تدعيمًا يف تطور حفر التافوين. وُيعتقد اأن هذه العملية 
ال�شعرية  اخلا�شة  بوا�شطة  املالح  املاء  وي�شعد  التبخري  يحدث  عندما  حتدث 
تبلور  اإلى  يوؤدي  وهذا  ال�شخر،  �شطح  من  املاء  يتبخر  حينئذ  ال�شخر،  خالل 
الأمالح. وي�شل املاء اإلى اأعمق منطقة من حفر التافوين اأوًل، وهو ما يوؤدي اإلى 
اإلى جتوية  حدوث بلورة معظم الأمالح يف هذه املنطقة الداخلية. ويوؤدي هذا 
ظهر الكهف جتربة �شريعة، واإعطائه ال�شكل املقعر. ويزداد تاأثري التجوية نتيجة 
وقد  النتفاخ.  ال�شخر  يف  املوجودة  املعادن  وُت�شبب  الرطوبة.  حمتوى  لرتفاع 
دعم بحث )2003م ,Hacker(  هذه الطريقة لتطور حفر التافوين، حيث يزداد 
تركيز امللح يف احلوائط والفتحات الداخلية داخل حفر التافوين ازديادًا اأكرب 

من ال�شقف وال�شخور املحيطة بها. 
وتتطور حفر التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا ب�شبب 
امللح ال�شخري halite اأي�شًا؛ لكونها واقعة يف منطقة �شحراوية جافة، حيث حُترك 

الرياح الأمالح، وتتبلور الأمالح يف كهوف التافوين بعد نقلها. 
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Picard عند درا�شتهم حلفر التافوين  McBride  و  يدعم هذا الراأي كل من 
ال�شحراوية يف الأقاليم اجلافة، ووجدا اأن اأي حفر تافوين مل تتطور اأكرث من 10 

.)McBride and Picard’s كيلومرتات من م�شدر امللح يف الباليا. )2000م
2- الرتقق والتق�شر Flaking and Scaling: هي اآلية ت�شكيل اأخرى مقرتحة لتدعيم 
ت�شكيل حفر التافوين، ويحدث الرتقق والتق�شر عن طريق تبلور الأمالح. ويعرف 
الرتقق Flaking باأنه عملية جتوية ال�شخور املتوازية على �شطح ال�شخر، وهو 
ما يوؤدي اإلى تكون رقائق يرتاوح �شمكها بني 1 ملم �إلى 10 مليمرت�ت، يف حني �أن 
�لتق�سر Scaling توؤدي اإلى تكون قطع يرتاوح �شمكها بني 1�سم �إلى 10 �شنتيمرت. 
التي يف ال�شخر املحتوى على  يوؤدي تبخر الرطوبة  ,Rogner( حيث  )1988م 
ُت�شبب ال�شغط النا�شئ  اإلى تكون طبقات امللح التي  كميات كبرية من الأمالح 
التافوين  التق�شر والرتقق. وتتميز حفر  وُتهيئ ال�شخر حلدوث  على ال�شخر، 
املتطورة تطورًا جيدًا بزيادة معدل التق�شري والرتقق على اأ�شطحها زيادة كربى 
على  والرتقق  التق�شري  معدل  ويعتمد  تطورًا.  اأقل  هي  التي  التافوين  حفر  من 

ن�شبة الرطوبة واملطر احلايل. 
 Cementation )اأو الكربنة )التالحم بال�شيلكا Case Hardening 3- حالة الت�شلب 
وتقوم هذه الآلية على اأ�شا�ص اأن اجلزء اخلارجي من ال�شخر يكون يف الغالب 
اأ�شلب من اجلزء الداخلي لل�شخر، وقد يرجع ذلك اإلى الختالف يف الرتكيب، 
اأو ب�شبب الختالفات يف ال�شغط ودرجة احلرارة بني الغالف اجلوي اخلارجي 
وال�شخور الداخلية. )1994م ,Mottershead and Pye( وقد ت�شبب الختالفات 
فـي الأحوال البيئية بني ال�شخور الداخلية وال�شخور اخلارجية �شعود املحاليل 
اأو  الكربنة  مبــواد  حمماًل  املحلول  يكون  حيث  اخلــارج  ــى  اإل باملعادن  الغنية 
التالحم، مثل: اأك�شيد ال�شيليكا، واأك�شيد املغني�شيوم، واأك�شيد احلديد، ويرت�شب 
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اخلارجي  ال�شطح  ت�شلب  حالة  ت�شبب  وقد  ال�شخرة،  �شطح  على  الكال�شيت 
Case Hardening، واآثار التجوية تكون حينئذ حمدودة موؤقتًا. ويوؤدي الت�شلب 

اإلى زيادة مقاومة ال�شخر لعمليات التجوية. فاإذا ما ُدمرت الق�شرة اخلارجية 
لل�شخر بطريقة ما فحينئذ ينك�شف اجلزء الداخلي من ال�شخر وي�شبح ُعر�شة 
للهواء والرطوبة، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى ت�شكيل حفر التافوين ب�شبب اخرتاق 
فـيها  يحدث  التي  احلالت  من  كثري  وهناك  ال�شلبة.  اخلارجية  الطبقة  هذه 
ال�شخري،  الت�شلب  فـيها حالت  التي يحدث  املناطق  التافوين يف  تطور حفر 
وعلى اأية حال هناك حالت يحدث فـيها تطور حفر التافوين دون حدوث حالت 

.)Huinink et al., الت�شلب ال�شخري . )2004م
4- مرونة القلب ال�شخري Core Softening وُتبنى هذه الآلية على اأ�شا�ص اختالفات 
درجة مقاومة ال�شخور اأي�شًا، وحتدث تقريبًا بطريقة حالة الت�شلب ال�شخري 
القلب  خارج  اإلى  املعادن  بت�شرب  مرنًا  يكون  ال�شخر  قلب  اأن  وُيعتقد  نف�شها. 
الق�شرة  ُتدمر  ثم  ال�شخر  قلب  يلني  حيث  الرطوبة،  حمتوى  ب�شبب  ال�شخري 
ويحدث  ال�شخري  القلب  وينك�شف  �شبب،  لأي  اأخرى  مرة  لل�شخر  اخلارجية 
تطور حفر التافوين عند هذه النقطة، ويحدث ذلك لبع�ص مواقع حفر التافوين 

 .)Huinink et al., ال جلميعها .)2004م
اأن يكون مرتبطًا  التافوين ميكن  اأن تطور حفر   )Hacker    يو�شح )2003م 
بتغريات مناخية دقيقة. وبالنظر اإلى توزيع حفر التافوين مبنطقة الدرا�شة، ُوجَد 
تتعر�ص  مل  التي  املناطق  يف  التافوين  حفر  حــدوث  يف  ملحوظًا  نق�شًا  هناك  اأن 
تعر�شًا مبا�شرًا اإلى �شوء ال�شم�ص. ولقد �ُشجلت نقطة الندى داخل كهوف التافوين 
وخارجها، وتبني اأن نقطة الندى داخل كهوف التافوين اأعلى مبتو�شط 1.2 درجة 

مئوية تقريبًا باملقارنة بخارج الكهوف. 
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- العوامل املوؤثرة يف ت�سكيل حفر التافوين:

- املناخ.

 قد تختلف حفر التافوين الكبرية وال�شغرية؛ لأن حفر التافوين الكبرية �شخمة 
مبا يكفـي خللق مناخ حملي مع ظروف جوية رطبة مبا يكفي حلدوث تغري مناخي يف 
الداخل. فـي حني اأن عمليات التجوية قد تكون م�شابهة مثل ال�شغط النا�شئ عن منو 
بلورة امللح، والت�شاقط، وما اإلى ذلك، فاإن املناخ املحلي داخل حفر التافوين الكبرية 
)ويتمثل فـي درجة احلرارة ون�شبة الرطوبة فـي الهواء فـي مدة معينة على مدار 24 
�شاعة( يختلف من املرجح ب�شكل اأكرب عن حفر التافوين ال�شغرية التي قد ل تكون 
قادرة على دعم درجة احلرارة والرطوبة ب�شكل اأكرث ثباتًا. واأقرا�ص الع�شل وحفر 
التافوين قد تكون �شغرية جدًا لدعم املناخ املحلي، وقد حلظ الباحث اأن ق�شر مدة 
التجفـيف فـي املوا�شع الرطبة قد تتجاوز حفر التافوين ال�شغرية ب�شرعة، ومتنعها 

من التطور اإلى حفر التافوين الكبرية، من مقيا�ص دي�شيمرت اإلى مرت. 
مبنطقة  وداخلها  التافوين  حفر  خارج  احلــرارة  درجــات  بني  مقارنة  اأُجريت 
الدرا�شة، وُوجَد اختالف ي�شري يف درجة احلرارة داخل كهوف التافوين وخارجها، 
مبتو�شط قدره 0.1 درجة مئوية. لذا فاإن املناخ ميكن اأن يكون له تاأثري حمدود على 

معدل الرتقق والتق�شر.
حفر  كهوف  تطور  من  ُتعزز  اأن  مُيكن  الرياح  دوران  حركة  اأن  الباحث  ويرى 
التافوين مبنطقة الدرا�شة، حيث تقع احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا 
يف مهب اجتاه الرياح ال�شائدة وهي الرياح ال�شمالية الغربية - اجلنوبية ال�شرقية. 
معدلت  ارتــفــاع  من  �شُيعزز  التافوين  حفر  داخــل  الــريــاح  دوران  حركة  وزيـــادة 
التجفـيف، ومن ثم زيادة معدل تبلور الأمالح داخل كهوف التافوين. وبذلك ميكن 
للرياح اأن توؤدي دورًا عاماًل فـي ت�شكيل حفر التافوين ال�شغرية، ولكن غري حمتمل 

اأن توؤدي الدور نف�شه للحفر الكبرية.
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- العوامل اجلغرافـية الثانوية:

وت�شمل ال�شخور الناتئة اأو اأوجه جروف املنحدارات، والجتاه، والرتفاع فوق 
اأن الرتفاع فوق م�شتوى �شطح   Mottershead (1994) م�شتوى �شطح البحر. وجَد 
البحر، وامل�شافة من متو�شط عالمة ارتفاع املياه، واجتاه ال�شخور بالن�شبة لجتاه 
�شكل  اأن  وجد  كما  التافوين.  حفر  تطور  يف  املهمة  العوامل  هي  ال�شائدة  الرياح 
انحدارات جروف املنحدارات من العوامل املهمة اأي�شًا فيما اإذا كانت حفر التافوين 

�شوف تتطور اأم ل؟
احلافة  ارتفاع  بني  القائمة  الإيجابية  املكانية  العالقة  بروز  الباحث  وي�شتنتج 
ال�شرقية وقربها من نهر النيل، ووجود حفر التافوين. ومن ناحية اأخرى، ُوجَد اأن 
اجتاه الرياح ال�شائدة يعد عاماًل مهمًا فـي ت�شكيل حفر التافوين مبنطقة الدرا�شة.

واجتاهها،  اجلوفـية  املياه  تدفق  توافر  الثانوية  البيئية  العوامل  ت�شمل  وقد 
واجتاه الرياح ال�شائدة، ون�شاط احليوانات ال�شغرية )مثل الزواحف والقوار�ص(، 
والإن�شان، والقرب من اأحجام كبرية من املياه مثل نهر النيل، و توايل دورات الذوبان 

و�لتجميد. 
ومما �شبق مُيكن القول اإن ت�شكيل حفر التافوين ل يعتمد على اآلية جتوية واحدة، 

بل على التقاء العمليات والعوامل اجلغرافـية والبيئية فـي عمل متوافق ومتناغم.
- �صكل حفر الت�فوين: 

ملنطقة  امليدانية  املالحظات  وُت�شري  امليدان.  يف  التافوين  حفر  اأ�شكال  تتعدد 
العالية  النفاذية  ذات  املناطق  فـي  جيدًا  تت�شكل  التافوين  حفر  اأن  اإلى  الدرا�شة 
على طول املفا�شل، والك�شور، والأ�شطح الطبقية، وكذلك حول احلافات يف مواقع 
وتكون  ع�شوائي  ب�شكل  عــادة  موزعة  التافوين  حفر  تظهر  ذلــك،  ومــع  التحجري، 
النفاذية. فالحظ  اأو  امل�شامية  فـي  وا�شح  تباين  بها  لي�ص  التي  املناطق  فـي  كثرية 
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فـي �ل�سورة)2( اأن التجاويف واجلدران تن�شاأ وتربز من ال�شخر نف�شه متجاوزة 
املراحل الأولية للتنقري اأو احلفر. 

كما ت�شري الدرا�شة احلالية ملوا�شع حفر التافوين مبنطقة الدرا�شة اإلى اأن منو 
ال�شقوق والفوا�شل يف ال�شخر. وُت�شكل الفوا�شل  التافوين كان نتيجة لوجود  حفر 
املواقع التي ميكن اأن يبداأ عندها تطور حفر التافوين، كما حتد الفوا�شل من منو 
اآخر على وجه ال�شخر. واأمناط الطبقات،  اأي مكان  حفر التافوين التي بداأت يف 
مناطق  وجــود  اإلــى  اإ�شافة  الطبقات،  وميل  النحدار  وبخا�شة  والطوبوغرافـيا، 

.(Mellor, 1997) .الت�شرب التي لها الف�شل كمواقع نقاط لن�شاأة حفر التافوين
الت�صنيف: اأنواع حفر الت�فوين: 

   �شنف الباحث حفر التافوين اإلى ثالثة اأنواع وهي كما ياأتي:
اأوًل: ت�صنيف حفر الت�فوين ح�صب احلجم:

تختلف اأحجام حفر التافوين اختالفًا كبريًا من مليمرتات اإلى مرتات على وجه 
اجلرف ال�شخري نف�شه. لذا ميكن تق�شيمها اإلى نوعني، هما:

1- حفر التافوين ال�سغرية: 

يرتاوح ات�شاعها من �شنتيمرت اإلى دي�شيمرت، وتكون �شبكية ال�شكل، واحلفر تكون 
قريبة من بع�شها ن�شبيًا عند مقارنتها بحفر التافوين الكبرية. واأحيانا متتلك اآثار 

حواف مرتفعة حتيط  مبداخل احلفرة، �شورة )2(.
2- حفر التافوين الكبرية:

لها  يكون  الأحيان  من  كثري  وفـي  اإلى مرت،  دي�شيمرت  ات�شاعها من  يرتاوح   
�شقف بارز متدل من اأعلى على �شكل قو�ص، اأو �شرفات Visor. وال�شـرفات ترتبط 
بحفر التافوين الكبرية حيث تربز وتتدلى الأ�شقف منها وتبدو كاأنها مظلة، علمًا 
باأنه لي�ص كل حفر التافوين الكبرية لديها اأ�شكال الأ�شقف املعلقة، �شورة)7(. 
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حفر  من  اخلارجية  الطبقة  �شالبة  �شدة  اإلــى  املعلقة  الأ�شقف  وجــود  وي�شري 
التافوين ومن ثم مقاومة اأكرب لتجوية ال�شخر، وحالة ت�شلب الطبقة اخلارجية 
لي�ص بال�شرورة �شرطًا مقدمًا بالن�شبة لتطور الأ�شقف املعلقة. وميكن اأن تكون 
اجتاه  فـي   differential weathering التفا�شلية  التجوية  نتاج  املعلقة  الأ�شقف 

ت�شاعدي واإلى اخللف.
ث�نيً�: ت�صنيف حفر الت�فوين ح�صب ال�صكل:

ت�شنف حفر التافوين ح�شب ال�شكل اإلى نوعني، هما:
:Honey Comb 1- اأقرا�س الع�صل

عبارة عن حفر �شغرية، متقاربة امل�شافات البينية، ترتاوح اأقطارها ما بني �شنتيمرت 
ومنخف�شات  اخلاليا  ت�شبة  حفر  فهي  ال�شكل،  م�شتطيلة  اإلى  دائرية  دي�شيمرت،  اإلى 
مف�شولة بحوائط وا�شحة املعامل. �شورة )22(. و�شع  (Viles, 2001)مقايي�ص خا�شة 
حيث ترتاوح اأقرا�ص الع�شل بني مليمرت اإلى �شنتيمرت وحفر التافوين ترتاوح من �شنتيمرت 
اإلى مرت. وي�شتعمل م�شطلح حفر التافوين واأقرا�ص الع�شل م�شطلحًا ل�شيء واحد. لذا 
باأنها  تو�شف  الع�شل  فاأقرا�ص  املالمح.  هذه  بني  الدقيقة  الختالفات  معرفة  ي�شعب 
 alveoli الع�شل  قر�ص  ت�شبه  التي  التجويفات  اأن  حني  يف  ال�شخر،  يف  حمفورة  خلية 

.(Neuendorf et al., 2005, p. 20) .تعرف باأنها فراغ اأو تكهف
حفر  اإن  حيث  التافوين  وحفر  الع�شل  اأقرا�ص  بني  ميدانيًا  الباحث  ميَز  وقد 
التافوين ميكن حدوثها ب�شورة منفردة، يف حني يجب اأن توجد اأقرا�ص الع�شل يف 

�سكل جمموعات.
:Nested 2- حفر الت�فوين املتداخلة

والأطــوار مبقا�ص  الأجيال  املتعددة  التافوين  كثريًا من حفر  الباحث  ر�شد     
تلتحم  التجويفات ال�شغرية فـي كثري من الأحيان  اإن  اإلى دي�شيمرت. حيث  مليمرت 
داخل جتاويف حفر التافوين الأكرب. وقد ر�شدت حفر التافوين املتداخلة فـي منطقة 
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�لدر��سة، )�سورة 3(، وميكن اأن متتد لأكرث من ثالثة اأنواع من حيث احلجم )ملم 
اإلى مرت(.

التافوين،  اأمناط حفر  اأو خلطًا يف حتديد  اأن هناك �شعوبة  �شبق  يت�شح مما 
من  اأو  مميزة  اأمناط  بوا�شطة  التافوين  حفر  عرفوا  الباحثني  من  كثريًا  اإن  حيث 
طريق عمليات التجوية املميزة والعمليات الداخلية، حيث ي�شالن اإلى قلب اجلدل 
الدائر حول هذا النمط من التجوية اجليولوجية. ويعرف )1978م( Martini منط 
حفر التافوين باأنها اأ�شكال اأر�شية ت�شري اإلى ظروف التجوية والعمليات التي توؤدي 
هي  �لتافوين  حفر  �أن   Martini واعتقد  وحفظه.  املورفولوجي  ال�شكل  ت�شكيل  اإلى 
طبقة م�شتقلة، وهياكل هند�شية مت�شابهة ت�شكلت بوا�شطة ت�شكيلة متنوعة ومتغرية 

من عمليات التجوية الكيميائية والفـيزيائية والبيولوجية.

التمييز بني حفر التافوين وبع�ص اأنواع الكهوف الأخرى:
جتدر الإ�شارة يف الدرا�شة احلالية نتيجة للخلط يف حتديد اأمناط حفر التافوين 
اإلى �شرورة التمييز بني حفر التافوين وبني اأ�شكال احلفر التكهفـية الأخرى وذلك 

من خالل ما ياأتي: 
حفر  عن  خُمتلفًا  يظهر  الكار�شت  �شكل   :Karst Caves الكار�شتية  الكهوف   -1
التافوين؛ حيث اإن �شكل احلوائط التي تف�شل بني احلفر الكار�شتية تبدو حادة 
وجتاويفها متيل اإلى اأن تكون �شحلة ن�شبيًا. والت�شاري�ص الكار�شتية تكون غالبًا 
خ�شنة اأو ُم�شننة، والتجوية امللحية التي تن�شئ القنوات التي تف�شل بني احلافات 
تكون حادة، يف حني اأن حفر التافوين تظهر يف هيكلها امل�شتدير، واحلوائط التي 

تف�شل بينها تكون ناعمة اأو م�شقولة، وجتويفها يبدو عميقًا ن�شبيًا. 
2- الكهوف ال�شاحلية Littoral Caves : لي�ست نوعًا من حفر �لتافوين الأنها ن�ساأت 
والكيميائية،  الفـيزيائية،  التجوية  عمليات  من  بدًل  التاآكل  قوى  بفعل  اأ�شا�شًا 

و�لبيولوجية. 
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بدًل من  الأفقية  الأ�شطح  اإلى احلدوث على  : متيل   Potholes الوعائية  احلفر   -3
الأ�شطح املائلة. وتتطور على الياب�ص من خالل تدفق مياه البحر والنهر اإلى جانب 

فعل طحن الرمل، واحل�شى، وال�شخور، وتختلف هند�شيًا عن حفر التافوين. 
4- �حلفر �لبيولوجية �أو حفر �حليو�نات �حلافرة Borings Pholad : حتدث فـي 
منط حزم اأو جمموعات وُتن�شاأ يف �شورة تكهفات بيولوجية ت�شبه حفر التافوين. 
يجعلها  التجويف  داخل  احلي  للكائن  والفـيزيائية  البيوكيميائية  والتفاعالت 
املُ�شبب القوي لتلك التجويفات. ولكن قد ت�شيطر وتهيمن القوى التحاتية وهذا 
قد ل يكون ت�شكيل التجوية ولكن واحد من قوى التحات. والتجاويف تظهر عميقة 
ب�شكل غري عادي بالن�شبة لقطر فتحاتها مقارنة بحفر التافوين من النطاق نف�شه 
يف تكوينات احلجر اجلريي امل�شابهة، وهذا يدل على اأن احلفر البيولوجية تعمق 

ب�سرعة، �أو حتفرها �حليو�نات �حلافرة.
 - تطور حفر الت�فوين:

تتطور حفر التافوين مع امتداد مرور الزمن، وترتاوح من العقود اإلى ماليني 
حفر  اأن  املُحتمل  من  ويبدو  وال�شخرية.  املناخية  الظروف  على  اعتمادًا  ال�شنني، 
اأكرث �شيوعًا فـي البيئات اجلافة كما يف منطقة الدرا�شة  التافوين الكربى �شتكون 

احلالية، وحفر التافوين ال�شغرى اأكرث مثالية فـي املناطق التي هي اأرطب.
تطور منط جتوية حفر التافوين :

ينبغي معرفة كيف واأين يبداأ ال�شروع يف ن�شاأة حفر التافوين، ويعتقد الباحث 
اأن منط جتوية حفر التافوين هو منط نا�شئ فـي الطبيعة، وهو رد طبيعي للطاقة 
امل�شتعملة لتعرية بع�ص ال�شور الطبيعية لل�شخر. ويوؤثر عدم التجان�ص ال�شخري 
التغريات  اأو  والطبقية،  الفوا�شل،  وجود  مثل:  التافوين.  حفر  تطور  يف  والبنيوي 
البنيوية الأخرى، وافرتا�ص اأن حفر التافوين توجد ب�شكل ع�شوائي مع عدم اجتاه 
مف�شل لنموها، متيل اإلى اأن حتدث فـي نقط ميكرو�شكوبية ع�شوائية من ال�شعف 

�ملعدين.
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يوؤكد كل من (Turkington,A.V., Phillips, J.D., 2004) على دور النظم     
الذاتي«  والتنظيم  الديناميكي  ال�شتقرار  »لعدم  املعقدة  والكيميائية  الفـيزيائية 
التافوين  التي تتبنى تطور حفر  التافوين. هذه النظرية  التحكم يف تطور حفر  يف 
غري  الآن  وحتى  وا�شح(،  خارجي  �شبب  بال  تن�شاأ  )اأي  طبيعية  اأو  ذاتية  بطريقة 
خالل  من  ال�شخر  �شطح  م�شاحة  زيادة  على  تعمل  التي  الأولية  ال�شروط  معروف 
الباحث وجد على نطاق  اأن  املُثري لالهتمام،  املــدورة. ومن  التجاويف  زيادة عدد 
ال�شطحية من  اأن �شطح ال�شخر يزداد فـي امل�شاحة  املنيا،  ال�شرقية �شرق  احلافة 
امل�شاحة  تقلل  الفردية  التافوين  التجويفات، وحفر  الكبرية يف عدد  الزيادة  خالل 
منط  كان  ورمبا  امل�شتدير.  وال�شكل  ال�شخر،  و�شقل  بالتنعيم  لل�شخر  ال�شطحية 
جتوية حفر التافوين يبداأ فـي نقاط ال�شعف ال�شخري امليكرو�شكوبية وفـي مناطق 

ذات نفاذية عالية.
�سوابط تطور حفر التافوين: 

على  وتطورها  التافوين  حفر  تكوُّن  بدء  معدلت  فـي  التحكم  عنا�شر  تعتمد 
التغريات املناخية وال�شخرية. فتتمثل العوامل املناخية يف تكرار حدوث البلل، وطول 
مدة اجلفاف، ودرجة احلرارة والرطوبة داخل التجويف، وعلى العوامل ال�شخرية 
مثل امل�شامية والنفاذية. والباحثون الذين يعملون فـي املناطق ال�شاحلية فـي اليابان 
التافوين تبداأ فقط بعد مرور الزمن، يعرف بالفارق  اأن بداية تنقري ُحفر  وجدوا 
الزمنى lag time. واأنه مبجرد اإن�شاء حفرة انتقائية تزداد حينئذ حفر التافوين فـي 
العمق، ومبعدل منو غري ثابت. ومع مرور الوقت، يقل معدل تعميق حفر التافوين 

. Sunamura (1996) .ب�شكل كبري
الختالف�ت املن�خية:

اأبطاأ  باأنها  اجلاف  املناخ  فـي  وتطورها  التافوين  حفر  تو�شيع  معدلت  تتميز 
من ت�شكيل حفر التافوين فـي البيئات الرطبة مبعدل يرتاوح من 2-4 من �حلجم، 
 ،(Norwick & Dexter, 2002) .واإطالة اأمد اأكرث من عدة اآلف اإلى ماليني ال�شنني
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ورمبا يرجع ذلك اإلى تقلبات احلرارة الكبرية واملراحل الطويلة ن�شبيًا بني دورات 
البلل. قد يكون التطور التدريجي البطيء يظهر تغريًا وا�شحًا فـي اأحجام الكهوف 

الكبرية النموذجية من حفر التافوين فـي املناخات التي هي اأكرث جفافًا. 
وجَد  Huinink, Pel, and Kopinga (2004) اأن معدل منو حفر التافوين يكون 
اأ�شرع عندما تكون مدة التجفـيف طويلة ومعدلت التبخر بطيئة. واأن تكرار البلل مع 
الإذابة امللحية وطول مدة التجفـيف بني البلل يبدو اأنها توؤدي دورًا كبريًا فـي التاأثري 

على معدلت التغيري يف حفر التافوين.
التافوين مبنطقة  ملواقع حفر  امليدانية  الدرا�شة  الباحث من خالل  وقد حلظ 
الدرا�شة اأن الأجزاء الداخلية من حفر التافوين تكون اأكرث برودة لأنها حممية من 
ال�شم�ص. وعندما يدخل الهواء الرطب التجويف البارد، يتكثف على اأكرث جزء مظلل 
من التجويف الداخلي، وال�شقف الداخلي واحلائط اخللفـي، واملناخ قد يكون ال�شبب 

فـي عمليات التجوية التفا�شلية ب�شكل تف�شيلي فـي اجتاه ت�شاعدي واإلى الوراء.
الختالف�ت ال�صخرية:

اأي�شًا حل�شاب التغري يف معدلت تغري حفر التافوين. حيث حلظ  قد ت�شتعمل 
الباحث اأن حفر التافوين موزعة على نطاق وا�شع، وتنمو �شريعًا على امتداد احلافة 
تتكون من احلجر اجلريي. وبالن�شبة  التي  املنيا  النيل �شرق مدينة  لنهر  ال�شرقية 
اأو  الفراغ  لدعم  كافـية  قوة  ذات  ال�شخور  تكون  اأن  يجب  التافوين  حفر  لت�شكيل 
التف�شري من خالل املالحظات امليدانية مبنطقة الدرا�شة،  التجويف. ويدعم هذا 
حيث انهيار الفراغات ميثل الدليل، ومنع تطور حفر التافوين الكبرية على طول هذه 
اجلروف. ويبدو اأي�شًا اأن ال�شخور حتتاج اإلى اأن تكون على م�شافة معينة بعيدًا عن 
رذاذ نهر النيل من اأجل حدوث تطور حفر التافوين اأو ا�شتمرار تطورها. والغالبية 
العظمى من حفر التافوين يف هذه الدرا�شة حتدث على طول احلافة ال�شرقية لنهر 

النيل �شرق مدينة املنيا.
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مراحل تطور حفر الت�فوين:
امليدانية  املالحظات  على  التافوين  حفر  لتطور  درا�شته  يف  الباحث  اعتمد 
التطوري  الت�شل�شل  تدعم  التي  املورفومرتية  والبيانات  الفوتوغرافـي،  والت�شوير 
ذات  مراحل  اإلى  التافوين  حفر  جتوية  منط  تنظيم  وميكن  التافوين.  حفر  ل�شكل 
مثل  التجويف  قيا�شات  ن�شب  مبتو�شط  املــراحــل  عرفت  حيث  اإح�شائي.  مغزى 
العر�ص والعمق والرتفاع اإ�شافة اإلى �شكل الفتحات وذلك بالن�شبة للمرحلة الثالثة 
اأي مرحلة حفر التافوين، مع تعريف بقية املراحل الأخرى عن طريق احلجم و�شكل 

فتحات التجويف دون العمق. وفـيما ياأتي منوذج مقرتح لتطور حفر التافوين :
 ١- مرحلة البداية:

تتعر�ص ال�شخور ال�شطحية فـيها لعمليات التجوية املختلفة وتظهر عليها األوان 
خمتلفة. وتتميز هذه املرحلة بعدم وجود حفر تافوين لها �شفات مميزة اأو جتويفات. 
ولكنها ت�شري اإلى ن�شاط التفكك احُلبيبي يف خف�ص هذه الأ�شطح ال�شخرية. �شورة 
)21(. كما تت�شف بعدم وجود �شفات ت�شبه حفر التافوين، مثل: احلفر ال�شغرية، 

و�لفجو�ت، و�لفتحات، و�جلد�ول �ملموجة، و�حلافات. 
٢- مرحلة التنقري اأو احلفر ال�صغرية جداً:

ع�شوائيًا،  احُلفر  ت�شكيل  يبداأ  ورمبا  املرحلة،  هذه  يف  ال�شطحية  ال�شخور  ُتنقر 
العالية، حيث تت�شكل احُلفر ال�شغرية جدًا  النفاذية  اأو  العالية  اأماكن امل�شامية  فـي 
يف مناطق املعادن ال�شخرية ال�شعيفة التي تكون ُعر�شة ب�شكل خا�ص لعمليات التاآكل 
الكيميائي، اأو يف اأماكن الختالفات الطبوغرافـية الدقيقة التي غالبًا تكون على طول 
الأ�شطح الطباقية Bedding planes والفوا�شل، ولرتتيب وتنظيم فراغات الأ�شطح 
ال�شخرية، ومناطق التنقري ال�شديدة التي ُت�شكل ن�شيج بنية اأقرا�ص الع�شل. ويقرتب 
قطر فتحة التجويف من 2 �سم �أو �أقل من 2 �شم. وتعد جتوية هذه احُلفر ال�شغرية 

مبنزلة موا�شع النويات الأولى حلفر التافوين. �شورة )22(.
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3- مرحلة حفر التافوين:

ت�شتمر عملية احَلفر وتو�شيع احُلفر ال�شغرية التي تكونت يف مرحلة التنقري، 
جتويفات  وتت�شكل  خمتلف،  ب�شكل  انتقائيًا  وتتطور  ال�شغرية  احُلفر  تت�شع  حيث 
كاملة ال�شتدارة وُتعرف بُحفر التافوين، حيث تنمو حفر التافوين ب�شكل اأعمق من 
منوها ب�شكل اأو�شع خالل هذه املرحلة )يزاد عمقها ب�شكل اأكرب من ات�شاعها يف هذه 
املرحلة(. وغالبًا تكون غري منتظمة اأو كمرثية ال�شكل، ولي�ص بها زوايا ركنية، ول 
بقايا جلدران داخل التجويفات. كما يلحظ حالة ت�شلب حوافها التي تت�شكل حول 
فتحات حفر التافوين امل�شكلة يف احلجر اجلريي، ويكون قطر فتحة التجويف اأكرب 

من 2 �سم. �ل�سورة من )11 - 15(.
قد ت�شل حفر التافوين اإلى مرحلة من ال�شتقرار ق�شوى، قبل التحامها وتتطور 
العمق احلرج،  اإلى  التافوين  ت�شل حفر  النقطة  وعند هذه  الرابعة(؛  اإلى )املرحلة 
وتبدو مدورة جيدًا، مع ثبات تكرار حفر التافوين فـي منطقة ال�شطح. وقد مُتثل هذه 
املرحلة اأي�شًا املدة التي متتاز بها حفر التافوين بالتنظيم الذاتي اجليولوجي، وهو 
يعنى منط الن�شاأة للظاهرة فـي الطبيعة الذي ل يزال قائمًا نظرًا للظروف ال�شخرية 
اخل�شائ�ص  ب�شبب  التافوين  حفر  التحام  منط  يظهر  وحينها  املنا�شبة.  واملناخية 
اجلوهرية اأو الفعلية لل�شخور (Turkington, A. V., Phillips, J.D., 2004) بداًل من 

العوامل خارج هذا النظام. 
٤- مرحلة اللتحام:

اأكرث ات�شاعًا وعمقًا وحجمًا، وت�شتمر عملية تو�شيع  باأنها  تتميز حفر التافوين 
ُحفر التافوين اإلى اأن تبدو احلوائط الفا�شلة بني حفر التافوين على �شكل تقاطعات 
�ُشمك  يقل  وعندما  ن�شبيًا،  ورفـيعة  ال�شتدارة،  كاملة  ولي�شت  وبــارزة،  جدًا  رقيقة 
احلوائط التي تف�شل بني حفر التافوين عن 3 ملم ، فاإنها ت�شعف، وحينئذ يحدث 
تدريجيًا  التافوين  حفر  وتلتحم  وتندمج  الفا�شلة،  احلوائط  لتك  مفاجئ  انهيار 
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بع�شها ببع�ص، ببطء اأو ب�شرعة من خالل ال�شطرابات املفاجئة. ومبجرد اأن يزال 
اإ�شعاف حوائط احُلفر  اإلى  النظام من تعميق احُلفر  احلائط، تنتقل الطاقة فـي 
الباقية. والدليل على ُحفر التافوين هو وجود احلوائط داخل التجويفات. ال�شورتان 

.)12 ،11(
٥- مرحلة البقايا:

   بعد تك�شر وانهيار حوائط حفر التافوين وتالحم احُلفر بع�شها ببع�ص فاإنها 
ترتك وراءها حوائط بارزة وجداول متعرجة، كبقايا على مكانها ال�شابق. وفـي بع�ص 
الأحيان تكون هذه البقايا اأكرث قدرة على املقاومة وهو ما يوؤدي اإلى ا�شتمرار هذه 
املجاورة،  اجلداول  اإلى  ت�شل  اأن  وميكن  الطبيعي  و�شعها  على  املتعرجة  اجلداول 
وت�شكل بفعالية حوائط جديدة. ويبدو اأن بقايا حوائط حفر التافوين تنخف�ص اإلى 

م�شتوى اجلزء اخللفـي من التجاويف اأو احلفر املوجودة �شابقًا.
   وبذلك تختفي مالمح احُلفر ال�شغرية، والتجويفات، والفتحات، والكهوف، يف 
حني ُي�شتدل على حفر التافوين من خالل تلك البقايا، حيث تكون املالمح التكهفـية 
ناعمة وم�شتديرة. ورمبا الفطريات على جدران حفر التافوين اأي�شًا متنع اأو ُتبطئ 
باملراحل  اأخرى  مرة  التافوين  حفر  ت�شكيل  عملية  تبداأ  ثم   .)26( �سورة  �لتاآكل. 

�ل�سابقة نف�سها وهكذ�.
قيا�سات حفر التافوين ال�سغرية: 

قي�شت حفر التافوين ال�شغرية احلجم فـي موقعني: الأول: على احلافة ال�شرقية 
حمجر  وهو   .)5( ال�شكل  الطريق.  وحفر  املنيا  حمجر  فـي  والثاين:  النيل،  لنهر 
احلجر اجلريي الواقع اإلى ال�شمال من احلافة ال�شرقية لنهر النيل باجتاه حمافظة 
بني �شويف، واملحجر عمره نحو 35 �شنة. واأجرى الباحث القيا�شات يف هذه املواقع، 
و�شملت القيا�شات اأق�شى ارتفاع داخل الكهوف وخارجها، والعمق، واأق�شى عر�ص 

داخل الكهوف وخارجها. 
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التحليل الإح�ص�ئي: 

حفر  كل  من  ميدانيًا  املــاأخــوذة  القيا�شات  من  الإح�شائي  التحليل  اأجــري     
التافوين نف�شها ومن تلك التي قي�شت من خرائط الكهوف، وُح�شبت الن�شب واأُجريت 
التحليالت الإح�شائية ملقارنة حفر التافوين بع�شها ببع�ص يف �شرق مدينة املنيا، 
وكذلك مقارنة حفر التافوين ال�شغرية املاأخوذة من حفر الطرق واملحاجر، وحفر 

�لتافوين نف�سها. 
التباين،  من  قدر  لإظهار  البيانات  جمموعة  كل  »على  اختبارات  اأجريت  وقد 
وت�شتعمل هذه املعلومات لتحديد اأف�شل اختبار « ل�شتعمالها مع جمموعة البيانات. 
الختبارات  واأجريت  املقارنة،  لإجراء   Two tailed T tests اختبارات  وا�شتعملت 

ملجموعات البيانات العالية التنوع؛ لالختالفات الكبرية يف الوقت احلا�شر.
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الفر�شيات كانت تخترب ما ياأتي: 
1( حفر الت�فوين:

ل تختلف مورفومرتيًا بع�شها عن بع�ص فـي اأي من الن�شب املعرو�شة.
 2( حفر التافوين ال�سغرية :

ل تختلف مورفومرتيًا عن حفر التافوين الكبرية، فـي اأي من الن�شب املعرو�شة. 
الر�شوم  مقارنات  وتو�شح   .  %95 ثقة  م�شتوى  عند  الفر�شيات  كل  اختبار  وجرى 
البيانية اأي�شًا مقارنة الن�شب والقيا�شات املختلفة لكل من حفر التافوين ال�شغرية 

والكبرية، واختبار الختالفات ال�شكلية كتطور حلفر التافوين.
احلجم: وقد احُت�شب احلجم اأي�شًا لبع�ص حفر التافوين الكبرية، التي ميكن 
للحجم  بالن�شبة  املعادلة  وُح�شبت  الناق�ص،  القطع  ن�شف  تكون  اأن  يفرت�ص  اأن 
با�شتعمال حجم القطع الناق�ص V= 4/3 π ABC، حيث متثل A،B،C الطول والعر�ص 
والرتفاع. نتائج هذه املعادلة كانت منق�شمة يف الن�شف، اإلى احلجم التقريبى. ثم 
ُح�شبت معدلت التاآكل يف ال�شنة لكل من حفر التافوين الكبرية وال�شغرية ومن ثم 

قورن بينها. 

املتغريات من املعادلة:
 V = حجم حفر �لتافوين

 α = جلزء �ملكتفئ من حفر �لتافوين هذه�
  WI = العر�ص الداخلي

  WE =  العر�ص اخلارجي
  HI =  الرتفاع اخلارجي
  HE  =الرتفاع اخلارجي

 δ =   (-0.0001) =  اأ�شغر رقم �شالب
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 نت�ئج التحليل الإح�ص�ئي:
حفر التافوين ال�شغرية:

قي�ست 200 حفرة تافوين منفردة فـي احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة 
الختبارات  با�شتعمال  ببع�ص  بع�شها  وقورنت  املنيا،  حماجر  منطقة  ومن  املنيا، 
الإح�شائية نف�شها. جدول )1(. واأُخذت العينات من منا�شيب خمتلفة من احلافة؛ 
بع�شها من قواعد احلافة والآخر على منا�شيب مرتفعة من احلافة؛ وذلك لأن حفر 
التافوين تنت�شر على منا�شيب خمتلفة يف وجه احلافة حتى تكون العينة ممثلة ملعظم 

حفر التافوين املنت�شرة باحلافة.
على   (IW) الداخلي  العر�ص  الآتية،  الن�شب  خالل  من  اجلروف  اأوجه  قورنت 
(IH) وارتفاع  (EH) على الرتفاع الداخلي  (EW)، وارتفاع املدخل  العر�ص املدخل 
العر�ص  على   (IH) الداخلي  والرتــفــاع   ،(EW) املدخل  عر�ص  على   (EH) املدخل 
 ،(D) على العمق IH/IW وتبلغ ن�شبة ،(D) على العمق EH/IH ون�سبة ،(IW) الداخلي
و EH/EW  على العمق (D)، ون�سبة EW/IW  على العمق (D). واختربت فر�شيات 
العدم اأو الفر�ص ال�شفري لكل اأوجه اجلروف حيث تفرت�ص اأن كل الن�شب بالن�شبة 
اإن متو�شط الفروق بني الن�شب لكل  لأوجه اجلروف ل تختلف اختالفًا كبريًا )اأي 

اأوجه اجلروف ي�شاوي �شفرًا(. 
فـي حمجر املنيا اُخترب الفر�ص ال�شفري »ل توجد اختالفات مورفومرتية بني 
ويت�شح من  املنيا«  95% مبحجر  ثقة  م�شتوى  التافوين على وجه اجلرف عند  حفر 
 (p value <  0.05 نتيجة الختبار ت انها دالة اإح�شائيًا حيث اإن قيمة »ل« اأقل من 
(0.05، لذلك رف�ص الفر�ص ال�شفري اأي اإنه »توجد اختالفات مورفومرتية كبرية بني 

ن�شب اأبعاد حفر التافوين املختلفة وذلك بالن�شبة لكل املتغريات« اأما حفر التافوين 
فقد  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة  يف  املتمثل  ال�شخري  اجلرف  وجه  على  املنت�شرة 
على  التافوين  حفر  بني  مورفومرتية  اختالفات  توجد  ل  ال�شفري«  الفر�ص  اخترب 
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وجه اجلرف عند م�شتوى ثقة 95% باحلافة ال�شرقية«. ويت�شح من نتيجة الختبارات  
وذلك    (p value < 0.05)  0.05 من  اأقــل  »ل«  قيمة  اإن  حيث  اإح�شائيًا  دالــة  اأنها 
بالن�شبة لعدد 10 متغريات، لذلك رف�ص الفر�ص ال�شفري اأي اإنه »توجد اختالفات 
مورفومرتية كبرية بني ن�شب اأبعاد حفر التافوين املختلفة بالن�شبة لتلك املتغريات«  
الداخلي/  الرتفاع  ن�شبة  املتمثل يف   5 رقم  للمتغري  ال�شفري  الفر�ص  قبل  يف حني 

العر�ص الداخلي لأن هذه الن�شبة مل تكن كبرية. 
يت�شح من التحليل الإح�شائي اخلا�ص مبعامل الرتباط بني ن�شب اأبعاد حفر 
قوية  طردية  عالقة  توجد  اأنه  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة  على  املختلفة  التافوين 
0.876، كما توجد عالقات طردية  بني العر�ص اخلارجي والعر�ص الداخلي تبلغ 
توجد  حني  يف   .0.561 تبلغ  اخلارجي  والرتفاع  اخلارجي  العر�ص  بني  متو�شطة 
عالقة عك�شية �شعيفة جدًا بني العر�ص الداخلي والرتفاع الداخلي تبلغ – 0،030. 
التافوين يف حمجر  اأبعاد حفر  ن�شب  اأما ما يخ�ص معامل الرتباط الرتباط بني 
اأربعة  توجد  حيث  فقط،  طردية  عالقات  وجود  الإح�شائي  التحليل  فاأظهر  املنيا 
 ،0.999 تبلغ  الداخلي  والعر�ص  العر�ص اخلارجي  عالقات طردية قوية جدًا بني 
 ،0.979 تبلغ  الداخلي  والرتفاع  اخلارجي  الرتفاع  بني  قوية جدًا  وعالقة طردية 
عالقة طردية قوية بني الرتفاع الداخلي والعمق تبلغ 0.719، وعالقة طردية قوية 
بني الرتفاع اخلارجي والعمق تبلغ 0.671، يف حني توجد وعالقة طردية �شعيفة بني 

العر�ص اخلارجي والعر�ص الداخلي تبلغ 0.271.
حفر التافوين ال�سغرية مقابل حفر التافوين الكبرية:

التافوين  حلفر  البيانات  جمموعة  لت�شمل  املنيا  حماجر  من  البيانات  جمعت 
اإلى جمموعة البيانات الكاملة حلفر التافوين  ال�شغرية. ثم قورنت هذه البيانات 
اإلى  هذا  واأدى  البيانات.  جمموعات  من  كل  يف  املوجودة  الن�شب  كل  فـي  الكبرية 
ن�شبتني خمتلفتني، EW/ IW، والعمق D علىEW/ IW ، ثم قورنت هذه الن�شبة اإلى كل 
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ما يعادل ن�شب حفر التافوين امل�شقوفة (R) و�ملك�سوفة (UR) . وتت�شح الإح�شاءات 
لهذه  ال�شفري  الفر�ص  ويتمثل   .)7( اجلــدول  فـي  الن�شب  هذه  جلميع  الو�شفـية 
ُقبل  وقد   .(p value < 0.05) كثريًا  تكون خمتلفة  لن  الن�شب  اأن هذه  املقارنات يف 
الفر�ص ال�شفري فقط بالن�شبة للمقارنة بني ن�شبة العر�ص اخلارجي على العر�ص 
الداخلي  EW/IW من حفر �لتافوين �ملك�سوفة على ن�سبة EW/IW بالن�شبة حلفر 
الثالث  للمقارنات  بالن�شبة  ال�شفري  الفر�ص  ُرف�ص  حني  يف  ال�شغرية.  التافوين 
 .(p value < 0.05) الن�شب خمتلفة اختالفًا كبريًا حيث قيمة  الأخرى حيث كانت 

جدول )2(.
اأن  ويت�شح  اخلارجي،  العر�ص   / الداخلي  العر�ص  ن�شبة  اأ(   8( �شكل  يو�شح 
من  كل  فـي  نف�شه  العر�ص  من  مقربة  على  تكون  ال�شغرية  التافوين  حفر  غالبية 
�شكل  من  جــدًا  القليل  هناك  يكون  بحيث  اخلارجي،  والعر�ص  الداخلي  العر�ص 
�شطر  فوق  بالتخطيط  البيانات  نقاط   .lateral projections اجلانبية  الــربوزات 

واحد اإلى واحد كما هو مو�شح باللون الأ�شفر �شيكون لها بروزات جانبية.
اأن  ويت�شح  اخلارجي،  الداخلي/الرتفاع  الرتفاع  ن�شبة  ب(   8( �شكل  يو�شح 
غالبية حفر التافوين ال�شغرية اإما تكون على مقربة من الرتفاع نف�شه فـي كل من 
الرتفاع الداخلي والرتفاع اخلارجي، اأو يكون ارتفاعها اخلارجي اأكرب من ارتفاعها 
 .vertical overhangs راأ�شية  �ُشرفات  لديها  لي�ص  هذه  التافوين  وحفر  الداخلي، 
ونقاط البيانات بالتخطيط فوق �شطر واحد اإلى واحد كما هو مو�شح باللون الأ�شود 

�شيكون لها �ُشرفات راأ�شية.
يو�شح الر�شم البياين �شكل )8 ج( ن�شبة الرتفاع الداخلي/الرتفاع اخلارجي 
حلفر التافوين الكبرية. وحفر التافوين املوجودة على اخلط الأ�شود اأو اأ�شفله لي�ص 
لديها �ُشرفات راأ�شية vertical overhangs. يف حني اأن البيانات فوق اخلط الأ�شود 

تو�شح وجود �ُشرفات راأ�شية بحفر التافوين.
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يلحظ من ال�شورتني )1 ،3( اأن حفر التافوين يف ال�شورة )1( امتالأت فعاًل 
6 �شم اإ�شافـية فـي كال املوقعني من احلفر املوجودة فـي حفر  بقدر من الروا�شب 
التي بني  التافوين  التافوين نف�شها. يف حني يت�شح من ال�شورة )3( احتواء حفر 
عادة  ويبدو  الروا�شب.  من  جدًا  القليل  على  الق�شرة(  )حفر  ال�شخرية  الق�شرة 
وعلى طول  نف�شيهما من احلفرة،  الغالب على اجلانبني  فـي  ترتاكم  الروا�شب  اأن 
فـي  ب�شكل خا�ص  وا�شحًا  وكان هذا  ال�شرقي.  ال�شمال  اإلى  ال�شمال  اجلانبني جهة 
كال املوقعني للعينة بالن�شبة حلفر التافوين املوجودة باحلافة ال�شرقية لنهر النيل 
وحمجر املنيا )ال�شكل 12(. وحفر التافوين هذه تكون اأي�شًا الأكرث تعر�شًا خلطر 
الرياح،  تاأثري  ُتظهر  اأن  النتيجة ميكن  التافوين. وهذه  الرياح يف عينة حفر  نحت 

واجتاه الرياح يف تطور حفر التافوين.

احلجم:

اأجريت جتربة حل�شاب حجم الروا�شب التي اأزيلت من حفر التافوين حل�شاب 
النيل،  لنهر  ال�شرقية  التافوين على احلافة  ال�شنوي يف كل من حفر  التاآكل  معدل 
وحفر التافوين املنت�شرة مبحجر املنيا، ا�شتنادًا اإلى عدد من املالمح املقي�شة من كل 
حفرة. وُح�شبت تقديرات تقريبية حلجم وجه كل جرف وهذا اأدى اإلى وجه اجلرف 
على احلافة ال�شرقية التي بها اأكرب حجم من حفر التافوين احلالية، ووجه اجلرف 

مبحاجر املنيا التي ت�شري اإلى اأ�شغر كمية روا�شب اأزيلت.
ُح�شب معدل التاآكل حلفر التافوين الكبرية وال�شغرية )خم�ص حفر تافوين كبرية 
و�شغرية(، يبلغ معدل التاآكل ال�شنوي يف حفر التافوين الكبرية نحو 45 �سم مكعبًا، يف 

حني يبلغ معدل التاآكل ال�شنوي يف حفر التافوين ال�شغرية نحو 17 �سم مكعبًا. 
الطرق  حفر  ت�شمل  متعددة،  ثقافـية  مالمح  فـي  تقع  التافوين  حفر  توجد 
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وو�جهات �ملباين �سورة)23(. وهناك نوعان من املباين، وكالهما تاريخية، يظهر 
ب�شورة  حتدث  التجوية  هذه  اأن  ويبدو  التجوية.  عمليات  على  وا�شحة  اأدلة  عليها 
منخف�شة، وقريبة من الأر�ص، على طول هذه املباين وذلك بوا�شطة الرياح املحملة 

باحلبيبات، وهذه املالمح التي ت�شبه حفر التافوين.

بالن�سبة حلجم حفر التافوين ال�سغرية: 

من  كثري  على  ال�شغرية  التافوين  حفر  بني  جــرت  التي  املقارنات  ت�شفر  مل 
الن�شب املت�شابهة، وقد يكون ذلك لأن حفر التافوين ال�شغرية حتدث فـي منط اأكرث 
ع�شوائية، اأو رمبا لأن مالحمها اأكرث ح�شا�شية للتغريات الطفـيفة فـي ال�شخر، مثل: 
ال�شخرية  التغريات  يف  الفعل  هذا  ورد  وال�شكل.  التالل،  وتباعد  احلبوب،  حجم 
قد يوؤدى اإلى عدم ن�شاأة منط م�شرتك حتى ت�شل حفر التافوين اإلى حجم معني. 
بع�ص  ا�شتخرجت  التي  الن�شب  تلك  كانت  اإح�شائيًا  مت�شابهة  كانت  التي  والن�شب 
الن�شب الأخرى على العمق، وتبني اأنه ل ميكن اأن ُت�شنف حفر التافوين ال�شغرية 

فقط فـي ُبعدين. ولكن الُبعد الثالث مهم جدًا ومطلوب بقوة ويتمثل يف العمق.
الطريق  املنيا وعلى حفر  التي فـي حمجر  اأوجه اجلروف  املقارنة بني  حتتوي 
يف  الن�شب  وتختلف  كبرية،  اختالفات  وجــدت  حيث  خمتلفة  متنوعة  ن�شب  على 
حماجر املنيا ب�شكل اأكرث اأهمية (p value < 0.05)  من الن�شب يف حفر الطريق. 
من  يقرب  ما  منذ  التافوين  حفر  وتت�شكل  تقريبًا،  ا�شطناعية  اجلروف  اأوجه  كل 
35 عامًا فـي تكوين ال�شخر نف�شه. والختالفات فـي هذه الن�شب قد يكون ب�شبب 
الختالفات ال�شغرية فـي ال�شخر، واجتاه الرياح املختلفة وكمياتها التي ي�شتقبلها 
اجلرف. وحماجر املنيا لي�شت مفتوحة ب�شكل كبري لأي منط من الرياح املبا�شرة، 
مع اأن املحاجر حفرت فـي الأر�ص وتاأخذ �شكل جتويف اإلى حد ما. وكل اأوجه جروف 

حماجر املنيا تتميز بانحدارات خمتلفة. 
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الرياح اآلية حمتملة لتعزيز منو حفر التافوين وحفر الطريق، بحكم تعريفها، 
مفتوحة على طرفـي الطريق مع طريق اآخر اآت فـي اجتاه عمودي قرب نهاية وجه 
ب�شهولة يف كل من  وتوؤثر  تتحرك بحرية خالل احلفر  اأن  والرياح ميكن  اجلرف. 
املنيا حيث ل  الوقت نف�شه، وذلك خالفًا لأوجه جرف حمجر  اأوجه اجلروف فـي 
تواجه الرياح هذا امل�شار الدقيق نف�شه ويجب اأن تدخل وتدور حوله يف �شكل دائرة 

دون وجود خمرج جيد لها. 
نتائج املقارنة للموقعني اأظهرت اأي�شًا اأن كل ن�شبة ماعدا ملء املربع املك�شوف، 
�أن يكون هذ�  . ميكن   (p value < 0.05) تكون خمتلفة اختالفًا كبريًا حيث قيمة 
الطريق  املنيا وحفر  فـي حمجر  واملوجود  املختلف جدًا  الرياح  لنمط  نتيجة  اأي�شًا 
اأكرث حتديدًا  التافوين بها  اأن حفر  املنيا يبدو  وفـي املقارنة بني املوقعني، حماجر 
منتظم  غري  �شكل  يف  وتبدو  حتديدًا  اأقل  التافوين  حفر  تكون  حني  يف  وا�شتطالة، 

وتنت�شر على طول حفر الطريق.
من  ثالثة  عن   اأي�شًا  والكبرية  ال�شغرية  التافوين  حفر  بني  املقارنة  اأ�شفرت 
الن�شب تختلف اختالفا كبريًا حيث قيمة (p value < 0.05)، مع عدم وجود اختالف 
التافوين  حفر  من  الداخلي  العر�ص  على  اخلارجي  العر�ص  ن�شبة  يف  فقط  كبري 
املك�شوفة. وهذا يو�شح فـي حدود هاتني الن�شبتني اأن حفر التافوين الكربى ل تت�شكل 
بال�شرورة على طول م�شتوى الأبعاد نف�شه بالن�شبة نف�شها. ويبدو من خالل مقارنة 
كل من جمموعات البيانات حلفر التافوين ال�شغرية اأنه حتى حفر التافوين ال�شغرى 
الكبرية  التافوين  حلفر  النهائية  النتيجة  اأن  وتو�شح  نف�شه،  النمط  فـي  تت�شكل  ل 
هي نف�شها، على الأقل بالن�شبة لأنواع ال�شخور والظروف املناخية املت�شابهة. ومن 
املمكن اأن تت�شكل حفر التافوين ال�شغرى م�شتقلة وتوا�شل منوها بع�شها يف بع�ص 
وهو ما يوؤدي اإلى ت�شكيل حفر التافوين الكربى. كما ُيدعم هذه الفكرة وجود ت�شكيل 
مالحظات  �شورة)3(.  حاليًا،  املنهارة  الكربى  التافوين  حفر  فـي  التافوين  حلفر 
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داخل  اأعمق  متعددة  نقاط  تو�شح  التي  الفردية  الكربى  التافوين  فـي حفر  اأخرى 
حفر التافوين، ومن املمكن اأن هذه النقاط املتعددة الأعمق موازية اأو مناظرة رمبا 
اإلى ت�شكيل حفر التافوين ال�شغرية فـي وقت واحد على طول واجهة اجلرف. وقد 
حدثت حفر التافوين ال�شغرية فـي اجلدران التي مل يرتاجع وجودها منذ 35 عامًا، 
فـي حني اأن حفر التافوين الكبرية وجد اأنها حتدث فـي اجلروف حيث تاآكلت اأوجه 

اجلرف الأ�شلي اإلى اخللف.
: ال�صرف�ت والربوزات 

العر�ص  نتائج  اأ(   8( ال�شكل  ال�شغرية  التافوين  حلفر  البياين  الر�شم  يو�شح 
واحد  تقع حتت خط  التي  البيانات  نقاط  غالبية  فـي  الداخلي  اخلارجي/العر�ص 
اإلى واحد فـي الر�شم البياين، وهذا يدل على اأن غالبية حفر التافوين ال�شغرية مل 
ز تطور حفر التافوين بفعل الرياح؛ لأن الربوزات  يكن لديها بروزات جانبية. اإذا ُعزِّ

اجلانبية من �شاأنها اأن حُتدث عائقًا فـي مهب الريح.
ويتبني اأن النقاط التي توجد فوق اخلط وعلى اخلط معظمها قليلة، واأن الربوزات 
اجلانبية �شئيلة جدًا. ف�شت حفر فقط من حفر التافوين املقي�شة لديها بروزات مهمة، 

وهذا ما يت�شح من خالل النقاط التي اأزيلت بالفعل من �شطر واحد اإلى واحد.
يت�شح من �شكل )8 ب( اأن معظم البيانات حتت اخلط، وهذا يدل على اأن معظم 
حفر التافوين ال�شغرية لي�ص لديها �شرفات راأ�شية اأي�شًا . وهناك عدد من النقاط 
التافوين  حفر  من  �شئيلة  ن�شبة  هناك  اأن  وتو�شح  اخلط،  فوق  فقط  ُتعر�ص  التي 
ال�شغرية التي لديها �شرفات راأ�شية. واملزيد من النقاط فوق اخلط التي تظهر فـي 
هذا الر�شم البياين، واأبعد النقاط من اخلط، مما كانت عليه فـي الر�شم البياين 
اخلا�ص بالعر�ص. وهذا يدل على اأن هناك كثريًا من حفر التافوين ال�شغرية يكون 

لديها اأ�شقف معلقة راأ�شية اأكرث من الربوزات اجلانبية. 
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يو�شح �شكل )8 ج( اخلا�ص بحفر التافوين الكبرية اأن كل النقاط ما عدا نقطة 
واحدة من النقاط املر�شومة توجد على اخلط اأو حتته واحد اإلى واحد. وهذا يف�شر 
. فقد يكون من  اأن واحدة فقط من حفر التافوين الكبرية كان لها �شقف معلٌق راأ�شيٌّ
التافوين الكبرية املنهارة واملك�شورة على طول خط الربوز  اأن طبيعة حفر  املمكن 

dripline تكون �شببًا فـي عدم وجود الأ�شقف املعلقة الراأ�شية.

ت�صكيل حفر الت�فوين: 

حيث  الدرا�شة.  منطقة  فـي  جدًا  حمددة  مناطق  فـي  التافوين  حفر  تت�شكل 
ال�شرقية  احلافة  جروف  اأوجــه  طول  على  احلجم  الكبرية  التافوين  حفر  تت�شكل 
�شرق مدينة املنيا، وتتعر�ص عادة ب�شكل مبا�شر لهبوب الرياح ال�شمالية الغربية – 
اجلنوبية ال�شرقية التي ُتدعم بعملية التالحم. اأما حفر التافوين ال�شغرية احلجم 
حيث  املباين،  فـي  حتى  اأو  ال�شطناعية،  اجلــروف  مالمح  يف  تت�شكل  اأن  فـيمكن 
حُتمى مرة اأخرى من عملية الكربنة وتطورها ميكن اأن ي�شتمر. ورمبا تت�شكل حفر 
ال�شطح  مناطق  جميع  فـي  ال�شغرية  التافوين  حفر  تاآكل  نتيجة  الكبرية  التافوين 
الكبرية الأخرى، وزيادة معدل التاآكل. وحفر التافوين الكبرية يبدو اأي�شًا اأن لها 
وت�شبح  يدعمها  الذى  اجلرف  ينهار  عندما  يتم  الأعمق  والتطور  حمددًا،  عمقًا 

مك�شوفة دون اأ�شقف. 

عملية  من  �شت�شكل  التي  الدرا�شة  هذه  يف  التافوين  حفر  اأن  اأ�شاًل  ويفرت�ص 
�الأ�سفـني �مللحي  salt wedging اأو غريه من تبخر اأ�شافـني الكري�شتال، ومع ذلك فاإن 
عدم وجود متبخرات حاليًا خارج هذه القواعد بكونها اآلية لت�شكيل حفر التافوين 
فـي منطقة الدرا�شة. البيانات التي ُجمعت و�شعت النحت بفعل الرياح كاآلية ت�شكيل 
حمتملة حلفر التافوين، على الرغم من اأنها تو�شح اأي�شًا اأن كميات الرياح ل حتتاج 
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اإلى اأن تكون قوية مبا يكفـي لإزالة الروا�شب فعليًا، فقط لتعزيز جتوية ال�شطح، وهو 
ما ميكن مالحظته فـي حمجر املنيا وفـي حفر التافوين الكبرية. 

ال�صتنت�ج�ت واخل�متة: 

   من خالل درا�شة حفر التافوين ومقارنة بع�شها ببع�ص، اأمكن التحقق من 
اختبار فر�شيات الدرا�شة كما ياأتي: 

الفر�شية الأولى: تت�شكل حفر التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق 
مدينة املنيا.

مدينة  �شرق  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة  على  تت�شكل  تافوين  حفر  على  ُعرث 
املنيا، وهذا يوؤكد ت�شكيل حفر التافوين فـي �شخور احلجر اجلريي. 

خمتلف  يف  مورفومرتيًا  تختلف  ل  الكبرية  التافوين  حفر  الثانية:  الفر�شية 
�شرق  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة  على  الكبرية  التافوين  حفر  ق�شمت  ال�شخور. 
و�شخور  الهولو�شني  �شخور  بني  ال�شخور  عمر  اإلى  ن�شبة  نوعني  اإلى  املنيا  مدينة 
البالي�شتو�شني. ثم قورنت بع�شها مع بع�ص لتحديد اأي فروق ذات دللة اإح�شائية 
على  ُيعرث  مل  املختلفة.  ال�شخور  بني  اأعمارها  ــرتاوح  ت التي  التافوين  حفر  بني 
اختالفات كبرية. وقد يكون ذلك لأن اجلروف التي بها جمموعات حفر التافوين 

قد ت�شكلت يف الوقت نف�شه بغ�ص النظر عن عمر ال�شخور. 
الفر�شية الثالثة: تتباين مورفومرتية حفر التافوين الكبرية عن حفر التافوين 

ال�شغرية. 
واأظهرت النتائج وجود اختالفات مورفومرتية بني اأنواع حفر التافوين كلها، مع 
ا�شتخدام ن�شب متعددة وهو ما اأدى اإلى اأف�شل الختالفات. حيث قي�شت 200 حفرة 
الطريق.  وحفر  املنيا  حماجر  يف  الثقافـية،  املالمح  من  اثنني  من  �شغرية  تافوين 
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واملقارنات فـي هذه القيا�شات تبني اأنه ل يوجد منط فـي �شكل حفر التافوين ال�شغرية 
عندما  الأمنــاط  ظهرت  ذلك،  ومع  ومداخلها،  احلفر  داخل  قيا�شات  مقارنة  عند 

اأ�شيف عمق احلفر اإلى املعدلت، ومقارنة حفر التافوين من خالل ثالثة اأبعاد.
الفر�شية الرابعة: يرتبط ت�شكيل حفر التافوين الكبرية بت�شكيل حفر التافوين 

ال�شغرية. 
منط  اأي  عدم  اأي�شًا  اأظهرت  والكبرية  ال�شغرية  التافوين  حفر  بني  فاملقارنة 
العر�ص  ن�شبة  وهو  واحــد،  �شوى  املعدلت  وجميع  التافوين،  حفر  لتطور  حقيقي 
اإلى  وبالنظر  املك�شوفة،  التافوين  حلفر  بالن�شبة  الداخلي  العر�ص  اإلى  اخلارجي 
بعدين  فتو�شح من خالل  بنف�شها فقط،  ال�شغرية  التافوين  معدلت مقارنة حفر 
مقارنة  مبجرد  ذلــك،  ومع  التافوين.  حفر  لتطور  موحد  منط  يوجد  ل  اأنــه  فقط 
املعدلت اإلى عمق احلفر، فقد اأظهرت املقارنات ت�شابهًا بينها. ومع ذلك، هناك 
لت�شكيل حفر  معًا  تنمو  ال�شغرية  التافوين  اأن حفر  فكرة  تدعم  التي  الأدلة  بع�ص 
التافوين الكبرية، لذلك قد يكون من املحتمل عدم وجود منط حقيقي؛ لأن حفرة 
تافوين �شغرية واحدة ل تنمو لت�شكل حفرة تافوين كبرية واحدة. واحلجم اخلام 
التافوين  حفر  من  اأبطاأ  مبعدل  تنمو  ال�شغرية  التافوين  حفر  اأن  يو�شح  تقريبًا 
هذين  بني  الختالفات  بع�ص  يف  �شببًا  يكون  اأن  اأي�شًا  ميكن  الذي  وهذا  الكبرية، 

النوعني من حفر التافوين. 
للمعادن،  البلوري  بالنمو  التافوين  حفر  ت�شكيل  يرتبط  اخلام�شة:  الفر�شية 
اأو بفعل الرياح وعمليات النحت الهوائية عندما ُتخرق الطبقة ال�شطحية املقاومة 

للنحت. 
ل  ُت�شكَّ اأنه  يبدو  الدرا�شة،  التافوين يف �شخور احلجر اجلريي مبنطقة  وحفر 
الأخرى.  املناطق  من  التافوين  حفر  لت�شكيل  بها  ُمعرتف  ت�شكيلية  اآليات  بوا�شطة 
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متبخرات  وجود  عدم  اأي�شًا  التافوين  حفر  لعينات  البرتوجرايف   التحليل  واأظهر 
حاليًا، وهذا يجعل من املُ�شتبعد متامًا تثبيت اأن تكون البلورات هي اآلية ت�شكيل حفر 
التافوين فـي �شخور الزمن الرابع يف منطقة الدرا�شة. ونتائج مقارنات حفر التافوين 
مع اجتاهات الرياح املختلفة، وحتليل اجتاهات الروا�شب فـي عينات احلفر، ت�شري 
ت�شكيل حفر  اآلية  الريحي هو  النحت  يكون  اأن  واإمكانية  الرياح،  بفعل  التعرية  اإلى 
التافوين فـي هذا املوقع. و�شكل املنخف�شات يف حماجر املنيا مينع اأو يقلل من كمية 
و�شرعة الرياح التي ميكن اأن تكون موجودة حاليًا لت�شكيل حفر التافوين. هذا اإلى 
جانب حقيقة اأنه على الرغم من جمع الروا�شب فـي عينات احلفر، فاإنها ل تزال 
موجودة، ومن ثم فاإن كمية الرياح الالزمة لتحقيق تطور حفر التافوين لي�شت كمية 

كبرية. 
مل يعرث على اأدلة خالل هذه الدرا�شة ت�شري اإلى اأن عمليات الإذابة التقليدية 
حفر  مالمح  فــاإن  ولذلك،  املوقع.  هذا  فـي  التافوين  حفر  ت�شكيل  تدعم  للكهوف 
التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل �شرق مدينة املنيا، متثل مالمح الكار�شت 
اأ�شكال  اأو  التقليدية  الكار�شت  اأ�شكال  من  جديدًا  �شكاًل  ولي�ص  الزائفة،  التقليدية 

الكار�شت الزائفة.
من  بيانات  ت�شمل  الدرا�شة  هذه  نتائج  اإن  حيث  اإ�شافـية  ا�شتنتاجات  توجد 
اخل�شائ�ص الثقافـية، مثل حماجر املنيا وحفر الطريق، وظهور حفر التافوين فـي 

كتل املباين واملالمح الثقافـية الأخرى. 
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ال�شكل،  وامل�شتطيلة  الدائرية  التافوين  �سورة رقم )1( حفر 
كما يلحظ بداخلهاالروا�شب بجوار القلم، كما يظهر احلائط 

الفا�شل بينها

حجمًا  اأكرب  حفر  وت�شكيل  التافوين  حفر  التحام   )3( رقم  �سورة 
اللتحام  مرحلة  املنيا.  �شرق  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة  على 

الت�شوير �شوب ال�شرق

قــواعــد اجلـــروف مبنطقة  الــتــافــوين يف  �ــســورة رقــم )5( حفر 
يف  النباتات  وجــود  يلحظ  كما  حاليًا،  املهجورة  املنيا  حماجر 

مناطق ال�شعف ال�شخري، الت�شوير �شوب ال�شرق.

�سورة رقم )2( حفر التافوين على ارتفاعات خمتلفة، متنوعة 
الأحجام والأ�شكال، الت�شويب �شوب ال�شرق.

�سورة رقم )4( حفر التافوين يف قواعد اجلروف، ويلحظ وجود 
اأ�شقف حلفر التافوين والتحامها، الت�شوير �شوب ال�شرق

�سورة رقم )6( اإحدى حفر التافوين الكبرية احلجم على احلافة 
�شقف  ويلحظ عدم وجود  املنيا،  �شرق مدينة  النيل  لنهر  ال�شرقية 
بها،  ال�شعيفة  ال�شخرية  للكتل  انهايارات  وجود  يلحظ  كما  لها، 

الت�شوير �شوب ال�شرق
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التافوين  حلفر  املعلقة  الأ�ــشــقــف  تو�شح   )7( رقــم  �ــســورة 
�شوب  الت�شوير  الــتــافــوين.  حفر  بــني  الفا�شلة  واحلــوائــط 

ال�شرق.

�سورة رقم )9( حفر التافوين الدائرية ال�شكل، وتو�شح مرحلة 
التحام احلفر وظهور حفر داخل احلفر اخلارجية بعمق كبري، 

كما تلى احلوائط الفا�شلة بينهما. الت�شوير �شوب ال�شرق.

وجه احلافة  التافوين يف  انت�شار حفر  تو�شح  رقم )11(  �سورة 
وجودها  ويلحظ  املنيا،  �شرق  النيل  لنهر  ال�شرقية  الراأ�شية 
الت�شوير  والفوا�شل.  ال�شقوق  مناطق  يف  مرتفع  علىمن�شوب 

�شوب ال�شرق.

على  الكبرية  التافوين  حفر  اإحــدى  تو�شح   )8( رقــم  �سورة 
ويلحظ  مرتفع.  من�شوب  وعلى  النيل  لنهر  ال�شرقية  احلافة 
الت�شوير  جًدا.  ال�شغري  التافوين  وت�شكيل حفر  التنفري  عملية 

�شوب ال�شرق.

�سورة رقم )10( تو�شح مرحلة اللتحام حلفر التافوين حيث 
انهيار اجلدار الفا�شل بني احلفر وت�شكيل حفر اأكرث ات�شاعًا.

�سورة رقم )12( تو�شح انت�شار حفر التافوين يف وجه احلافة 
الراأ�شية ال�شرقية لنهر النيل �شرق املنيا، ويلحظ وجودها على 
من�شوب مرتفع، كما يظهر ال�شهل الفي�شي ال�شرقي الذي تطل 

عليه احلافة مبا�شرة. الت�شوير �شوب ال�شرق.
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باحلافة  امل�شقوفة  الكبرية  التافوين  كهوف  اأحد   )13( رقم  �سورة 
ال�شرقية لنهر النيل �شرق املنيا. يلحظ ات�شاع فتحته وعمقه وتراكم 
الكتل ال�شخرية املنهارة يف مدخلة وبداخله.الت�شوير �شوب ال�شرق.

غري  الكبرية  التافوين  حفر  اإحــدى  تو�شح   )14( رقــم  �سورة 
والفوا�شل.  ال�شقوق  مناطق  يف  ت�شكيلها  يلحظ  كما  م�شقوفة، 

الت�شوير �شوب ال�شرق.

حيث  التافوين،  حلفر  البقايا  مرحلة  تو�شح   )16( رقم  �سورة 
ينهار اجلدار الفا�شل بني احلفر وتكاد تختفي معاملها كما يظهر 

يف منطقة القلم اجلاف وتبدو كمجاٍر ملتوية.

غري  احلجم  كبرية  التافوين  حفر  اإحـــدى   )15( رقــم  �ــســورة 
امل�شقوفة وعميقة جدًا، على من�شوب مرتفع. ومتثل مرحلة حفر 

التافوين . الت�شوير �شوب ال�شرق.

حفر  مــن  كبريتني  حفرتني  وجـــود  تو�شح   )17( رقــم  �ــســورة 
التافوين على احلافة ال�شرقية لنهر النيل اأمام ج�شر املنيا الذي 
يربط غرب املنيا ب�شرقها، ويلحظ مدى خطورة الكتل املنهارة 

من احلفر على الطريق. الت�شوير �شوب ال�شرق.

التي  ال�شرقية  احلافة  اقــرتاب  مدى  تو�شح   )18( رقم  �سورة 
الطريق ومدى خطورتها عليه يف  التافوين من  بها حفر  تنت�شر 
حالة انهيار الكتل ال�شخرية من حفر التافوين. الت�شوير �شوب 

ال�شرق.
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احلافة  وجه  يف  التافوين  حفر  ظهور  تو�شح   )19( رقم  �سورة 
ال�شرقية يف مناطق ال�شقوق والفوا�شل يف حني تختفي يف قواعدها 
عمليات  من  احلافة  قاعدة  حتمي  قد  التي  النباتات  منو  ب�شبب 

النحت بفعل الرياح. الت�شوير �شوب ال�شرق.

�سورة رقم )20( تو�شح اأقرا�ص الع�شل يف وجه احلافة ال�شرقية 
لنهر النيل �شرق املنيا، يلحظ التحام احلفر، كما يلحظ وجود 

�شواعد وهوابط زائفة. الت�شوير �شوب ال�شرق.

�سورة رقم )22( تو�شح اأقرا�ص الع�شل اأو مرحلة تكون احلفر 
ال�شغرية جدًا.

�سورة رقم )21( تو�شح مرحلة البداية لت�شكيل حفر التافوين.

�سورة رقم )23( تو�شح حفر الطريق مبنطقة حماجر املنيا.
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مقاهي اإلنترنت بمدينة دمياط 

دراسة فـي جغرافـية االتصاالت

د.  شريف عبد السالم شريف
أستاذ مشارك بكلية اآلداب- جامعة الدمام

أستاذ مساعد الجغرافيا االقتصادية

كلية اآلداب - جامعة بور سعيد

http://staf.psu.ed.eg/sshreif





مقاهي اإلنترنت بمدينة دمياط

دراسة فـي جغرافـية االتصاالت
د. شريف عبد السالم شريف

امللخ�س:
اأ�شبحت �شبكات الت�شال الركيزة الأ�شا�شية للتنمية القت�شادية والجتماعية 
ملا تت�شمنه من توفري ُبعدين مهمني يف احلياة: هما البعد املكاين والزماين، واأثرهما 
ن�شبيًا يف جمال  املجالت احلديثة  الت�شالت من  التنمية. وجغرافية  الوا�شح يف 
�أو  �مل�سموعة  �أو  �ملكتوبة  �سو�ء  و�ملعلومات  �الأفكار  بدر��سة  تهتم  حيث  �جلغر�فيا، 

املرئية، يف حني تهتم جغرافية النقل بدرا�شة ال�شلع واملواد والأ�شخا�ص.
وهذه الدرا�شة تطبيقية تري اإلى بحث اأهمية مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط 
العوامل اجلغرافية  الإنرتنت يف �شوء  القائم ملقاهي  التقومي اجلغرايف  مع درا�شة 
ف اجلوانب الإيجابية  املوؤثرة، وم�شتويات ر�شا ال�شكان عن مقاهي الإنرتنت، وتعرُّ

وال�شلبية و�شوًل اإلى تخطيط م�شتقبلي اأف�شل خلدمات مقاهي الإنرتنت.
العوامل  درا�شة  مع  دمياط،  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  تطور  الدرا�شة  وتتناول 
دمياط  مدينة  باأق�شام  املقاهي  تطـور  ودرا�شـة  املقاهي،  يف  املوؤثـرة  اجلغرافية 
وتوزيعها اجلغـرايف يف املدينة، وم�شتويات التغطية املكانية ملقاهي الإنرتنت، وكثافة 
مقاهي الإنرتنت، ودرا�شة امل�شتهلكني من حيث اأهمية املقاهي، وخدماتها، وتكلفة 
مقاهي الإنرتنت مع الإ�شارة اإلى خ�شائ�ص م�شتعملي مقاهي الإنرتنت الجتماعية 
ملقاهي  امل�شتقبلي  التخطيط  اإلى  الدرا�شة  وخل�شت  دمياط،  مبدينة  والقت�شادية 

الإنرتنت لأهميتها مبدينة دمياط. واأخريًا خل�شت الدرا�شة اإلى اأهم التو�شيات.
كلمات مفتاحية: �شبكة الإنرتنت، مقاهي الإنرتنت، دمياط، تخطيط مقاهي 

�الإنرتنت .

١83

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



Abstract

The Communication net has become the corner stone in the social 

and economic development as it saves two main dimensions in life 

which are the place and the time dimensions and their clear effect on 

development. This study aims to evaluate the current distribution of 

the internet Cafes a cording to the effective geographical factors and 

recognizing the passive and positive sides to reach a future planning to 

the internet services. 

This study handled the development of communication geography 

and its kinds through studding the effective geographical factors in the 

communication net and studying the development of the internet Cafes 

and its geographical distribution in the city. Also, it studied the volume 

of communication movement in Damitta in both monthly and annual 

level and studying the Region of communication in Damitta City. At 

last, the future planning for the internet in Damitta City. The study 

concluded with the most important recommendations 

Keywords: Internet, Internet cafes, Damitta, planning internet 

services. 
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مقدمة:

تعد �شبكات الت�شال الركيزة الأ�شا�شية للتنمية القت�شادية والجتماعية، لي�ص 
على م�شتوى الدولة فقط، بل على م�شتوى اأي منطقة اأو اأي اإقليم داخلها. )ال�شامي: 

1976: �س 11(.
الخت�شار  وراء  كان  وتعددها  الت�شال  و�شائل  تطور  اأن  فـيه  �شك  ل  ومما 
الوا�شح لبعدي الزمان واملكان، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الرتباط بني املناطق 
املختلفة وتوطيد العالقات بينها لدرجة اأ�شبح العامل فـيها كاأنه قرية كبرية ندرك 

ما يدور بها من خالل هذه ال�شبكات. )حممد، 1996: 333(.
با�شم  للم�شتعملني  وتعرف  الإلكرتونية  باملقاهي  تعرف  الإنــرتنــت  ومقاهي 
توفرها  التي  اخلدمات  عر�ص  على  اأ�شا�شًا  ويقوم  كافـيه(،  )النت  اأو  )ال�شيرب( 
�سبكة �ملعلومات �لدولية، فالتجديد �مل�ستمر لالإنرتنت و�نت�ساره �لعاملي جعله و�سيلة 
الإعالم  و�شائل  دور  بذلك  والع�شرين متحديًا  القرن احلادي  فـي  للتعبري  اأ�شا�شية 
املعلومات  اإلــى  الو�شول  طــرق  لتغيري  القابلية  الإنــرتنــت  ميلك  حيث  التقليدية، 

والت�شالت واخلدمات والتكنولوجيا على امل�شتوى العاملي. 
�ل�سبكات  فـي  ونوعيتها  �ملتدفقة  �ملعلومات  م�سمون  �أن  بالذكر  و�جلدير 
يختلفان اختالفًا كبريًا ينا�شب البيئات اجلغرافـية على �شطح الأر�ص. واإذا كانت 
الب�شرية قد عرفت فـي تاريخها الطويل اأ�شكاًل متعددة من حيث طرائق التوا�شل 
املعلومات  ون�شر  والربقية،  الربيدية  الر�شائل  ومنها:  وتبادلها،  املعلومات  بنقل 
الإذاعــة  فـي  املعلومات  وبث  املكتوبة،  الإ�ــشــدارات  ويف  وتوزيعها  ال�شحف  فـي 
والتليفزيون والتبادل املعلوماتي عن طريق الهاتف والتلك�ص والفاك�ص. )عي�شى، 
ثورة  حاليًا  يعي�ص  وتبادلها  املعلومات  ونقل  التوا�شل  طرائق  فاإن   .)38  :2002

 .(Miller & slater,2000:29) .الو�شائط املعلوماتية
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يف  التاأثري  ويف  العاملية،  الأ�ــشــواق  فـي  اآثارها  اإلــى  الت�شالت  اأهمية  وترجع 
الجتماعي.  الن�شيج  فـي  والإنرتنت  الت�شالت  اأثر  املناطق احل�شرية عالوة على 
(Warf Barney: 2003). فمن املوؤكد اأن العامل �شوف ينتقل فـي ال�شنوات الآتية من 

واملعلومات. )بكري،  قائم على اخلدمات  اقت�شاد  اإلى عهد  اقت�شاد �شناعي  عهد 
2008:27م(.

الأخريين  العقدين  فـي  امل�شرح اجلغرافـي  الت�شالت على  وظهرت جغرافـية 
من القرن الع�شرين نتيجة لثورة الت�شالت واملعلومات التي طوت حاجزي الزمان 
و�ملكان، وجعلت �لعامل قرية �إلكرتونية و�حدة. )عبده، 2008م: 5(. حيث حررت 
اجلغرافـيا  �شيطرة  من  اأي:  وهيمنته،  املكان  �شيطرة  من  الإن�شان  الت�شالت 

وهيمنتها. )الديب 2006م: 125(. 
وجغر�فـية �الت�ساالت هي �لتي تركز يف نقل �الأفكار و�ملعلومات �سو�ء �ملكتوبة 
واملــواد  ال�شلع  نقل  على  النقل  جغرافـية  تركز  حني  فـي  املرئية  اأم  امل�شموعة  اأم 

والأ�شخا�ص )�شريف، 2010م: 264(. 
ومدينة دمياط تقع عند التقاء دائرة عر�ص 14ً  25َ  31ْ  �شماًل مــع خط طول 
43ً  48َ  31ْ  �شرقًا، وتبعد عن البحر املتو�شط بنحو 13 كم، وتبلغ م�شاحتها الكلية 
نحو 13.4 كم2، ويخرتقها نهر النيل )فرع دمياط( من اجلنوب اإلى ال�شمال. �شكل 
رقم )1(. وتتميز مدينة دمياط مبركزية جغرافـية وا�شحة بالن�شبة جلميع مراكز 
العمران مبحافظة دمياط، وبخا�شة بقية املدن باملحافظة. وقد زاد من اأهمية موقع 
مدينة دمياط قربها من ميناء دمياط اجلديدة وم�شيف راأ�ص الرب، وتو�شطها داخل 

املعمور العمراين والزراعي وال�شناعي باملحافظة. )يو�شف، 2013م: 211(. 
وتبلغ ن�شبة �شكان مدينة دمياط نحو  48.7% من جملة �شكان احل�شر مبحافظة 

دمياط عام 2013م.  
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�سكل )1( املوقع اجلغرافـي ملنطقة الدرا�شة

اأربع �شياخات  اإلى  التق�شيم الداخلي ملدينة دمياط، فاإنها تنق�شم   ومن حيث 
وهي اأول وثان وثالث ورابع، كما ت�شم داخل حدودها الإدارية قرى غيط الن�شارى 
وعزبة اللحم و�شط جريبة و�شط غيط الن�شارى و�شط حمب وال�شيالة وعزبة ال�شيخ 
تدرج  كانت  قرى  وهذه  ال�شنانية،  لقرية  التابعة  وال�شيادين  الفـرين  وكوم  �شديد 
�شمن زمام القرى حتى �شدر القرار الوزاري بف�شل هذه القرى و�شمها اإلى مدينة 
دمياط عام 2006م. و�شوف ترتكز الدرا�شة يف حدود املدينة قبل �شم هذه القرى 

الإدارية
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74.4% من م�شاحة  اإلى  القرى ت�شل  لأن م�شاحة هذه  اإلى حدود مدينة دمياط؛ 
مدينة دمياط، ولذلك تركز الدرا�شة يف حدود ال�شياخات القدمية.

�سكل )2( التق�شيم الإداري ملدينة دمياط

اأهداف الدرا�سة:

ترمي هذه الدرا�شة التطبيقية اإلى معرفة اخل�شائ�ص املكانية ملقاهي الإنرتنت 
فـي مدينة دمياط، وعالقتها باملتغريات اجلغرافـية، مع درا�شة التقومي اجلغرافـي 
القائم ملقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط، وم�شتويات ر�شا ال�شكان عن مقاهي الإنرتنت 
وا�شتخداماتها، والتعرف على اجلوانب الإيجابية وال�شلبية ملقاهي الإنرتنت و�شوًل 

اإلى تخطيط م�شتقبلي اأف�شل خلدمات الإنرتنت مبدينة دمياط. 
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الدرا�سات ال�سابقة: 
هناك عدة درا�شات جغرافـية تناولت �شبكة الإنرتنت من حيث اإمكاناتها وكيفـية 
ال�شتفادة منها فـي الأبحاث العلمية )عي�شى، 2002م(، اأو من حيث ال�شبكة نف�شها 
وتقوميها )عبد �ل�ستار، 2012م �س 291 – 344(، اأو من حيث جمالت جغرافـية 
الت�شالت مع درا�شات تطبيقية على بع�ص الأماكن فـي م�شر. )�شني�شن، مرجع 

�شابق(.
�أما مقاهي الإنرتنت فلم جند �شوى درا�شة عبدالعظيم اأحمد عبدالعظيم عن 
مقاهي الإنرتنت فـي حي اجلمرك مبدينة الإ�شكندرية، درا�شة ميدانية من منظور 
جغرافـي، حيث تناول البحث اخل�شائ�ص املكانية ملقاهي الإنرتنت بحي اجلمرك، 
وخ�شائ�ص عينة اأ�شخا�ص الدرا�شة فـي تلك املقاهي )عبد العظيم، مرجع �شابق 
2012م( ولكن كانت الدرا�شة خالية من العمق والتحليل واإظهار امل�شكالت وكيفـية 

عالجها.
عالوة على درا�شات اأجنبية تناولت العوملة والت�شالت من نواح خمتلفة، فقد 
ركز �آالن Allan على ال�شناعة الثقافـية وتوزيعها الإقليمي فـي ال�شويد، مع الرتكيز 
يف مدينة ا�شتوكهلم. (Allan P. 2002) فـي حني ركز كيللر Killer يف �أثر �الت�ساالت 
والعوملة فـي �شناعة الغزل والن�شيج فـي الهند، وهو ما كان له مردود اإيجابي فـي حترر 
 Chartier �شارتري  ركز  حني  فـي   ،(Killer, 2003) ال�شناعة.  هذه  واإ�شالح  جتارتها 
و�أرنولد Arnold على تاأثري العوملة والت�شالت يف التوزيع الإقليمي مل�شانع طرادات 
 Kim وركز كيم ،(Chartier & Arnold, 2000) .البحر وتوزيع علميات ال�شناعة اإقليميًا
يف اأثر العوملة والت�شالت الوا�شع يف �شناعة �شيارات هيونداي وم�شكالت ال�شناعة 
 Alexander كما �أ�سار �ألك�ساندر ،(Kim, 2000) .فـي ظل الت�شالت احلديثة والعوملة
�إلى �أثر �لعوملة و�الت�ساالت يف �إنتاج �لغذ�ء و�لعالقات بني �لواليات �ملتحدة وتايالند 
الوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية،  واليابان، وكذلك بني تايالند و�شنغافورة، وبني 

واإبراز التغريات الإنتاجية نتيجة لثورة الت�شالت احلديثة والعوملة.
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مناهج الدرا�سة واأ�ساليبها: 
ا�شتعمل  حيث  الدرا�شة،  هــذه  فـي  الباحث  مل�شتعملها  التي  املناهج  تنوعت 
املنهج التاريخي لدرا�شة تطور الإنرتنت ومقاهيه مبدينة دمياط، وا�شتعمل املنهج 
املو�شوعي لتقومي مو�شوع البحث ودرا�شة العنا�شر املرتبطة بجغرافـية الت�شالت 
على  املكانية  الختالفات  لإبراز  املكاين  التوزيع  منهج  تطبيق  على  عالوة  عمومًا، 

م�شتوى �شياخات مدينة دمياط. 
وحتليلها  وعر�شها  العلمية  املــادة  بجمع  املتعلقة  البحث  معطيات  وفر�شت 
ا�شتعمال الأ�شلوب الكارتوجرافـي والإح�شائي وامليداين، وقد بدت اأهمية ا�شتعمال 
الفعلية خلدمة  الأو�شاع  والتحري عن  العلمية،  املادة  فـي جتميع  الأخري  الأ�شلوب 
ممت  مقاهي الإنرتنت؛ وذلك لندرة البيانات حول معظم نقاط البحث، ولذلك �شُ
��ستبانة   188 ُوزعت  الإنرتنت حيث  الأولى: خا�شة مبقاهي  ا�شتبانة من جزءين، 
 440 على نحو 188 مقهى وهو عدد املقاهي مبدينة دمياط، والثانية: وزعت نحو 
�شياخة،  لكل  ا�شتمارة   110 مبعدل  الإنرتنت  مقاهي  على  املرتددين  على  ا�شتبانة 
ا�شتمارات  اأ�شلوب  باتباع  املدينة  ب�شياخات  وزعت  �شحيحة  ا�شتمارات   410 منها 

العينة الب�شيطة. ونتناول هذا املو�شوع من خالل معاجلة النقاط الآتية:

اأوًل- م�ستويات التغطية املكانية ملقاهي الإنرتنت:

اأ. تطور �صبكة االإنرتنت ومراكزها : 

9.6 كم  1993م، حيث ُمدت و�شلة بطول  دخلت خدمة الإنرتنت فـي م�شر عام 
�شبكة اجلامعات امل�شرية، و�شبكة بت نت الفرن�شية اإلى جانب ا�شتعمال �شبكة ات�شالت 
الإنرتنت، وقد اقت�شر توفـري اخلدمة وقتها على جهتني فقط، هما: �شبكة اجلامعات 
�مل�سرية (E U N) ومركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار  (I D S C)�لتابع ملجل�س �لوزر�ء، 

حيث قدر عدد م�شتعملي الإنرتنت فـي ذلك الوقت بنحو 2000 م�ستعمل. 
ثم فـي عام 1994م حدث انق�شام املجال امل�شري اإلى ثالثة جمالت فرعية: 
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واملجال  التجاري،  واملجال  امل�شرية،  �شبكة اجلامعات  وتدعمه  الأكادميي،  املجال 
القرار  اتخاذ  املعلومات ودعم  ال�شراكة املربمة بني مركز  الذي تدجمه  احلكومي 

واملركز الإقليمي لتكنولوجيا املعلومات وهند�شة الربامج. 
رئي�شة  اإنرتنت  �شبكة  اإن�شاء  فـي  امل�شرية  �شرعت احلكومة  عام 1996م  وفـي 
تقدمي  يعني  وهــذا  اخلا�ص،  القطاع  من  الإنرتنت  خدمة  مــزودي  خلدمة  وبوابة 
خدمات الإنرتنت التجارية فـي م�شر لأول مرة، ومع ا�شتحداث وزارة الت�شالت 
وتكنولوجيا املعلومات عام 1999م اأطلق عدد من املبادرات الرامية اإلى زيادة �شعة 
والكفاءة،  بال�شرعة  تت�شم  اإنرتنت مركزية  �شبكة  واإن�شاء  لل�شبكة  الرتددي  النطاق 
وفـي ال�شاأن نف�شه منح املركز القومي لتنظيم الت�شالت ترخي�شًا لعدد من مزودي 
خدمة الإنرتنت لتاأ�شي�ص �شبكات رئي�شة خا�شة بهم وزيادة �شعة نطاقهم الرتددي 

باحل�شول على بوابات دولية م�شتقلة. )عبد ال�شتار، مرجع �شابق:296(.
وهكذا ت�شافرت اخلطوات ال�شابقة لتكون حم�شلتها توافر الو�شول اإلى الرتددات 
الوا�شعة النطاق فـي م�شر منذ عام 1998م، وذلك من خالل ال�شبكة الرقمية للخدمات 
(ISD N) . من جانب اآخر ظهر امل�شرتك الرقمي )D S L( فـي م�شر فـي  �ملتكاملة 
اأعقاب جتزئة امللفات املحلية عام 2002م حيث �شمح ملزودي اخلدمة احلا�شلني على 
الرتخي�ص الالزم بال�شرتاك فـي هذه ال�شبكة اإلى جانب امل�شرية لالت�شالت بهدف 

تقدمي خدمات البيانات دون فر�ص اأية ر�شوم اإ�شافـية نظري ال�شرتاك. 
جمتمع  اإلــى  والن�شمام  اإلــكــرتوين  جمتمع  بناء  اإلــى  احلاجة  تنامي  ومــع 
خدمات  لتوفـري  طموح  مبادرة  اإطــالق  يف  م�شر  �شرعت  العاملي،  املعلومات 
هذه  ركزت  وقد  منها،  امل�شتفـيدين  زيــادة  بهدف  النطاق  الوا�شعة  الــرتددات 
امل�شرتكني  خطوط  ا�شتعمال  زيــادة  يف  �شنوات  ثالث  اإلــى  متتد  التي  املبادرة 
الرقمية غري املتماثلة  (I D S L) وتوفري النقاط ال�شاخنة التي ت�شتعمل تقنية 
اإ�شافة  (Wi-Fi)  فـي الأماكن العامة،  البث الال�شلكي الفائقة الدقة وال�شرعة 
وت�سجيع   (Wi M AX) املدى  البعيدة  الال�شلكية  ال�شبكة  تقنية  ن�شر  توزيع  اإلى 

�إن�ساء �سبكات �الت�ساالت �ملحلية �لال�سلكية (L a n s) فـي املناطق ال�شكنية.
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واليوم تقدم امل�شرية لالت�شالت خدمات الإنرتنت بالتعاون مع مزودي خدمة 
الإنرتنت املحليني ملا يقرب من 26.5 مليون م�شتعمل. ويو�شح اجلدول الآتي تطور 

عدد م�ستعملي �الإنرتنت فـي م�سر.
جدول رقم ) 1( تطور اأعداد م�شتعملي الإنرتنت يف املدة من 2000 - 2012م
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 80000 من  م�شر  فـي  الإنرتنت  م�شتعملي  اأعــداد  تطور  اجلــدول  من  ويلحظ 
م�ستعمل عام 1996م �إلى 450 األف م�شتعمل عام 2000م، ثم اإلى اأكرث من 21 مليون 
اأعداد  اأن  ويت�شح  الأ�شا�ص،  �شنة  عن   4820 قدرها  بزيادة  2012م  عام  م�ستعمل 
قيمة  من   %26.6 يعادل  مبا  الأولــى  املرتبة  ميثل  م�شر  فـي  لالإنرتنت  امل�شتعملني 
م�شتعملي الإنرتنت فـي الوطن العربي، ومن ثم م�شر متثل املرتبة الأولى فـي عدد 
املغرب  �شوى دول  بها  يقارن  ول  العربي  الوطن  لالإنرتنت على م�شتوى  امل�شتعملني 
ميثل  ما  وهو  م�ستعمل،  مليون   15.6 يعادل  مبا  الثانية  املرتبة  متثل  التي  العربي 

19.1% جملة الوطن العربي.
ملراكز  العددي  التطور   )2 )رقم  الآتــي  اجلــدول  فـيو�شح  دمياط،  مدينة  اأما 

الإنرتنت ملدينة دمياط عام 2013 م.
ويلحظ من اجلدول كذلك تطور ن�شبة انت�شار مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط 
ون�شبة الزيادة فـي انت�شار الإنرتنت، حيث يلحظ تطور اأعداد مقاهي الإنرتنت من 
72 مقهى عام 2000م �إلى 188 مقهى عام 2013م مبعدل زيادة بلغت 261.1% فـي 
املدة نف�شها، مبعدل منو �شنوي بلغ 20.00% حيث يلحظ اأن ملكية مقاهي الإنرتنت 
بداأت �شعيفة وهذا اأمـر طبيعي ونتيجة حتمية ب�شبب ارتفاع القيمة النقدية لأجهزة 
احلا�شب الآيل، وارتفاع القيمة النقدية خلطوط الإنرتنت، ثم ما لبثت اأن انخف�شت 
اأ�شعار احلا�شبات الآلية، وكذلك انخف�شت اأ�شعار خطوط الإنرتنت، وزادت اأعداد 
اإلى  واحلاجة  العتماد  درجة  زيــادة  على  عالوة  املجال،  هذا  فـي  العاملة  الأيــدي 
الإنرتنت فـي جمالت احلياة اليومية، كما يلحظ من اجلدول تفاوت ملكية الإنرتنت 
يعادل  مبا  ال�شدارة  مرتبة  اأول  �شياخة  احتلت  حيث  دمياط،  مدينة  اأحياء  على 
يعادل  ثان مبا  �شياخة  تتلوها  الإنرتنت مبدينة دمياط،  32.9% من جملة مقاهي 
24.4% من اجلملة، ثم �شياخة رابع مبا يعادل 23.1%، واأخريًا �شياخة ثالث فـي 

�ملرتبة �لر�بعة لتمثل 19.6% من جملة مقاهي الإنرتنت مبنطقة الدرا�شة. 
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جدول رقم )2 ( تطور مقاهي الإنرتنت فـي املدة من 2000 - 2013 م مبدينة دمياط
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ثاين

ثالث

ر�بع

جملة
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17
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43
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271
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معدل التغري٢0١3عام ٢000ال�شياخة

امل�شدر: الدرا�شة امليدانية ومركز املعلومات واتخاذ القرار بدمياط، بيانات غري من�شورة 

 100 X 2000 معدل التغري: عدد املقاهي عام 2013 م ÷ عدد �ملقاهي عام

�سكل )4( تطور مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط خالل املدة من 2000 - 2013 م
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)ب( م�صاحة مقاهي االإنرتنت: 

تختلف مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب م�شاحتها نتيجة للعمر الزمني 
لإن�شاء املقهى وموقعه مبا يظهر فـي اجلدول الآتي:
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%%%اأقل من 30م٢ اأكرث من 60 م30٢ - 60 م٢

جدول رقم )3( ت�شنيف مقاهي الإنرتنت ح�شب م�شاحتها مبدينة دمياط 2014 م

امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

ويت�شح من اجلدول ال�شابق اأن  فئات احليازة املتو�شطة )30 - 60م2( للمقهى 
يحتل املرتبة الأولى فـي م�شاحة مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط، واإن تركزت فـي 

�شياخات ثان وثالث ورابع وانخف�شت فـي �شياخة اأول.
جاءت فئة امل�شاحة ال�شغرية )اأقل من 30م2 للمقهى( لتمثل املرتبة الثانية من 
جملة م�شاحة مقاهي الإنرتنت مبا يعادل )36.7%( من جملة مقاهي الإنرتنت واإن 
تركزت فـي �شياختي اأول ورابع وانخف�شت فـي �شياخة ثان وثالث، ويرجع ذلك اإلى 
اأن تلك املقاهي مل تكن خم�ش�شة لهذا الن�شاط اأ�شاًل، بل كانت ت�شتعمل فـي اأن�شطة 

اقت�شادية اأخرى. 
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جاءت فئة م�شاحة )اأكرث من 60 م2( للمقهى لتمثل املرتبة الثالثة مبا يعادل 
18.1% من جملة مقاهي الإنرتنت، واإن زادت فـي �شياخة اأول وثان وانخف�شت فـي 
�شياخة ثالث ورابع. ويرجع ذلك لرتكز منطقة القلب التجاري، ومن ثم زادت من 
اأهمية املكان لكرثة عدد املرتددين على مقاهي النت وهو ما ا�شتلزم اإن�شاء اأن�شطة 
جديدة مثل مقاهي الإنرتنت، وهذا اأثر يف ارتفاع القيمة الإيجارية يف �شياخة اأول 
ثالث  ب�شياخة  مقارنة  وثان  اأول  �شياختي  يف  مثيالتها  ل�شعف  ت�شل  حيث  وثــان، 

ور�بع. 
 

�سكل )5( ت�شنيف مقاهي الإنرتنت ح�شب م�شاحتها مبدينة دمياط 2014 م

 ج - �شاعات العمل:
فـي  يظهر  مبا  العمل  اأوقــات  ح�شب  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  تختلف 

�جلدول �الآتي: 
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  جدول رقم )4 ( ت�شنيف مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب �شاعات العمل 
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ثالث
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9
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اأقل من ١٢ 

%%%�شاعة
 ١8 - ١٢

�شاعة
اأكرث من ١8 

�شاعة

امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث

وي�شتخل�ص من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
جاءت فئات �لعمل من )12 – 18 �شاعة يوميًا( لتمثل املرتبة الأولى فـي عدد 
�شاعات العمل مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط، ولتمثل 48.9% من جملة مقاهي 

الإنرتنت، واإن زادت فـي �شياخة ثان ورابع وانخف�شت فـي �شياخة اأول وثالث. 
جاءت فئة �أقل من 12 �ساعة يوميًا لتمثل �ملرتبة �لثانية فـي عدد �ساعات �لعمل 
فـي مدينة دمياط مبا يعادل 28.2% من جملة مقاهي الإنرتنت، واإن تركزت فـي 

�شياخة ثالث وانخف�شت عن املتو�شط فـي بقية �شياخات اأول وثان ورابع. 
جاءت فئة )اأكرث من 18 �شاعة يوميًا( لتحتل املرتبة الثالثة والأخرية مبا يعادل 
22.9% من جملة مقاهي الإنرتنت، واإن تركزت فـي �شياختي ثان واأول وانخف�شت 

عن املتو�شط فـي ثالث ورابع. 
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  �سكل )6( ت�شنيف مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب �شاعات العمل 

د - عدد اأجهزة احلا�شب: 
تختلف مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب عدد اأجهزة احلا�شب الآيل مبا 

يظهر فـي اجلدول الآتي:
 جدول رقم )5( توزيع احلوا�شب الآلية مبقاهي الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط عام 2014 م
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%%%اأجهزة اأكرث من ١6 8 - ١6
جهازا

امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث
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 �سكل )7( توزيع احلوا�شب الآلية مبقاهي الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط عام 2014 

ويت�شح من اجلدول ال�شابق الذي يو�شح حيازة احلوا�شب الآلية ملقاهي الإنرتنت 
مبدينة دمياط ما ياأتي: 

جاءت فئة �حليازة من )8 – 16 جهازًا( لتحتل املرتبة الأولى مبا ميثل %43،6 
من جملة املقاهي،  حيث زادت عن املتو�شط العام فـي �شياخة رابع، واقرتبت من 

املتو�شط فـي �شياخة اأول، وانخف�شت عن املتو�شط العام فـي �شياخة ثان وثالث. 
فـي  الثانية  املرتبة  لتحتل  للمقهى(  اأجهزة   8 من  )�أقــل  �حليازة  فئة  جــاءت 
حيازة احلوا�شب مبقاهي الإنرتنت ليحتل 37.2% من عينة الدرا�شة، حيث زاد عن 

املتو�شط فـي �شياخة ثالث ورابع، وانخف�ص عن املتو�شط فـي �شياخة اأول وثان. 
جاءت فئات احليازة للحوا�شب الآلية ملقاهي الإنرتنت 16 جهازًا فاأكرث للمقهى 
اأول  �شياخة  فـي  تركز  حيث  اجلملة  من   )%19.2( مبعدل  الثالثة  املرتبة  ليحتل 
وثان، وانخف�ص اإلى اأدنى م�شتوياته فـي �شياخة ثالث ورابع، ويرجع �شبب الرتكيز 
فـي هذين احليني اإلى تركز املنطقة املركزية فـي هذين احليني عالوة على تركز 

امل�شالح الإدارية مبا يعادل 46.5% فـي �شياخة اأول. 
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 هـ - �صركات االإنرتنت مبقاهي االإنرتنت: 

الإنرتنت  �شركات  نوع  ح�شب  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  تختلف  كذلك 
املو�شلة للخدمة مبا يظهر فـي اجلدول الآتي: 

جدول رقم ) 6( التوزيع الن�شبي ل�شركات الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط عام 2014 م
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث

ويت�شح من اجلدول ال�شابق ما ياأتي:  
اأكرب ال�شركات العاملة فـي مقاهي الإنرتنت انت�شارًا هي �شركة Te data بن�شبة 
70.8% من مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط، ويرجع ذلك اإلى قدم العمر الزمني 
لل�شركة مع جودة املنتج من الإنرتنت من حيث ال�شرعة والكفاءة وهو ما ي�شاعد على 
�شياخات  التوزيع على م�شتوى  ن�شب  اقرتاب  يلحظ  امل�شرتكني، حيث  تلبية رغبات 

املدنية، واإن زادت فـي �شياختي اأول ورابع اإلى حد ما. 
يعادل  مبا  الإنرتنت  مقاهي  فـي  الثانية  املرتبة  لتحتل   Egynet �سركة  جاءت   
14.5% من جملة مقاهي الإنرتنت واإن تركزت فـي �شياخة ثالث واأول وانخف�شت 

اإلى حد ما فـي �شياختي ثان ورابع. 
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�سكل )8( التوزيع الن�شبي ل�شركات الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط عام 2014 م

جاءت �سركة Nile on line لتحتل املرتبة الثالثة فـي ال�شركات العاملة مبقاهي 
الإنرتنت مبدينة دمياط لتحتل 7.5% من اجلملة حيث تركزت فـي �شياخة ثالث، 

وتو�شطت فـي �شياختي اأول وثان وانخف�شت فـي �شياخة رابع. 
جاءت �سركة Link لتحتل املرتبة الرابعة والأخرية فـي �شركات الإنرتنت املزودة 
ثان  �شياخة  فـي  تركزت  حيث  اجلملة  من   %7.2 لتحتل  الإنرتنت  ملقاهي  للخدمة 

وانخف�شت فـي بقية �شياخات املدينة. 

و - �صرعة االإنرتنت: 

تعد �شرعة الإنرتنت من املطالب الرئي�شة ملقاهي الإنرتنت للم�شاعدة على جذب 
امل�شتهلك، خ�شو�شًا اأن معظم رواد مقاهي الإنرتنت من �شغار ال�شن الذين ي�ستعملون 
عادة املقهى للت�شلية وحتميل الألعاب الذي يحتاج معه اإلى �شرعة منا�شبة لتحميل هذه 

اللعب، ويو�شح اجلدول الآتي �شرعة الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م.
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جدول رقم )7( توزيع �شرعة الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط على مقاهي الإنرتنت عام 2014 م
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

 

�سكل )9( توزيع �شرعة الإنرتنت ب�شياخات مدينة دمياط على مقاهي الإنرتنت عام 2014 م

تراوحت �شرعة خطوط الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط بني %0.512 
و 4 ميجا، ومن املعروف اأنه كلما زادت �شرعة خطوط زادت قيمة ال�شرتاك املادي 

لالإنرتنت. وميكن مالحظة احلقائق الآتية: 
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باملقاهي  الإنرتنت  خطوط  من  الأولــى  املرتبة  ميجا(   3( �ل�سرعة  فئة  مثلت 
مبدينة دمياط لتحتل 26.6% من جملة خطوط الإنرتنت باملقاهي، حيث زادت فـي 

�شياخة اأول وثالث وانخف�شت فـي �شياخة ثان ورابع. 
حتتل فئة )1 ميجا( املرتبة الثانية بن�شبة 25.6% من جملة خطوط الإنرتنت 
من  واقرتبت  ثان  �شياخة  فـي  تركزت  حيث  الدرا�شة،  مبنطقة  الإنرتنت  مبقاهي 

املتو�شط فـي �شياخات رابع وثالث واأول.
حيث  دمياط،  مبدينة  الإنرتنت  مبقاهي  الثالثة  املرتبة  ميجا(   2( فئة  حتتل 

تركزت فـي �شياخة اأول وانخف�شت فـي ال�شياخات املتبقية مبدينة دمياط. 
جاءت فئة )0.512( ميجا لتحتل 15.4% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي 

�شياخة رابع وثالث، وانخف�شت فـي �شياخة اأول وثان. 
اأخريًا جاءت فئة )4 ميجا( لتحتل 12.2% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي 
�شياخة اأول واقرتبت من املتو�شط فـي �شياخة ثان ورابع، وانخف�شت فـي �شياخة ثالث. 
يلحظ مما �شبق زيادة خطوط الإنرتنت املرتفعة ال�شرعة فـي منطقة الدرا�شة 
الآلية  احلوا�شب  من  كبرية  اأعداد  بها  يعمل  حيث  الإنرتنت،  مقاهي  مع  لتنا�شبها 
ت�شتطيع حتمل �شغط ال�شبكة، خ�شو�شا اأن معظم روادها من �شغار ال�شن الذين 
ي�شتعملون الإنرتنت للت�شلية التي حتتاج اإلى �شرعة كبرية لتحميل الأفالم والألعاب. 

ز - التحليل الكمي ملقاهي االإنرتنت: 

١ - بالن�شبة لعدد ال�شكان:

تعد كثافة ال�شكان اإحدى املتغريات اجلغرافـية التي يجب اأن تو�شع فـي احل�شبان 
اإلى  ال�شكانية املرتفعة حتتاج  الكثافة  عند توزيع خطوط الإنرتنت، فاملناطق ذات 
اأكرب من مقاهي الإنرتنت بعك�ص املناطق املنخف�شة الكثافة. واجلدول الآتي  عدد 

يو�شح كثافة مقاهي الإنرتنت عام 2014م.
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جدول رقم )8 ( كثافة مقاهي الإنرتنت بالن�شبة لل�شكان عام 2014 م

 

�أول

ثانى

ثالث

ر�بع

جملة

64

42

37

43

188

451.5

104.5

565.6

502.1

403.2

2

1

4

3

-

28895

4387

20928

21589

75799

املرتبةن�صمة / مقهىعدد ال�شكانعدد املقاهيال�شياخة

   امل�شدر: مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بدمياط، والكثافة من عمل الباحث 

�سكل )10( كثافة مقاهي الإنرتنت بالن�شبة لل�شكان عام 2014م 

لكل  ن�سمة   403.2 نحو  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  كثافة  متو�شط  يبلغ 
ارتفعت  فبينما  دمياط،  مدينة  �شياخات  م�شتوى  على  اخلدمة  تتباين  حيث  مقهى 
درجة اخلدمة فـي �شياخة ثان لتمثل 104.5 ن�شمة / مقهى، تلتها �شياخة رابع لتمثل 
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502.1 ن�شمة / مقهى، واأخريًا �شياخة ثالث لتمثل 565.6 ن�سمة / مقهى، ويرجع 
ذلك لرتفاع اأعداد ال�شكان فـي �شياخات اأول وثالث ورابع لتمثل اأكرث من 94% من 
جملة �شكان العينة، وانخفا�شها فـي �شياخة ثان لتحتل 5.8% من جملة �شكان املدينة. 

٢ - بالن�شبة لعدد املباين: 

ت�شم مدينة دمياط نحو 9092 مبنى مبعدل 48.4 مبنى / مقهى، كما ت�شم 
ويو�شح  مقهى،  لكل  �شكنية  وحدة   141.0 نحو  مبعدل  �شكنية  وحدة   26503 نحو 

اجلدول الآتي كثافة مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م.
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جدول رقم )9( توزيع كثافة مقاهي الإنرتنت بالن�شبة للمباين والوحدات عام 2014 م

امل�شدر: عدد املباين والوحدات عن مركز املعلومات ودعم  اتخاذ القرار مبدينة دمياط، والكثافة من عمل الباحث 

ويت�شح من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
بالن�شبة لكثافة املباين: 

بلغت اأعلى درجة خدمة ملقاهي الإنرتنت فـي �شياخة اأول مبعدل 38.9 مبنى / 
املقهى، ويرجع ذلك اإلى زيادة اأعداد املقاهي وانخفا�ص اأعداد املباين، يليه �شياخة 
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ثان مبا يعادل 39.1 مبنى / املقهى لنخفا�ص فـي اأعداد املباين مبا يعادل %23.3 
من جملة مباين مدينة دمياط، ثم جاءت �شياخة رابع لتحتل املرتبة الأخرية لتحتل 

70.7 مبنى / للمقهى ب�شبب ارتفاع اأعداد املباين بال�شياخة. 
بالن�شبة للوحدات: 

اتفقت اإلى حد كبري مع توزيع املقاهي على املباين، واإن جاءت �شياخة ثان فـي 
�ملرتبة �الأولى لتمثل108.1 وحدة �شكنية للمقهى، يليها �شياخة اأول لتمثل 118.4 
وحدة �شكنية للمقهى ثم �شياخة ثالث 167.1 وحدة �شكنية للمقهى. واأخريًا جاءت 

�شياخة رابع لتحتل 190.8 وحدة �شكنية لكل مقهى اإنرتنت. 
ح - اأوقات الذروة والركود ملقاهي االإنرتنت: 

من �الأمور �ملهمة فـي جغر�فـية �الت�ساالت معرفة �أوقات �لذروة و�لركود �لتي 
تختلف تبعًا لعدد �شاعات ا�شتعمال الإنرتنت. 

  جدول رقم )10( اأوقات الذروة ملقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014 م
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�سكل )11( توزيع كثافة مقاهي الإنرتنت بالن�شبة للمباين ال�شكنية عام 2014م

 

�سكل )12( توزيع كثافة مقاهي الإنرتنت بالن�شبة للوحدات ال�شكنية عام 2014م
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ويتبني من اجلدول ال�شابق:
�أن �أوقات �لذروة ملقاهي �الإنرتنت تبد�أ من �مل�ساء تقريبًا من �ل�ساعة �خلام�سة 
ذلك  ويرجع  ال�شيء،  بع�ص  ال�شيف  اأ�شهر  فـي  زادت  واإن  العا�شرة،  ال�شاعة  حتى 
لعودة معظم امل�شتعملني من وظائفهم مبا يعادل 53.7% من مقاهي الإنرتنت، حيث 
ثان  �شياخة  فـي  املتو�شط  من  واقرتبت  ورابع  اأول  �شياخة  فـي  املتو�شط  عن  زادت 

وانخف�شت عن املتو�شط فـي �شياخة ثالث. 
واأما وقت الليل فيحتل املرتبة الثانية فـي اأوقات الذروة بالن�شبة ملقاهي الإنرتنت 
فـي  وانخف�شت  ورابــع  ثالث  �شياخة  فـي  تركزت  واإن  اجلملة،  من   %30.3 مبعدل 

�شياخة اأول وثان.
وجاءت اأوقات الظهرية )1 – 5( م�شاء لتحتل 16% من اأوقات الذروة خ�شو�شًا 

مع تالميذ وطالب املدار�ص ح�شب الدرا�شة امليدانية.
 انعدمت اأوقات ال�شبح والظهر من امل�شتعلمني لكون التالميذ فـي مدار�شهم 

واأ�شحاب العمل فـي اأعمالهم.

   �سكل )13( اأوقات الذروة ملقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014 م
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ط - اأن�صطة مقاهي االإنرتنت وخدماتها: 

تختلف مقاهي الإنرتنت ح�شب جمال ن�شاط املقهى مبا يظهر فـي اجلدول الآتي: 
 جدول رقم ) 11 ( التوزيع اجلغرافـي ملقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب الأن�شطة التي متار�شها اإلى جانب 

تقدميها خلدمة الإنرتنت داخل املقهى عام 2014 م
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق:
تنوع الأن�شطة التي تقوم بها مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط حيث جاء ن�شاط 
تو�شيل الإنرتنت للمنازل ليحتل املرتبة الأولى فـي اأن�شطة مقاهي الإنرتنت مبا يعادل 
51.6% من جملة الأن�شطة، واإن تركزت فـي �شياخة اأول وثان وثالث وانخف�شت فـي 

�شياخة رابع. 
جاء ن�شاط قيام مقاهي الإنرتنت بعمل دورات فـي تعليم احلا�شب الآيل ليحتل 
املرتبة الثانية فـي ن�شاط مقاهي الإنرتنت ليحتل 16.0% من جملة اأن�شطة مقاهي 
الإنرتنت، واإن تركز فـي �شياخة رابع واأول وانخف�ص فـي �شياخة ثان وثالث. وكانت 
 Photoshop – Excel – Internet – Word – �أهم �لدور�ت �لتي تقوم بها �ملقاهي: 

  Auto CAD – surfer

احتل ن�شاط اإ�شالح احلوا�شب الآلية املرتبة الثالثة من اأن�شطة مقاهي الإنرتنت 
18.8% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي �شياخات ثالث  مبدينة دمياط بن�شبة 

ورابع وانخف�شت فـي �شياخة اأول وثان. 
جاء ن�شاط بيع مقاهي الإنرتنت اأجهزَة احلا�شب الآيل ولوازمه ليحتل املرتبة 
الرابعة من اأن�شطة املقاهي مبا يعادل 13.3% من اجلملة، حيث تركز فـي �شياختي 

اأول وثان، وانخف�ص فـي �شياختي ثالث ورابع. 
اأن�شطة مقاهي الإنرتنت، مثل: حتويل  5.3% من  اأخرى لتحتل  اأن�شطة  جاءت 
ر�شيد للهواتف املحمولة، اأو �شداد فاتورة الهاتف الأر�شي، واأحيانًا ا�شتعمال مقاهي 
الإنرتنت كمقهى �شوب، والن�شب متقاربة على م�شتوى �شياخات املدينة. هذا مع العلم 
اأن بع�ص مقاهي الإنرتنت قد تقوم بعمل اأكرث من ن�شاط فـي املقهى ولكن الن�شاط 

الرئي�ص عالوة على ا�شتعمالها كمقهى لالإنرتنت كما بينت الدرا�شة ال�شابقة. 
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ث�نيً�- درا�صة امل�صتهلك: 

١ - اأهمية ا�صتخدام مقاهي االإنرتنت:

ويو�شح اجلدول الآتي اأهمية ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م
  جدول رقم ) 12( اأهمية ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت تبعًا  لعينة الدرا�شة عام 2014 م
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق احلقائق الآتية: 
مقاهي  اأهمية  درجة  فـي  الأولــى  املرتبة  فـي  املتو�شطة  الأهمية  درجة  جاءت 
الدرا�شة  عينة  جملة  من   %52.5 لتحتل  دمياط  مبدينة  الدرا�شة  بعينة  الإنرتنت 

حيث تركزت فـي �شياخة رابع وثان وانخف�شت فـي �شياخة اأول وثالث. 
جاءت درجة الأهمية ال�شعيفة اأو غري املهمة فـي املرتبة الثانية لتحتل %24.9 
من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي �شياخة اأول وتو�شطت فـي �شياخة ثالث وانخف�شت 

فـي �شياختي ثان ورابع. 
22.6% من  جاءت درجة الأهمية املرتفعة فـي املرتبة الثالثة والأخرية لتحتل 

جملة عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي �شياختي اأول وثالث. 
ويت�شح مما �شبق اجتاه اأهمية مقاهي الإنرتنت اإلى الرتاجع والنخفا�ص حيث 
�أكد نحو 77.5% من عينة الدرا�شة �شعف وتو�شط درجة اأهمية مقاهي الإنرتنت، 
عينة  من   %22.6 �سوى  �الإنــرتنــت  ملقاهي  �ملرتفعة  �الأهمية  ت�سجل  مل  حني  فـي 
الدرا�شة. ويرجع ذلك اإلى انت�شار �شبكات الإنرتنت فـي املنازل وامل�شالح احلكومية 
العامة واملن�شاآت وامل�شالح اخلا�شة ومن ثم انخفا�ص اأهمية مقاهي الإنرتنت اإلى 

حد كبري. 
٢ - ا�صتعماالت االإنرتنت مبقاهي االإنرتنت: 

ب�شياخات مدينة دمياط ح�شب  الإنرتنت  كذلك تختلف عينة مرتادي مقاهي 
ال�شتخدام مبا يظهر فـي اجلدول الآتي: 

٢١٢

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



جدول رقم )13( ا�شتعمالت ال�شبكة الدولية مبقاهي الإنرتنت بعينة الدرا�شة عام 2014 
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث

ومن حتليل اأرقام اجلدول ال�شابق يت�شح:
حيث  دمياط،  مدينة  فـي  ال�شتعمالت  ح�شب  الإنرتنت  مقاهي  اأهمية  تباين 
اأظهرت الدرا�شة اأن ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت للت�شلية واللعب يحتل املرتبة الأولى 
من ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت. ويرجع ذلك لكون اأكرث من 50% من املرتددين على 
اللعب والت�شلية، حيث يلحظ تباين هذا  مقاهي الإنرتنت من �شغار ال�شن بغر�ص 
الإنرتنت  ا�شتعمال مقاهي  ال�شتعمال على �شياخات مدينة دمياط، فبينما يرتكز 
للت�شلية فـي �شياخة اأول، تو�شطت فـي �شياختي ثان ورابع وانخف�شت فـي �شياخة اأول. 
عينة  من  الثانية  املرتبة  ليحتل  لالت�شال  الإنــرتنــت  مقاهي  ا�شتعمال  جــاء 
�لدر��سة لت�سكل 21.2% من اجلملة حيث تركزت فـي �شياختي ثالث وثان، وتو�شطت 

فـي �شياخة رابع وانخف�شت فـي �شياخة اأول. 
جاء ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت فـي طبيعة العمل ليحتل املرتبة الثالثة من عينة 
�لدر��سة لت�سكل 18.7% من عينة الدرا�شة خ�شو�شًا العمل اخلا�ص وما يرتبط به 

٢١3

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



من �شناعة الأثاث التي تتميز به مدينة دمياط، حيث ت�شتخدم املقاهي يف معرفة 
مناذج جديدة من �شناعة الأثاث مع التوا�شل مع امل�شتهلكني. 

جاء ��ستعمال مقاهي �الإنرتنت لعمل �الأبحاث و�لدر��سات ليحتل �ملرتبة �لر�بعة 
من عينة الدرا�شة ليمثل 12.2% خ�شو�شًا فئة الإناث، والن�شب متقاربة على م�شتوى 

�شياخات مدينة دمياط، واإن تركزت فـي �شياخة اأول. 
جاء ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت للقراءة والطالع ليحتل املرتبة اخلام�شة من 
عينة  جملة  من   %8.3 ليمثل  الدرا�شة  عينة  ح�شب  الإنرتنت  مقاهي  ا�شتخدامات 

الدرا�شة، واإن تركز فـي �شياخة ثالث. 
 

�سكل )16( ا�شتعمالت ال�شبكة الدولية مبقاهي الإنرتنت بعينة الدرا�شة عام 2014م 

٢١٤

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



ال�شتعمالت الأخرى: 

اأظهرت الدرا�شة امليدانية ملقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط اأن هناك 6.6% من 
عينة الدرا�شة ت�شتخدم مقاهي الإنرتنت لأغرا�ص اأخرى متعددة وهي: 

لتمثل  الأخرى  ال�شتعمالت  من  الأولى  املرتبة  فـي  جاءت  ال�شداقات:  تكوين 
37.0% من جملة ال�شتعمالت الأخرى، وتركزت فـي �شياخة ثالث. 

لتمثل 35.4% من جملة  �لثانية  �ملرتبة  فـي  وجاءت  معلومات:  على  �حل�سول 
التي  املعلومات  اأن  الفئة  50% من هذه  من  اأكرث  اأكد  الأخــرى، حيث  ال�شتعمالت 
�شناعات  من  به  يرتبط  وما  الأثــاث  ل�شناعة  ومفـيدة  جيدة  كانت  عليها  ح�شلوا 

اأخرى، والن�شبة الباقية راأت اأن املعلومات كانت غري �شادقة اإلى حد كبري. 
احل�شول على وظيفة: جاءت فـي املرتبة الثالثة من جملة ال�شتعمالت الأخرى، 
رواد مقاهي  بها من  باأ�ص  ن�شبة ل  واأن  الدرا�شة،  �أكدها نحو 14% من عينة  حيث 
الإنرتنت ا�شتطاعت احل�شول على وظيفة عرب مقاهي الإنرتنت، وقد تركزت فـي 

�شياخة اأول ورابع. 
الت�شوق عرب الإنرتنت: جاءت فـي املرتبة الرابعة والأخرية من جملة ال�شتعمالت 
لتمثل 13.6% من جملة ال�شتعمالت الأخرى لعينة الدرا�شة، وكان احل�شول على 
املفرو�شات ولوازم ال�شيارات والأحذية اأهم الب�شائع التي جرى الت�شوق واحل�شول 

عليها من مقاهي �الإنرتنت. 
3 - عدد �صاعات ا�صتخدام االإنرتنت لعينة الدرا�صة:

كذلك تختلف عينة الدرا�شة ح�شب عدد �شاعات ا�شتعمال الإنرتنت مبا يظهر 
فـي �جلدول �الآتي:

٢١٥
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 امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

ويت�شح من اجلدول:
اأن متو�شط املدة التي يق�شيها الفرد مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط �شاعتان 
�شياختي  فـي  تركز  حيث  الدرا�شة،  عينة  من   %42.9 بن�شبة  الأولى  املرتبة  وميثل 
ثالث ورابع وانخف�ص فـي �شياختي اأول وثان، يف حني جاءت فئة �شاعة واحدة لتحتل 

�ملرتبة �لثانية لتمثل 31% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت يف �شياخة ثان. 
جاءت مدة )3 �شاعات للفرد فـي اليوم( مبقاهي الإنرتنت لتحتل املرتبة الثالثة 
بعينة الدرا�شة مبا يعادل 17.3% من اجلملة، واإن تركزت فـي �شياختي اأول وثان حيث 

اإن معظم هذه الفئة من �شغار ال�شن )اأقل من 15 �شنة( ح�شب الدرا�شة امليدانية. 
اأخريا جاءت املدة )اأربع �شاعات فـي اليوم( لتحتل 8.8% من عينة الدرا�شة، 
واأظهرت  وثالث  ثان  �شياختي  فـي  وانخف�شت  ورابع  اأول  �شياختي  فـي  تركزت  واإن 
الدرا�شة امليدانية اأن معظم هذه الفئة من �شغار ال�شن حيث يذهبون اإلى مقاهي 
نتيجة  الواحد  اليوم  فـي  مرة  بعد  مرة  يعودون  واأحيانًا  والت�شلية،  للعب  الإنرتنت 

للت�شييق عليهم فـي املنازل.  

٢١6
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�سكل )17( عدد �شاعات الرتدد على مقاهي الإنرتنت بعينة الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م 

٤ - تكلفة االإنرتنت: 

من الأمور املوؤثرة فـي ا�شتهالك الإنرتنت التكلفة، حيث تتنا�شب تنا�شبًا طرديًا 
مع عدد �شاعات اجللو�ص مبقاهي الإنرتنت، ويو�شح اجلدول الآتي تكلفة الإنرتنت 

مبقاهي الإنرتنت عام 2014م.
جدول رقم )15( تكلفة الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت عام 2014 م
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وي�شتخل�ص من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
احتلت الفئة املتو�شطة من )50 – 100( جنيٍه �شهريًا املرتبة الأولى فـي ا�شتعمال 
فـي  وتركزت  الدرا�شة،  عينة  من   %42.9 لتمثل  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي 
�شياختي ثان ورابع، واقرتبت من املتو�شط فـي �شياخة اأول، وانخف�شت عن املتو�شط 

فـي �شياخة ثالث. 

جاءت فئة �أقل من )50 جنيهًا �شهريًا( لتحتل املرتبة الثانية لتمثل 36.1% من 
عينة الدرا�شة، وتركزت فـي �شياختي ثالث واأول، وانخف�شت فـي �شياختي ثان ورابع. 
جاءت فئة اأكرث من )100 جنيٍه �شهريًا( لتحتل املرتبة الثالثة لتمثل 21% من 
جملة عينة الدرا�شة، والن�شب متقاربة على م�شتوى �شياخات املدينة ما عدا �شياخة 

ثان التي انخف�شت فـيها الن�شبة اإلى حد كبري. 

�سكل )18( تكلفة الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت عام 2014م
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يت�شح مما �شبق اأن الغالب على تكلفة مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط هي الفئة 
�شغار  من  الإنرتنت  مقاهي  رواد  معظم  لكون  ذلك  ويرجع  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
ال�شن للت�شلية اأو اأ�شحاب املهن، وبخا�شة املهن املرتبطة ب�شناعة الأثاث التي يعمل 
بها عدد كبري من قرى املحافظة والقرى القريبة من املحافظات الأخرية، وهو ما 
ا�شطر بع�ص هذه الفئة اإلى الرتدد على مقاهي الإنرتنت لبعد منازلهم عن املدينة، 
ومن ثم ا�شتثمار اأوقات الراحة فـي الت�شلية اأو متابعة اأخبار املهن واأ�شعار الأخ�شاب 

والأثاث واجلديد فـي هذه ال�شناعة. 
٥ - العوامل املوؤثرة يف ا�صتعمال مقاهي االإنرتنت: 

وميكن  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  ل�شتخدام  املف�شرة  العوامل  تتعدد 
تناولها فـي النقاط الآتية: 

- الدخل: 
من  ذلك  يتطلبه  ملا  الإنرتنت؛  مقاهي  ا�شتعمال  فـي  الرئي�شة  املحددات  من 
م�شروفات مالية، ويو�شح اجلدول الآتي م�شتويات الدخل فـي مدينة دمياط عام 

2014 م.
جدول رقم )16( متو�شط الدخل ال�شهرى باجلنيه مبدينة دمياط ح�شب عينة الدرا�شة عام 2014 م

 

�أول

ثانى

ثالث

ر�بع

جملة

61

49

41

47

198

35

26

21

35

117

24

30

13

28

95

50.8

46.7

54.7

42.7

48.3

29.2

24.8

28.0

31.8

28.5

20.0

28.5

17.3

25.5

23.2

120

105

75

110

410

ال�شياخة
اأقل 

من ١000
١٥00 - ١000

جملة%%%
اأكرث

 من ١٥00

امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث

٢١9

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



ويتبني لنا من اجلدول ال�شابق مدى الأثر الوا�شح للدخل فـي ا�شتعمال مقاهي 
الإنرتنت لعينة الدرا�شة مبدينة دمياط، لي�شل اإلى 51.7 من عينة الدرا�شة لي�شمل 

كل طبقات املجتمع، وميكن ا�شتنتاج امللحوظات الآتية: 
الدرا�شة، حيث زادت  48.3% من عينة  لتمثل  الدخل  املنخف�شة  الفئة  جاءت 
عن املتو�شط باملدينة فـي �شياختي اأول وثالث، وانخف�شت فـي �شياختي ثان ورابع، 
ويرجع ذلك اإلى اأن معظم عينة الدرا�شة من الفئات ال�شغرية ال�شن والطلبة وهي 

تقرتب من ن�شف عينة الدرا�شة.
الثانية  املرتبة  لتحتل  �شهريًا  جنيٍه   )1500  –  1000( املتو�شطة  الفئة  جاءت 
28.5% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي �شياخات رابع واأول وثالث وانخف�شت 

فـي �شياخة ثان.
من   %23.2 لتحتل  والأخــرية  الثالثة  املرتبة  لتحتل  املرتفع  الدخل  فئة  جاءت 
عينة الدرا�شة، حيث تركزت فـي �شياختي ثان وثالث، وانخف�شت فـي �شياختي ثالث 

و�أول.
مقاهي  وا�شتعمال  املنخف�ص  الدخل  فئات  بني  الرتباطية  العالقة  وبدرا�شة 
ا�شتعمال  الدخل وعدد �شاعات  انخفا�ص  الإنرتنت تبني وجود عالقة طردية تبني 
�الإنرتنت لي�سل �إلى 95%، كذلك تبني وجود عالقة طردية بني عدد �شاعات اجللو�ص 
اأمام احلا�شب الآيل وبني ارتفاع الدخل ت�شل اإلى )91%( وهذا يوؤيد الراأي القائل 

اإن ارتفاع الدخل يوؤثر فـي ا�شتهالك الإنرتنت مبقاهي بدمياط .

 

٢٢0
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�سكل )19( متو�شط الدخل ال�شهري باجلنيه مبدينة دمياط ح�شب عينة الدرا�شة عام 2014 م

- املهنة:

وهي من العوامل املوؤثرة واملف�شرة للرتدد على مقاهي الإنرتنت مبدنية دمياط 
مبا يظهر فـي اجلدول الآتي:

جدول رقم )17( توزيع عينة مقاهي الإنرتنت ح�شب املهنة ب�شياخات مدنية دمياط 2014م
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ويت�شح من اجلدول ال�شابق:
تقريبًا،  دمياط  مبدينة  املهن  معظم  فـي  الإنــرتنــت  مقاهي  ا�شتعمال  �شيوع 
حيث �شجل الطالب املرتبة الأولى فـي الرتدد على مقاهي الإنرتنت، وهو ما ميثل 
48.8% من عينة الدرا�شة؛ وذلك ب�شبب املراقبة ال�شديدة عليهم فـي املنازل وهو ما 
ي�شطرهم اإلى الذهاب اإلى مقاهي الإنرتنت، عالوة على اإجراء البحوث والدرا�شات 
اخلا�شة بالطلبة اجلامعيني خ�شو�شًا الفتيات، ويلحظ تقارب الن�شب على م�شتوى 

�شياخات مدينة دمياط واإن تركزت فـي �شياخة رابع بدرجة كبرية.

 

�سكل )20( توزيع عينة مقاهي الإنرتنت ح�شب املهنة ب�شياخات مدنية دمياط 2014م

املرتبة  لتحتل  والأثاث  الور�ص  خ�شو�شًا  احلرة  بالأعمال  العاملني  فئة  جاءت 
�لثانية لتمثل 19.8% من عينة الدرا�شة، حيث ارتفع املعدل فـي �شياخة اأول وثالث 

وانخف�ص فـي �شياختي ثان ورابع. 

٢٢٢

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



جاءت فئة العاملني بالقطاع اخلا�ص لتحتل املرتبة الثالثة من املرتددين على 
مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط لتحتل 18.7% من عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي 

�شياخات رابع واأول وثان، وانخف�شت فـي �شياخة ثالث. 
مقاهي  رواد  جملة  من   %12 لتحتل  احلكومي  بالقطاع  العاملني  فئة  جــاءت 
الإنرتنت ح�شب عينة الدرا�شة، حيث تركزت فـي �شياخة ثان وانخف�شت فـي بقية 
�شياخات املدينة، ويعزى انخفا�ص ن�شبة العاملني فـي القطاع احلكومي فـي الرتدد 

على مقاهي الإنرتنت اإلى توافر احلوا�شب الآلية والإنرتنت فـي العمل واملنازل. 
اأخريًا جاءت فئة املعا�ص لتحتل 0.7% من عينة الدرا�شة وذلك ب�شبب اأمرا�ص 
عدم  على  عالوة  الإنرتنت،  اأمام  واجللو�ص  اخلروج  من  متنعهم  التي  ال�شيخوخة 

اخلربة فـي ا�شتخدام احلا�شب الآيل والإنرتنت. 
- احل�لة التعليمية: 

تظهر العوامل املف�شرة للرتدد على مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط مبا يظهر 
فـي �جلدول �الآتي: 

جدول رقم )18( توزيع احلالة التعليمية بعينة  الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م
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٢٢3

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



الإنرتنت  مقاهي  على  الرتدد  فـي  للتعليم  الوا�شح  الأثر  اجلدول  من  ويت�شح 
مبدينة دمياط، حيث بلغ جملة املوؤهالت من موؤهل متو�شط حتى جامعي نحو %80 
رواد  عينة  20% من جملة  نحو  ويكتب  يقراأ  مثل من  فـي حني  الدرا�شة،  عينة  من 
مقاهي الإنرتنت، وبذلك فالعالقة طردية بني امل�شتوى التعليمي وا�شتعمال مقاهي 

�الإنرتنت. 
ومن امللحوظ انخفا�ص عدد حملة املوؤهالت العليا فـي عينة الدرا�شة باملقارنة 
مع الفئات الأخرى. ويرجع ذلك اإلى اأن معظم ال�شهادات العليا فـي مدينة دمياط 
يعملون فـي ن�شاط �شناعة الأثاث وما يرتبط بها ويذهبون اإلى مقاهي الإنرتنت فـي 
وقت الراحة ملتابعة الأخبار والأحوال ثم ما يلبثون اأن يعودوا مرة اأخرى اإلى ور�ص 

جتارتهم عالوة على اأن اأغلبهم يحوزون حوا�شب اآلية فـي بيوتهم. 
 

�سكل )21( احلالة التعليمية مبدينة دمياط عام 2014م

- عوامل اأخرى:

اأ�شار بع�ص رواد مقاهي الإنرتنت اإلى اأن هناك اأ�شبابًا اأخرى ت�شطرهم للذهاب 
اإلى مقاهي الإنرتنت، منها: 

عدم املراقبة من الوالدين: اأ�شار عدد ل باأ�ص به من عينة الدرا�شة من فئات 

٢٢٤

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



ال�شن ال�شغرية اإلى اأنهم يذهبون اإلى املقهى بعيدًا عن مراقبة الأ�شر بغر�ص اللعب 
و�لت�سلية.

مقابلة االأ�صحاب: ولهذا ال�شبب اأ�شار بع�ص رواد الإنرتنت اأي�شًا، حيث يف�شلون 
اللعب مع اأ�شدقائهم فـي مقاهي الإنرتنت وال�شتفادة بع�شهم من بع�ص. 

6 - اخل�صائ�س االجتماعية مل�صتعملي مقاهي االإنرتنت: 

ون�شري فـيها اإلى الرتكيب العمري والنوعي والتعليمي والجتماعي:
الرتكيب العمري: ويق�شد به التق�شيم اإلى ذكور واإناث، ويو�شح اجلدول الآتي 

الرتكيب النوعي لعينة الدرا�شة عام 2014 م.

جدول رقم )19( الرتكيب النوعي لعينة الدرا�شة عام 2014م
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٢٢٥

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



 

�سكل )22( الرتكيب النوعي لعينة الدرا�شة عام 2014م

ويلحظ من اجلدول ال�شابق ارتفاع ن�شبة الذكور بدرجة كبرية جدًا، حيث ت�سل 
ترى  التي  املحافظة  امل�شرية  التقاليد  اإلى  ذلك  ومرد   ،  %84.2 اإلى  النوع  ن�شبة 
ال�شبهات، وهي طبيعة املجتمع  الن�شاء مع هذه املقاهي يعد من مواطن  اأن تعامل 
املحافظ الذي ي�شع حدودًا وحواجز حتد من ممار�شة املراأة فـي الرتدد على هذه 
املقاهي خ�شو�شًا مع النت�شار الوا�شح خلطوط الإنرتنت باملنازل، ويرجع م�شاركة 
املراأة فـي الرتدد على املقاهي غالبًا اإلى عمل بحث خ�شو�شًا مع تركز معظم كليات 
اجلامعة فـي مدينة دمياط. ويلحظ تقارب ن�شبة النوع على �شياخات مدينة دمياط 

واإن تركزت فـي �شياختي ثان وثالث. 

٢٢6

م  ٢٠١٥  / هــــ   ١٤٣٦ الــســابــع  ـــعـــدد  ال



الرتكيب العمري لعينة الدرا�صة: وهو من الدرا�شات املفـيدة جلميع الأن�شطة 
الدرا�شة  لعينة  العمري  الرتكيب  الآتي  اجلدول  يو�شح  والجتماعية،  القت�شادية 

مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م .

جدول رقم )20( الرتكيب العمري لعينة الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م 
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�مل�سدر: �لدر��سة �مليد�نية 

ال�شن  الإنرتنت بني جميع فئات  ا�شتعمال مقاهي  انت�شار  ويت�شح من اجلدول 
مقاهي  ا�شتعمال  تاأثر  يلحظ  كما  دمياط،  مدينة  باأحياء  الدرا�شة  عينة  ح�شب 
ما  وهو  وال�شابة،  ال�شغرية  الفئات  فـي  ترتفع  حيث  العمري  بالرتكيب  الإنرتنت 
يت�شح من تتبع اأرقام اجلدول ال�شابق، حيث ا�شتوعبت الفئة العمرية )15 - 30( 
بن�شبة  عامًا(   15 من  )اأقل  العمرية  الفئة  تليها  الدرا�شة،  عينة  من   %42.7 �شنة 
25.9% من عينة الدرا�شة، والفئتان متثالن 70% من عينة الدرا�شة لأنهما ت�شمان 

فئة الطالب و�شغار ال�شن. 
جاءت �لفئات �لعمرية من )30 – 45( لتمثل املرتبة الثالثة مبا ميثل 19.5% من 
جملة عينة الدرا�شة، ثم جاءت فئة )45 – 60 عامًا( لتمثل 11.2% من عينة الدرا�شة. 

٢٢7

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



واأخريًا جاءت فئة اأكرث من )60 عامًا( لتمثل 0.7% من عينة الدرا�شة، وهو 
اأمر طبيعي مع تطور املرحلة العمرية لالإن�شان؛ لق�شاء معظم هذه الفئة اأوقاتها فـي 
املنازل خ�شو�شًا املعا�ص. ويلحظ اأن الفئات ال�شغرية ال�شن هي اأكرث الفئات ترددًا 

على املقاهي بغر�ص الرتفـية والت�شلية تليها الفئات ال�شابة.
الفكري  امل�شتوى  تعك�ص  التي  الأ�ش�ص  من  التعليم  يعد  التعليمية:  احلــالــة 
الآتي  اجلــدول  ويو�شح  الإنرتنت،  مقاهي  ا�شتعمال  فـي  يوؤثر  ثم  ومن  والثقافـي، 

احلالة التعليمية لعينة الدرا�شة عام 2014م.

 

�سكل )23( الرتكيب العمري لعينة الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م 
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث

للحالة  تبعًا  الفئات  جلميع  الإنــرتنــت  ا�شتعمال  �شيوع  اجلــدول  من  ويت�شح 
التعليمية، وميكن ت�شجيل امللحوظات الآتية:

ا�شتعمال  فـي  الأولــى  املرتبة  املتو�شطة  فوق  املوؤهالت  على  احلا�شلون  ت�شدر 
جملة  من   %37.1 ن�شبتهم  لتمثل  دمياط  مبدينة  الدرا�شة  بعينة  الإنرتنت  مقاهي 
عينة الدرا�شة، حيث تختلف من �شياخة اإلى اأخرى، يف حني تركزت فـي �شياختي 

اأول وثالث، انخف�شت فـي �شياختي ثان ورابع. 
من   %31.0 ن�شبة  الثانية  املرتبة  ليمثلوا  متو�شط  موؤهل  على  احلا�شلون  ياأتي 
عينة الدرا�شة، حيث تركزت فـي �شياختي ثان ورابع، وانخف�شت فـي �شياختي اأول 

ور�بع. 
الدرا�شة،  20.2% من عينة  الثالثة  املرتبة  لتحتل  ويكتب  يقراأ  فئة من  جاءت 
فـي  وانخف�شت  ورابــع  اأول  �شياخة  فـي  وتو�شطت  ثــان،  �شياخة  فـي  تركزت  حيث 

�شياخة ثالث. 

٢٢9

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



عينة  جملة  من   %11.7 ليمثلوا  جامعي  موؤهل  على  احلا�شلون  جــاء  اأخــريًا 
الدرا�شة واإن تركزت فـي �شياختي اأول ورابع وانخف�شت فـي �شياختي ثان وثالث. 

الإنرتنت  مقاهي  ا�شتعمال  فـي  توؤثر  التعليمية  احلالة  اأن  �شبق  مما  يلحظ 
التي  املدينة  لطبيعة  ذلك  ويرجع  املتو�شطة،  وفوق  املتو�شطة  املوؤهالت  خ�شو�شًا 
نحو  دمياط  داخل  بها  يعمل  من  يقدر  التي  الأثــاث  �شناعة  حرفة  بانت�شار  تتميز 

200.000 �شخ�ص. )الغرفة التجارية بدمياط( .

�سكل )24( احلالة التعليمية لعينة مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م 

-احل�لة الجتم�عية: 

يو�شح اجلدول الآتي احلالة الجتماعية لعينة الدرا�شة عام 2014م:

٢30
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  �سكل )25( احلالة الجتماعية لعينة الدرا�شة عام 2014 م

٢3١

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



وي�شتخل�ص من اجلدول ال�شابق احلقائق الآتية: 
ن�شبتهم  لتمثل  الإنرتنت  مقاهي  ا�شتعمال  فـي  الأولــى  املرتبة  العزاب  ت�شدر 
15 عامًا  اأقل من  ال�شن  الفئة �شغار  ت�شم هذه  الدرا�شة، حيث  55.1% من عينة 

والن�شبة الغالبة من فئات ال�شباب )15 – 30 عامًا( .
مقاهي  على  و�لــرتدد  �ال�ستعمال  من  �لثانية  �ملرتبة  ليمثلو�  �ملتزوجون  جاء 
الإنرتنت مبا يعادل 34.4% من جملة عينة الدرا�شة، حيث ارتفعت فـي �شياخة اأول 

وثان وانخف�شت عن املتو�شط فـي �شياختي ثالث ورابع. 
جاءت فئة املطلقني لتمثل املرتبة الثالثة لتمثل 7.3% من جملة عينة الدرا�شة، 

واإن تركزت فـي �شياختي ثالث وثان، وانخف�شت فـي �شياختي اأول ورابع. 
جاء فئة الأرامل لتمثل املرتبة الرابعة من جملة عينة الدرا�شة لتمثل 3.2% من 

اجلملة، واإن تقاربت الن�شب على م�شتوى �شياخات املدينة اإلى حد كبري. 
7 - حركة االت�صال باالإنرتنت باملقاهي:

ويو�شح اجلدول الآتي حجم الت�شال بالإنرتنت مبقاهي مدينة دمياط عام 2014م 
جدول رقم )23( حجم الت�شال بالإنرتنت مبقاهي الإنرتنت عام 2014م
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٢3٢
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يت�شح من اجلدول ال�شابق الذي يو�شح حجم احلركة مبقاهي الإنرتنت مبدينة 
دمياط اأن الت�شال الداخلي لالإنرتنت يحتل املرتبة الأولى مبا ميثل 44.9% من حجم 
الت�شال مبقاهي الإنرتنت بعينة الدرا�شة، حيث يلحظ تقارب الن�شب اإلى حد كبري 

على م�شتوى �شياخات مدينة دمياط، ول يوجد اختالفات جوهرية بني ال�شياخات.
جاء الت�شال من مقاهي الإنرتنت داخل جمهورية م�شر العربية فـي املرتبة 
�لثانية من حجم �الت�سال ليمثل 35.1% من جملة عينة الدرا�شة، واإن تركزت فـي 

�شياخة رابع وثان وانخف�شت فـي �شياختي اأول وثالث.
جاء الت�شال من مقاهي الإنرتنت خارج م�شر ليحتل املرتبة الثالثة والأخرية 
ليحتل 20% من جملة عينة الدرا�شة، واإن تقاربت الن�شب اإلى حد كبري فـي �شياخات 

اأول وثان وثالث وانخف�شت فـي �شياخة رابع. 
وتختلف ن�شب الت�شال بني مدينة دمياط وحمافظات اجلمهورية والعامل اخلارجي، 
حيث �ساعدت ثورة �الإنرتنت و�ملعلومات فـي ق�سر �لزمن )Rubensten – 2003( ويو�شح 

اجلدول الآتي حركة الت�شال من مقاهي الإنرتنت داخل م�شر وخارجها عام 2014 م:

 

�سكل )26( حجم الت�شال بالإنرتنت مبقاهي الإنرتنت عام 2014م
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جدول رقم )24( اإقليم الت�شال من مقاهي الإنرتنت داخل م�شر وخارجها عام 2014م
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  من  الت�شال  اإقليم  يبني  الذي  اجلدول  من  ويت�شح 
دمياط واملحافظات امل�شرية اأن حمافظة الدقهلية حتتل اأكرب من ربع حجم الت�شال 
داخل م�شر مبا يعادل 26.1% من اجلملة، تليها حمافظة القاهرة لتحتل %19.5 
من جملة عينة الدرا�شة، واملحافظتان متثالن ما يقرب من ن�شف عينة الدرا�شة، 
ويرجع ذلك اإلى اأن املحافظتني متثالن ال�شوق الرئي�ص لتجارة و�شناعة الأخ�شاب 
والأثاث، عالوة على قرب حمافظة الدقهلية من حمافظة دمياط حيث متثل �شوقًا 
رئي�شًا لها، وبخا�شة مركز �شربني، فاإذا اأ�شفنا اإلى ذلك حمافظتي بور�شعيد التي 
عينة  من   %9 متثل  التي  الإ�شكندرية  وحمافظة  الدرا�شة،  عينة  من   %14.6 متثل 
حيث  الدرا�شة،   60% من عينة  اأكرث من  الأربع متثل  املحافظات  ن�شبح  الدرا�شة 

٢3٤
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يلحظ اأن حمافظة الإ�شكندرية وبور�شعيد �شوق رئي�ص مبحافظة دمياط فـي جتارة 
الأثاث، عالوة على القرب الن�شبي ملحافظتي بور�شعيد والإ�شكندرية خ�شو�شًا مع 
زيادة  ثم  ومن  ببع�ص،  بع�شها  املحافظات  هذه  ربط  الذي  الدويل  الطريق  وجود 

العالقات التجارية بني هذه املحافظات.
 كما يلحظ من اجلدول اأن حمافظتي املنوفـية والغربية متثالن 11% من حجم 
اخل�شبية  ال�شناعات  فـي  دمياط  مدينة  ل�شهرة  الدرا�شة؛  عينة  ح�شب  الت�شال 
بهذه  للمدينة  التجاري  النفوذ  زيادة  اإلى  اأدى  ما  وهو  الأثــاث،  �شناعة  وخ�شو�شًا 

املحافظات. 

�سكل )27( اإقليم الت�شال من مقاهي الإنرتنت داخل م�شر عام 2014م
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�سكل )28( اإقليم الت�شال من مقاهي الإنرتنت خارج م�شر عام 2014م

اأما حمافظات الوجه القبلي فجاءت حمافظتا اأ�شيوط و�شوهاج لتمثالن %10 
من حجم الت�شال، وهو ما يوؤكد زيادة النفوذ التجاري للمدينة ح�شب راأي عينة 
الدرا�شة، ثم جاءت حمافظات اأخرى فـي اأقل الرتب  لت�شمل حمافظات )ال�شرقية – 
و�الإ�سماعيلية – واملنيا – و�شمال �شيناء – والبحرية( فـي الرتب التي هي اأقل وعدمت 

فـي املحافظات الأخرى. 
الأوروبية  الدول  اأن  اجلدول  فـيو�شح  م�شر(  )خارج  اخلارجي  الت�شال  اأما 
65% من عينة  اإقليم الت�شال اخلارجي الرئي�ص من مقاهي الإنرتنت لتمثل  متثل 
الدرا�شة، خ�شو�شًا دول ال�شويد والرنويج واإيطاليا وتركيا واأملانيا، يف حني ل متثل 
�لدول �لعربية �سوى ن�سبة ال تتعدى 20% من عينة الدرا�شة خ�شو�شًا دول �خلليج 
ليبيا  مثل  الأخرى  العربية  الدول  وبع�ص  والكويت  والإمــارات  ال�شعودية  ت�شم  التي 

وفل�شطني املحتلة. 

٢36
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8 - م�صتويات الر�صا عن مقاهي االإنرتنت مبدينة دمياط:

من املو�شوعات املهمة فـي جغرافـية الت�شالت معرفة م�شتويات الر�شا التي 
ال�شكان  تعطي انطباعًا عن درجة اخلدمة، ويو�شح اجلدول الآتي م�شتويات ر�شا 

عن مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م.
جدول رقم )25( م�شتويات ر�شا ال�شكان عن مقاهي الإنرتنت عام 2014م
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

ويت�شح من اجلدول ال�شابق ما ياأتي: 
لتمثل  دمياط  مبدينة  وخدماتها  الإنرتنت  مقاهي  عن  الر�شا  درجات  ارتفاع 
تتباين  الدرا�شة، حيث  عينة  الدرا�شة )55.4%( من جملة  عينة  ن�شف  اأكرث من 
هذه الن�شبة على م�شتوى �شياخات املدينة، فبينما يرتفع بدرجة كبرية فـي �شياختي 

رابع واأول، تو�شط فـي �شياخة ثان، وانخف�ص فـي �شياخة ثالث. 
جاءت م�شتويات الر�شا بدرجة متو�شطة عن مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط 
لتمثل املرتبة الثانية من م�شتويات الر�شا لتمثل 31.2% من عينة الدرا�شة، حيث 
تركزت فـي �شياخة ثالث، واقرتبت من املتو�شط فـي �شياختي ثان واأول، وانخف�شت 

فـي �شياخة رابع. 

٢37

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



ميثل  ما  وهو  الثالثة،  املرتبة  لتمثل  �شعيفة  بدرجة  الر�شا  م�شتويات  جــاءت 
13.5% من عينة الدرا�شة، والن�شب متقاربة على م�شتوى �شياخات مدينة دمياط. 

ترتفع  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  عن  الر�شا  م�شتويات  اأن  واخلال�شة 
فـيها درجات الر�شا اجليدة واملتو�شطة لتمثل اأكرث من 86% من عينة الدرا�شة، ول 
13.4% من عينة الدرا�شة، واإن تطلب الو�شع عالج  ميثل امل�شتوى ال�شعيف �شوى 

م�شكالت مقاهي الإنرتنت ليتنا�شب مع احتياجات �شكان مدينة دمياط. 
 

�سكل )29( م�شتويات ر�شا ال�شكان عن مقاهي الإنرتنت عام 2014م

ثالثًا: م�سكالت مقاهي الإنرتنت: 
اليومية  احلياة  يف  رئي�شًا  عن�شرًا  اأ�شبحت  احلديثة  التكنولوجيا  اأن  �شك  ل 
على  ال�شكان  واأقبل  والت�شالت،  والأعمال  الأن�شطة  حمور  واأ�شبحت  لل�شكان، 
ا�شتعمالها خ�شو�شًا �شغار ال�شن دون وعي ملخاطرها، ونتناول هذا اجلزء املهم من 

الدرا�شة من النواحي الآتية: 
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اأ - م�صكلت خا�صة مبقاهي االإنرتنت:  
جدول رقم )26 ( م�شكالت مقاهي الإنرتنت ح�شب عينة الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م
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�سكل )30( م�شكالت مقاهي الإنرتنت ح�شب عينة الدرا�شة مبدينة دمياط عام 2014م
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ويو�شح اجلدول ال�شابق اأهم امل�شكالت اخلا�شة مبقاهي الإنرتنت وهي كما ياأتي : 
ترتاوح  حيث  الدرا�شة  عينة  من   %56.1 لتمثل  الأ�شعار  ارتفاع  م�شكلة  جاءت 
�ل�ساعة باملقهى )2 – 3( جنيهات، حيث تركزت فـي �شياختي ثان وثالث واقرتبت 

من املتو�شط فـي �شياخة رابع وانخف�شت عن املتو�شط فـي �شياخة اأول. 
جاءت م�شكلة تقّطع �شبكة الإنرتنت باملقاهي لتحتل املرتبة الثانية فـي مقاهي 
ورابع  ثان  �شياختي  فـي  تركزت  واإن  الدرا�شة،  عينة  من   %21.2 لتحتل  �الإنرتنت 

وانخف�شت فـي �شياختي اأول وثان. 
من   %14.6 لتحتل  املقاهي  ببع�ص  املادية  الإمكانات  �شعف  م�شكالت  جاءت 
فـي  التكييف  عدم  مع  الن�شاء  اأماكن  خ�شو�شًا  املكان  �شيق  منها  الدرا�شة،  عينة 

معظم مقاهي الإنرتنت و�شعف الإ�شاءة ببع�ص املقاهي. 
التدخني،  اأهمها  الدرا�شة من  8.1% من عينة  لتحتل  اأخرى  جاءت م�شكالت 
حيث يقوم بع�ص رواد املقاهي بالتدخني وهو ما يوؤدي اإلى حدوث م�شكالت باملقاهي، 
عالوة على التل�ش�ص لعدم وجود حواجز بني كل حا�شب واآخر فـي معظم املقاهي، 
ومن امللحوظ تقارب الن�شب على م�شتوى �شياخات املدينة واإن تركزت فـي �شياخة 

�أول. 
ب - اآثار ا�صتعمال مقاهي االإنرتنت مبدينة دمياط:

تتعدد الآثار املرتبطة با�شتخدام مقاهي الإنرتنت كالآتي:
1( الآث�ر القت�ص�دية، وت�صمل:

- التاأثري يف م�شتويات الإنفاق:

اأفراد  معظم  اأكد  حيث  الإنفاق،  مبعدلت  الإنرتنت  مقاهي  ا�شتعمال  يرتبط 
الدرا�شة اأن ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت اأثر يف ميزانية الفرد اأو الأ�شرة؛ ب�شبب اقتطاع 
جزء من ميزانية الأ�شرة اأو ال�شخ�ص فـي ا�شتعمال مقاهي الإنرتنت، خ�شو�شًا مع 
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ويو�شح  اأحيان كثرية،  فـي  و�شرب  اأكل  املقهى من  داخل  اأخرى  ب�شغوط  ارتباطها 
اجلدول الآتي م�شتويات الإنفاق مبقاهي الإنرتنت عام 2014م.

جدول رقم )27( م�شتويات الإنفاق مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م
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�سكل )31( م�شتويات الإنفاق مبقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط عام 2014م
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 )1200 – املتو�شط من )600  ال�شنوي  الإنفاق  اأن معدل  ويت�شح من اجلدول 
جنيه �شنويًا يحتل املرتبة الأولى ليمثل 42.9% من عينة الدرا�شة، يليه معدل الإنفاق 
ال�شعيف ليمثل 36.1% من عينة الدرا�شة، واأخريًا جاء الإنفاق املرتفع ليمثل %21 

من عينة الدرا�شة، واإن تقاربت الن�شب على م�شتوى �شياخات املدينة. 
ويتطلب مما �شبق تر�شيد ال�شتهالك مبقاهي الإنرتنت حتى ل يوؤثر يف ميزانية 

الأ�شرة خ�شو�شًا مع انت�شار الإنرتنت باملنازل مبدينة دمياط واجلمهورية كلها. 
- التاأثري يف توجهات ال�شتثمار: 

لالإنرتنت والتكنولوجيا احلديثة تاأثري يف توجهات ال�شتثمار وبخا�شة فـي الدول 
مقاهي  اإن�شاء  اأثر  فقد  دمياط  مدينة  م�شتوى  على  اأما  م�شر،  حالة  مثل  النامية 

الإنرتنت على اجتاه ال�شتثمار مبا يظهر فـي اجلدول الآتي: 

2000

2014

62

188

100

303

%ال�شنة العدد

جدول رقم )28( تطور اأعداد مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط حتى عام 2014م 

   �مل�سدر: �لدر��سة �مليد�نية 

الإنرتنت  ب�شبكة  الت�شال  مراكز  اأعــداد  تزايد  ال�شابق  اجلــدول  من  ويت�شح 
303% عن  �إلى 188 مقهى عام 2014م، مبعدل زيادة  من 62 مقهى عام 2000م 
تتجه  بداأت  دمياط  مبدينة  ال�شتثمار  توجهات  اأن  على  هذا  ويدل  الأ�شا�ص.  �شنة 
نحو خدمات الإنرتنت، فاإذا اأ�شفنا اإلى ذلك مراكز بيع احلوا�شب الآلية ولوازمها، 
ومراكز �شيانة الهواتف املحمولة وما يرتبط بها اأدركنا مدى التاأثري الوا�شح فـي 
اإنتاجية  جمالت  وترك  الأن�شطة،  هذه  اإلى  تتجه  بــداأت  التي  ال�شتثمار  توجهات 

وخدمية اأخرى توؤدي اإلى زيادة الدخل والنقد الأجنبي للدولة. 
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- التاأثري يف ا�شتعمال الهاتف الأر�شي واملحمول والتناف�س بني الأنظمة: 

خ�شو�شًا  اأخــرى،  ل�شلعة  يتوافر  ل  مبا  رمبا  للمناف�شة  الإنرتنت  يخ�شع  حيث 
اإذا ارتبط فـي امل�شتقبل بالتجارة الإلكرتونية بدرجة اأكرب مع زيادة اجلودة، حيث 
�أكد نحو 21.2% من عينة الدرا�شة ا�شتعمال الإنرتنت فـي الت�شال، خ�شو�شًا اأن 
الت�شال  و�شائل  مع  باملقارنة  الثمن  ورخي�ص  وال�شورة  بال�شوت  اأ�شبح  الت�شال 

الأخرى مثل الهاتف املحمول والأر�شي. 
 2( امل�سكالت اخلا�سة مب�ستعملي مقاهي الإنرتنت بدمياط: 

اأظهرت الدرا�شة امليدانية مل�شتعملي مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ظهور كثري 
من امل�شكالت وال�شلبيات التي توؤثر يف رواد مقاهي الإنرتنت مبا يظهر فـي اجلدول 

�الآتي:
جدول رقم ) 29( م�شكالت م�شتعملي مقاهي الإنرتنت ح�شب عينة الدرا�شة عام 2014م
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امل�شدر: الدرا�شة امليدانية والن�شب من ح�شاب الباحث 

ويت�شح من اجلدول ال�شابق تاأثر جمتمع مقاهي الإنرتنت بعدة م�شكالت، من اأهمها: 
مقاهي  م�سكالت  من  �الأولــى  �ملرتبة  لتحتل  �الإنــرتنــت  �إدمــان  م�سكلة  جــاءت 
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رابع،  �شياخة  فـي  تركزت  حيث  الدرا�شة  عينة  من   %38.3 يعادل  مبا  الإنرتنت 
مقاهي  فـي  امل�شكلة  وثالث، وظهرت هذه  وثان  اأول  �شياخات  فـي  الن�شب  وتقاربت 
الإنرتنت؛ لأن معظم رواد املقاهي من �شغار ال�شن الذين يعانون رقابة �شديدة من 

اأ�شرهم فـي�شطرون اإلى اللجوء ملقاهي الإنرتنت وممار�شة ت�شليتهم وات�شالتهم. 
مقاهي  جمتمع  م�شكالت  من  الثانية  املرتبة  لتحتل  الوقت  �شياع  م�شكلة  جاءت 
وثالث  رابــع  �شياختي  فـي  زادت  حيث  الدرا�شة،  عينة  من   %30.7 لتحتل  �الإنرتنت 
وانخف�شت فـي �شياختي ثان وثالث، ويرجع ذلك اإلى طول مدة اجللو�ص اأمام الإنرتنت 

خ�شو�شًا الفئات ال�شغرية، واأن الفرد يعود اإلى مقاهي الإنرتنت فـي اليوم نف�شه. 
جاءت م�شكلة �شعف الإب�شار لتحتل املرتبة الثالثة من جمتمع الدرا�شة لتحتل 
فـي  وانخف�شت  واأول  ثان  �شياخة  فـي  تركزت  حيث  الدرا�شة،  عينة  من   %14.3
�شياختي ثالث ورابع. ويرجع ذلك اإلى الإ�شعاعات التي تنبعث من اأجهزة احلا�شب 

الآيل، وتوؤثر فـي الإب�شار خ�شو�شًا للفئة الكبرية ال�شن ن�شبيًا. 
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جاءت م�شكلة اأمرا�ص العمود الفقري لتحتل املرتبة الرابعة من م�شكالت جمتمع 
مقاهي �الإنرتنت لتحتل 9.8% من عينة الدرا�شة، حيث تركزت فـي �شياخات اأول 
وثان وثالث وانخف�شت اإلى حد كبري فـي �شياخة رابع، ويرجع ذلك لكرثة اجللو�ص 

اأمام الإنرتنت بطرق خاطئة خ�شو�شًا لفئة كبار ال�شن. 
جاءت م�شكالت اأخرى لتحتل 7.1% من عينة الدرا�شة، والن�شب متقاربة على 
م�شتوى �شياخات مدينة دمياط، ومن اأهمها اخلالفات العائلية، و�شعف العالقات 

الأ�شرية، واملواقع الإباحية، واخللل الأخالقي. 
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اخل�متة :

تعد جغر�فـية �الت�ساالت من �ملجاالت �حلديثة ن�سبيًا فـي جمال �جلغر�فـيا، 
حيث تهتم بدرا�شة الأفكار واملعلومات �شواء املكتوبة اأو امل�شموعة اأو املرئية، فـي حني 

تهتم جغرافـية النقل بدرا�شة ال�شلع واملواد والأ�شخا�ص. 
وخل�شت الدرا�شة اإلى النتائج الآتية: 

عام  م�سرتك  مليون   21.7 اإلــى  و�شلت  حتى  مب�شر  الإنرتنت  خدمات  -تطورت 
2012م، وبهذا حتتل املرتبة الأولى فـي الوطن العربي من حيث حجم امل�شرتكني. 
188 مقهى لالإنرتنت عام 2014م بعد �أن كان 72 عام  -ت�شم مدينة دمياط نحو 

2000م مبعدل زيادة %261.1. 
-تختلف مقاهي الإنرتنت فـي مدينة دمياط ح�شب امل�شاحة، حيث تركزت الفئة 
املتو�شطة امل�شاحة )30 – 60 م2( لتمثل 45.2%، كذلك تختلف مقاهي الإنرتنت 
ح�شب �شاعات العمل حيث جاءت الفئة املتو�شطة لتحتل املرتبة الأولى مبا يعادل 
�ساعة   18  – والتي متتد من )12  الإنرتنت  العمل مبقاهي  اأوقــات  48.9% من 

يوميا(. 
-تختلف مقاهي الإنرتنت مبدينة دمياط ح�شب عدد اأجهزة احلا�شب بكل مقهى، 
43.6% من  – 16( جهازًا للمقهى لتمثل  فجاءت الفئة املتو�شطة التي ت�شل )8 
للمقهى  حا�شب(  اأجهزة   8 من  )اأقل  ال�شغرية  الفئة  جاءت  ثم  الدرا�شة،  عينة 
الكبرية )16 حا�شب فاأكرث(  الفئة  الدرا�شة، ثم جاءت  لتمثل 37.2% من عينة 

للمقهى لتمثل 19.2% من عينة مقاهي الإنرتنت بدمياط. 
-تتعدد ال�شركات العاملة مبقاهي الإنرتنت، اأهمها: �شركة Te Data لتمثل %70.8 
من جملة ال�شركات العاملة مبقاهي الإنرتنت، ثم �شركة Egy Net لتمثل %14.5 
من �جلملة، ثم �سركة  Link لتمثل 7.2% ثم �شركة  Nile on Line لتمثل  %7.5 

من �جلملة. 
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-كذلك تتباين مقاهي الإنرتنت ح�شب �شرعته ما بني 0.512 ميجا �إلى 4 ميجا، 
حيث �حتلت �ل�سرعة 3 ميجا �ملرتبة �الأولى، ثم 2 ميجا لتحتل �ملرتبة �لثانية، ثم 
1 ميجا، ثم 0.512 ، واأخريًا 4 ميجا لتمثل 12.2% من �شرعة الإنرتنت مبقاهي 

�الإنرتنت. 
-تبلغ الكثافة العامة للمقهى 403 ن�شمة للمقهى مبدينة دمياط، حيث تركزت فـي 
مقاهي  تختلف  كذلك  وثالث.  رابع  �شياختي  فـي  وانخف�شت  وثان،  اأول  �شياختي 
الإنرتنت ح�شب كثافة املباين والوحدات ال�شكانية، حيث بلغت48.2 مبنى  للمقهى 

و 141 وحدة �شكنية للمقهى. 
فـي  لها  �أدنى حد  �إلى  وتقل  �الإنرتنت،  �لذروة ملقاهي  وقت  و�لليل هو  �مل�ساء  -يعد 
اإلى  واحلــرف  املهن  واأ�شحاب  مدار�شهم  اإلى  التالميذ  لذهاب  نظرًا  ال�شباح؛ 

�أعمالهم. 
للمنازل  الإنرتنت  تو�شيل  بني  ما  املقهى  ن�شاط  ح�شب  الإنرتنت  مقاهي  -تختلف 
وت�شليح احلوا�شب الآلية مع عمل دورات حا�شب اإلى بيع اأجهزة احلا�شب وحتويل 

ر�شيد ومقهى �شوب.
-تختلف عينة الدرا�شة ح�شب درجة الأهمية للمقاهي، حيث حتتل الأهمية املتو�شطة 
فـي �ملرتبة �الأولى لتمثل 52.5% ، تليها درجة الأهمية غري املهمة لتمثل %24.9 ، 

ثم درجة �الأهمية �ملرتفعة لتمثل 22.9% من جملة عينة الدرا�شة. 
-تختلف مقاهي الإنرتنت ح�شب ال�شتعمال بالن�شبة لعينة الدرا�شة ما بني الت�شلية 
18.7% من عينة  لتمثل  العمل  ، وطبيعة   %21.2 لتمثل  والت�شال   ، لتمثل %33 
جاءت  ثم  الدرا�شة،  عينة  من   %12.2 لتمثل  �الأبــحــاث  الإجـــر�ء  ثم  �لدر��سة، 

ال�شتعمالت الأخرى لتمثل 6.6% من عينة الدرا�شة. 
-تختلف عينة الدرا�شة ح�شب عدد �شاعات ا�شتعمال الإنرتنت مبقاهي الإنرتنت، 
حيث ميثل ا�شتعمال املقاهي ل�شاعتني املرتبة الأولى مبا يعادل 42.9% ، ثم �شاعة 
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اأربع  واأخــريًا  اجلملة،  من   %17.3 لتمثل  �شاعات  ثالث  ثم   ،%31 لتمثل  و�حــدة 
�ساعات لتمثل 8.8% من جملة عينة الدرا�شة. 

-تختلف عينة الدرا�شة ح�شب تكلفة الإنرتنت ما بني 50 – 100 جنيٍه �شهريًا لتحتل 
�ملرتبة �الأولى لتمثل 42.9% ثم اأقل من 50 جنيهًا �شهريًا لتمثل 36.1% من عينة 

الدرا�شة، واأخريًا اأكرث من 100 جنيه فـي ال�شهر لتمثل 21% من عينة الدرا�شة. 
-توؤثر جمموعة من �لعو�مل فـي �ال�ستعمال و�لرتدد على مقاهي �الإنرتنت وت�سمل: 

الدخل - واملهنة – واحلالة الجتماعية ، وعوامل اأخرى. 
- تختلف عينة الدرا�شة ح�شب اخل�شائ�ص الجتماعية، حيث مّثل الذكور الن�شبة 
�لغالبة لتمثل 84.2% من عينة الدرا�شة، وكذلك تختلف عينة الدرا�شة، ح�شب 
الرتكيب العمري، حيث مثلت الفئات ال�شابة )15 – 30( عامًا اأكرث من 70% من 

عينة الدرا�شة. 
اأكرث  ن�شبتهم  لتمثل  واملتو�شطة  املتو�شطة  فوق  املوؤهالت  على  ت�شدر احلا�شلون   -
من 70% من عينة الدرا�شة، ثم جاءت فئة )يقراأ ويكتب( لتمثل 20.2% ، ثم فئة 

�حلا�سلني على موؤهالت عليا لتمثل 11.7% من عينة  الدرا�شة .
- كذلك تختلف عينة الدرا�شة ح�شب احلالة الجتماعية، حيث ميثل العزاب اأكرث 
الدرا�شة، ثم املطلقون  34.4% من عينة  الدرا�شة، واملتزوجون  من ن�شف عينة 

ميثلون 7.3% من عينة الدرا�شة، والأرامل ميثلون 3.2% من عينة الدرا�شة . 
الدقهلية  حمافظات  فـي  الإنرتنت  مقاهي  من  بالإنرتنت  الت�شال  اإقليم  يتمثل   -

والقاهرة وبور�شعيد والإ�شكندرية والغربية واملنوفـية واأ�شيوط و�شوهاج. 
خالل  من  الأخــرى  والــدول  دمياط  مدينة  مع  اخلارجي  الت�شال  اإقليم  يتمثل   -
مقاهي الإنرتنت فـي دول اإيطاليا وتركيا وال�شويد والرنويج، وبع�ص الدول العربية، 

كال�سعودية و�الإمار�ت و�لكويت. 
- تتباين م�شتويات ر�شا ال�شكان عن مقاهي الإنرتنت حيث ترتفع ن�شبة الرا�شني 
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عن مقاهي �الإنرتنت بدرجة مرتفعة لتمثل 55.4% من عينة الدرا�شة، ومتو�شطة 
31.4% من عينة الدرا�شة، و�شعيفة لتمثل 13.4% من عينة الدرا�شة . 

يف  التاأثري  فـي  دمياط  مبدينة  الإنرتنت  مقاهي  على  املرتتبة  الآثــار  اأهم  -تتمثل 
م�شتويات الإنفاق، والتاأثري يف توجهات ال�شتثمار، والتاأثري يف ا�شتعمال الهاتف 

الأر�شي واملحمول. 
�الإدمــان  فـي  �الإنرتنت  مقاهي  مل�ستعملي  �الإنرتنت  مقاهي  م�سكالت  �أهم  -تتمثل 

عليه، و�شياع الوقت، و�شعف الإب�شار، واأمرا�ص العمود الفقري. 
-واأخريًا خل�شت الدرا�شة اإلى التو�شيات الآتية: 

وال�شحية  القت�شادية  الآثــار  ملعرفة  بحثية  وم�شروعات  لدرا�شات  الدولة  -تبني 
والجتماعية ملقاهي الإنرتنت لتقليل اأخطارها ودرء مفا�شدها. 

ــص  ــدار� وامل بــني اجلــامــعــات  لــرتبــط  بــدمــيــاط  مــعــلــومــات حملية  �شبكة  ــ�ــشــاء  -اإن
و�مل�ست�سفـيات و�ملوؤ�س�سات لدعم �ملعلومات و�لتعليم و�لبحث �لعلمي، كالتعليم عن 

بعد، و�ال�ست�سعار عن بعد.
-الهتمام بتوثيق ال�شبكات الهاتفـية جلميع املناطق بدمياط وتوظيف نظم املعلومات 
�جلغر�فـية (G I S)؛ ملعرفة مواقع التلف وال�شيانة واإيجاد املعلومات لأي منطقة 

يراد تو�شيع خدماتها الهاتفـية وتطويرها. 
التقني  للتطور  املواكبة  الإلكرتونية  احلكومة  باإقامة  املتعلقة  الدرا�شات  ــراء  -اإث

خلدمات الت�شال بهدف املنفعة العامة للجمهورية. 
-ت�شجيع املتخ�ش�شني فـي نظام املعلومات وتدريبهم، وتزويد املوؤ�ش�شات بكابالت 

الألياف ال�شوئية )الربط ال�شبكي( بهدف ال�شتفادة من �شبكة املعلومات. 
-تطوير مناهج التعليم مبراحلها املختلفة، واإدخال الأ�شاليب واملناهج التي تواكب 

ثورة �الت�ساالت و�ملعلومات. 
بني  املناف�شة  اأمام  العوائق  واإزالة  دمياط،  فـي  الإلكرتونية  التجارة  اأن�شطة  -دعم 
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وبتكلفة  كفاءة  اأكــرث  بخدمة  الفرد  اإمــداد  بهدف  والإنــرتنــت  الهواتف  �شبكات 
رخي�شة. 

�الإيجابيات  فـي  و��ستعماله  �الأ�سرة،  ميز�نية  يف  يوؤثر  ال  حتى  �ال�ستعمال  -تر�سيد 
�ملفـيدة. 

-زيادة التوعية باأ�شرار الإنرتنت والعمل لتجنبها فـي كل و�شائل الإعالم وامل�شاجد 
والكنائ�ص واجلمعيات الأهلية. 

-ت�شجيع ا�شتعمال الإنرتنت فـي املجالت العلمية والتجارية وال�شياحية خ�شو�شًا ملا 
تتميز به حمافظة دمياط من موقع متميز و�شوق جتاري وا�شع ومتميز. 
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■ امللحقات :
ملحق )١( : ا�صتمارة ا�صتبيان مقاهي االإنرتنت فـي مدينة دمياط

جامعة بور�سعيد
كلية الآداب-ق�شم اجلغرافـيا
�أواًل: بيانات مقاهي �الإنرتنت:

-  ما موقع مقهى �الإنرتنت؟  ..................................................
-ما مو�شع املقهى؟

دور اأر�شى )     ( دور �أول )     ( دور ثانى )     ( اأخرى        )     (
- ما م�ساحة �ملقهى باملرت �ملربع............................................

- كم عدد �ساعات �لعمل باملقهى؟
    �أقل من 12 �ساعة    )     (    من 12- 18 �ساعة   )     (  

اأكرث من 18 �ساعة      )     (    
- كم عدد اأجهزة احلا�شب باملقهى؟

�أقل من 8 �أجهزة    )     (    من 8- 16 جهازً�    )     (   
اأكرث من 16 جهازً�      )     (    

 -ما �ل�سركة �لتي تو�سل �إليك �خلدمة؟
Te Data )     (  Link  )     (  Noour )     ( Egynet )     ( 

 Nile on Line )     ( Aewa   )     (   Yaliamisr  )     (

- ما نوع اخلط الذي ت�شتعمله ؟
)     (    Other   )     (    isdn    )     (   ADSL    )     (    dial up 

- ملاذا هذا النمط؟ ..........................................................
- ما �شرعة اخلط الذي ت�شتعمله ؟ 

 512 ك ب  )     (   1   )     (     2   )     (      3    )     (   4 
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)     (   5     )     (   6   )     (     7   )     (     8 ميجا  )     (     
- فـي اأي وقت تف�شل اجللو�ص اأمام الإنرتنت؟ 

�سباحًا    )     (    ظهرًا    )     (       ع�سرً�      )     (      م�ساًء      )     (    لياًل     
- ما الأن�شطة التي يقدمها  املقهى؟

تو�سيل �الإنرتنت    )     (    اإ�شالح الكمبيوتر    )     (
دورات يف احلا�شب الآيل   )     (  بيع اأجهزة احلا�شب الآلى  )     (  اأخرى   )     (      

- ما �أهم �لدور�ت �لتي يقدمها �ملقهى للم�ستهلك؟
وورد  )     (         �إنرتنت    )     (       �إك�سل )     (

فوتو�شوب )     (    اأخرى   )     (      
- ما �شنة بداية الن�شاط باملقهى ؟

رابعًا : بيانات خا�شة با�شتعمال الإنرتنت :
- حمل الإقامة:             �شارع  ..........  حي  .............     ق�شم ..............

�أنثى     )     (  ذكر     )     (  - النوع: 
�شنة  ................ - ال�شن: 

- �حلالة �لتعليمية: 
يقراأ يكتب   )     (       موؤهل متو�شط    )     (

موؤهل فوق املتو�شط    )     (       جامعي      )     (           فوق جامعي  )     (
طالب       )     (          حكومي    )     (             قطاع خا�ص    )     ( - الوظيفة: 
�أعمال حرة )     (             باملعا�س    )     (                   بدون عمل   )     (  

- مكان �لعمل : ...............................................................
- دخل الأ�شرة :

�أقل من 500 جنيه )     (     من 500 : 1000  )     (
من 1500 : 2000  )     ( من 1000 : 1500   )     (  

٢٥٥

مقاهي اإلنترنت مبدينة دمياط دراسة فـي جغرافـية االتصاالت



اأكرث من2000 جنيه  )     (
- �حلالة �الجتماعية :

اأعزب    )     (      متزوج      )     (      مطلق      )     (       �أرمل        )     (
- كم عدد اأفراد الأ�شرة: فرد )     (

)     (    اثنان   )     (     ثالثة    )     (      �أربعة    )     (     خم�شة فاأكرث  )     (
- كم فرد فـي �الأ�سرة ي�ستعمل �الإنرتنت :

فرد    )     (    اثنان    )     (   ثالثة    )     (    �جلميع     )     (
- هل ت�ستعمل �الإنرتنت يوميًا؟             نعم     )     (            ال     )     (

- كم يبلغ عدد ال�شاعات التي تق�شيها اأمام الإنرتنت؟
�ساعة    )     (      �ساعتان     )     (     ثالث �ساعات     )     (

�أربع �ساعات     )     (    خم�ص �شاعات فاأكرث    )     (
- فـي اأي وقت تف�شل الذهاب اإلى مقاهي الإنرتنت؟ 

�سباحًا    )     (    ظهرًا    )     (       ع�سرً�  )     (
م�ساًء      )     (    لياًل      )     ( 

- ملاذا هذا الوقت ؟ ..........................................................
- �أهمية ��ستعمال �الإنرتنت لك؟

مهم جدً�   )     (     متو�شط الأهمية    )     (    غري مهم    )     (
- ما اأ�شباب ذهابك اإلى مقاهي الإنرتنت ؟    

طبيعة العمل   )     (    �إجر�ء �أبحاث    )     (    الت�شلية والألعاب     )     (     
للقراءة والإطالع    )     (      لإجراء ات�شال ور�شائل     )     (

- اإذا كنت ت�شتعمل مقاهي الإنرتنت فـي الت�شال والر�شائل داخل اجلمهورية  
فاإلى اأي املحافظات؟

........... -5 ........... -4 ........... -3  .......... -2   .......... - 1
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- اإذا كنت ت�شتعمل مقاهي الإنرتنت فـي الت�شال والر�شائل خارج اجلمهورية. 
فاإلى اأي الدول؟

............ -3  ............... -2   ......... - 1
............. -5 ............... -4 

- هل قمت بعمل اأ�شدقاء عن طريق مقاهي الإنرتنت ؟
نعم     )     (           ال      )     (

- فـي حالة الإجابة بنعم . ما جن�شية اأ�شدقائك ؟ 
............... -3 ............ -2 ........... -1
- اأنواع اأ�شدقائك عن طريق  مقاهي الإنرتنت .

ذكر )     (       �أنثى )     (
- ما مدى �شدق املعلومات التي تعرفها عن طريق مقاهي الإنرتنت؟

    �شعيفة    )     (      متو�شطة   )     (      جيدة     )     (
جيدة جًد�      )     (     ممتازة    )     (

- هل ت�شاهد قنوات التليفزيون عن طريق  مقاهي الإنرتنت؟
نعم       )     (       ال        )     (

- هل ت�شمع الراديو عن طريق مقاهي الإنرتنت؟
نعم        )     (       ال        )     (

- ما مدى انت�شار ال�شائعات عن طريق  مقاهي الإنرتنت؟
�شعيفة    )     (      متو�شطة   )     (      جيدة     )     (

جيدة جًد�      )     (     ممتازة    )     (
- هل ح�شلت على وظيفة عن طريق مقاهي الإنرتنت؟

نعم        )     (       ال        )     (
- هل قمت بالت�شوق عن طريق  مقاهي الإنرتنت ؟
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نعم        )     (       ال        )     (
- فـي حالة نعم، ما نوع ال�شلعة ؟

...... -4        .......... -3      ......... -2    ....... - 1 
خام�ًشا : بيانات عن م�شكالت الإنرتنت وم�شتقبله:

- ما ال�شلبيات التي تنتج عن ا�شتخدام  مقاهي الإنرتنت؟
�شياع الوقت    )     (   �شعف الإب�شار   )     (

حدوث خالفات عائلية )     (
  �إدمان �الإنرتنت)     ( اأمرا�ص العمود الفقري     )     (

- ما اإيجابيات مقاهي الإنرتنت بالن�شبة لك؟
احل�شول على وظيفة    )     (     الربح    )     (   الت�شوق    )     (

�لتزود باملعلومات     )     (        احل�شول على منح      )     (
- ما مقرتحاتك لتجنب اأ�شرار مقاهي  الإنرتنت؟

............................................................................ -1
.............................................................................-2
.............................................................................-3

- من وجهة نظرك كيف ميكن حت�شني خدمة الإنرتنت؟
.............................................................................-1
............................................................................ -2
............................................................................ -3

اأ�شكركم على ح�شن تعاونكم ال�شادق
د / �شريف عبد ال�شالم �شريف
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تقرير عن اللقاء العلمي الرابع
 للجمعية الجغرافية الخليجية

» الجغرافيا ودول مجلس التعاون: آفاق واهتمامات « 
المدة من ٧ - ١٠ صفر ١٤٣٥ هـ 
الموافق ١٠ - ١٣ ديسمبر ٢٠١٣ م

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

�القت�سادية  �لتحديات  من  جمموعة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  تو�جه   
على  تنعك�ص  التي  العاملية  لالأزمات  املتنامي  التطور  ظل  يف  والبيئية  والجتماعية 
نف�شها  تفر�ص  التي  التغريات  اأ�شهر  ولعل  واملحلية.  الإقليمية  الدول  اقت�شاديات 
�شكانية،  تغريات  من  حتمله  مبا  اجلغرافية  التغريات  هي  با�شتمرار  املنطقة  على 
وبيئية: كتغري املناخ وما ي�شاحبه من تغريات اأخرى تنعك�ص على خمتلف الأن�شطة 
املوارد  الطبيعة، وغريها من  واملوارد  القت�شادية،  الن�شاطات  �شيما  الإن�شانية، ل 
م�شتقبل  وا�شت�شراف  للطاقة،  بديلة  م�شادر   عن  البحث  يتطلب  وهذا  الأخــرى، 
والقت�شادية  الجتماعية  الأ�شعدة  على  واحتياجاتها  العربي،  اخلليج  منطقة 

و�لثقافية و�لبيئية عمومًا.
ا�شتنادًا اإلى هذه املنطلقات، وبرعاية كرمية من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
نظمت  املنورة،  املدينة  منطقة  اأمري  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل 
د�رة  مع  بالتعاون  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  بدول جمل�س  �جلمعية �جلغر�فية 
»اجلغرافيا  بعنوان  املنورة،  املدينة  فـي  الرابع  العلمي  لقاءها  عبدالعزيز  امللك 
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7 - 10 �سفر 1435 هـ  اآفاق واهتمامات «، خالل املدة من  ودول جمل�ص التعاون: 
املوافق 10 - 13 دي�شمرب 2013م، مبنا�شبة اختيار املدينة املنورة عا�شمة الثقافة 
�الإ�سالمية للعام 2013م. وقد ا�شتمرت فعاليات امللتقى اأربعة اأيام مب�شاركة نخبة 
املتنوعة:  بفروعها  اجلغرافيا  جمــالت  فـي  املتخ�ش�شني  والباحثني  العلماء  من 

الطبيعية، والب�شرية، والتقنية، والجتماعية.
واملخت�شني  الأكادمييني  بني  واخلربة  الــراأي  تبادل  اإلى  العلمي  اللقاء  و�شعى 
اجلغرافيني من دول اخلليج العربي، ب�شاأن امل�شتجدات اجلغرافية التي تهم منطقة 
اخلليج العربي واجلزيرة العربية فـي خمتلف حماور اللقاء العلمي، حتقيقًا للتطلعات 
اجلادة لدول جمل�ص التعاون اخلليجي فـي �شعيها نحو حتقيق الوحدة املكانية. وعلى 

ذلك جاءت الأهداف الإ�شرتاتيجية للقاء العلمي للجمعية على النحو الآتي:
لدول  التعاون  جمل�ص  دول  من  اجلغرافيني  واملخت�شني  الأكادمييني  جمع   -

�خلليج �لعربية.
- تبادل الراأي واخلربة ب�شاأن امل�شتجدات اجلغرافية التي تخ�ص دول املجل�ص.

- اإلقاء ال�شوء على جغرافية املدينة املنورة.
وقد اأجنزت فعاليات امللتقى العلمي على مدار اأربعة اأيام، افتتح فـي اليوم الأول 
التنظيمية  واللجنة  للجمعية اجلغرافية اخلليجية  الفخري  الرئي�ص  واألقى  امللتقى، 
�جلل�سات  لعقد  �لتالية  �لثالثة  �الأيام  �أعمال  حددت  حني  يف  �الفتتاحية،  �لكلمات 
 )6( ت�شمنت  حمــاور،  خم�شة  على  امللتقى  اأعمال  توزعت  وقد  للملتقى.  العلمية 
جل�سات علمية، ونوق�س فيها )34( بحثًا علميًا ب�شاأن خمتلف الق�شايا اجلغرافية، 

نفذت على النحو الآتي:
املحور الأول: »جغرافية املدينة املنورة «، وقد عر�شت ثمانية بحوث حتت هذا 
املحور هي: اأثر امل�شجد فـي تكوين املدن وتاأ�شيل منوها الدائري، والتغريات املكانية 
وم�شاهمة  املنورة،  املدينة  جنوب  املا�شي  اأبيار  منطقة  فـي  اخل�شراء  للم�شطحات 
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املرئيات الف�شائية يف تتبع التغريات العمرانية مبنطقة الأعمال املركزية باملدينة 
املنورة، واأثر الوظيفتني الدينية وال�شياحية يف خريطة ا�شتعمال الأر�ص يف املدينة 
املنورة، وجيومورفولوجية احلّرات فـي املدينة املنورة ودورها يف التنمية امل�شتدامة، 
باملدينة  النباتي  الغطاء  فـي  التغيري  ومراقبة  مناخي،  منظور  من  املنورة  واملدينة 
 Monitoring Flash Flood Events “ ،املنورة با�شتعمال تقنية ال�شت�شعار عن بعد
in Medina Region Through the Last Three Decades Using the Multi-

.Temporal Optical Remote Sensing Imagery

جمل�س  لدول  و�لثقافية  و�القت�سادية  �الجتماعية  »�جلغر�فيا  الثاين:  املحور 
التعاون لدول اخلليج العربية « وقد ُعر�ص وُقدم )11( ورقة علمية يف هذا املحور على 
جل�شتني موازيتني هي: حوادث املرور مبدينة مكة املكرمة: روؤية جغرافية متجددة، 
وجغرافية اجلرمية بني الُعمال ال�شيوف يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والأبعاد 
اجلغرافية ملنظومة نقل املياه املحالة فـي اململكة العربية ال�شعودية، �شبكة الطرق 
وال�شوارع وحركة النقل يف امل�شاعر املقد�شة مبدينة مكة املكرمة، ونظم املعلومات 
بالقطاع  العمل  و�شوق  ال�شعوديني  بني  والبطالة  اأولية،  قراءة  النوعية:  اجلغرافية 
اخلا�ص: اخل�شائ�ص واملعوقات و�شبل املعاجلة: درا�شة تطبيقية على منطقة جازان، 
الجتماعية،  الباطن من منظور اجلغرافيا  املنزلية مبدينة حفر  العمالة  وجمتمع 
وبع�ص خ�شائ�ص التكامل القت�شادي لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية: 
درا�شة جغرافية حتليلية، واخل�شائ�ص الدميوغرافية والجتماعية للجالية الهندية 
يف �شلطنة ُعمان: 1993-2010م، ودور القطاع اخلا�ص يف دول جمل�ص التعاون لدول 
اللحظة  ال�شودان: حتديات  الزراعية  بجمهورية  العربية يف ال�شتثمارات   اخلليج 
واآمال الغد، ودور املراأة اخلليجية فـي الن�شاط القت�شادي: احلالة العملية للمراأة 

العمانية منوذجًا.
املحور الثالث: »الهوية واملواطنة يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية«، 
ثقافة  يف  واملواطنة  والنتماء  الوطنية  الهوية   : هما  علميتان  ورقتان  فيه  وعر�ص 
املجتمع الكويتي: درا�شة على عينة من ال�شباب الكويتي، ونوعية احلياة كاآلية لتفعيل 
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املواطنة الن�شطة لدى �شكان املناطق ال�شحراوية ب�شلطنة ُعمان.
املحور الرابع: » التغريات املناخية والبيئية وتاأثريها يف دول جمل�ص التعاون 
لدول اخلليج العربية «، وعر�ص فيه ورقتان علميتان هما : التغري املناخي وتاأثرياته 
البيئة  يف  وتاأثريها  املناخ  تغريات  و  الُعمانية،  ال�شواحل  مورفولوجية  على  املتوقعة 

�لبحرية حول �سبه �جلزيرة �لعربية.
املحور اخل�م�س: »الطاقة البديلة وم�شتقبلها فـي دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية «، وت�شمن خم�شة اأوراق علمية هي: 
Simulation of the propagation and inundation of Tsunami waves 

originated at Makran Subduction Zone: Oman Case Study, The Feasibility 
of Renewable Energy in the Gulf“ “Cooperation Council Countries, 
Numerical Model Simulation of Indian Summer Monsoon Over South of 
Oman (Khareef), Vulnerability of Kuwait Coast to Sea-Level Rise, and 
Current and future change in rainfall and temperature in Oman.

واأعلن  امل�شاركني،  كلمة  األقيت  الدويل،  للملتقى  اخلتامية  اجلل�شة  نهاية  وفـي 
�لبيان �خلتامي للملتقى. وقد �نتهى �ملوؤمتر �إلى عدد من �لتو�سيات �ملهمة، �أبرزها : 
الهتمام بامل�شطلحات اجلغرافية املحلية فـي دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية بر�شدها ومقابلة ذلك باملعاجم العربية، على اأن ترعى اجلمعية هذا العمل 

�لعلمي، ودعم د�رة �مللك عبد�لعزيز له.
 تعميم هذ� �ملعجم على دول �ملجل�س و�لدول �لعربية.

 ن�شر الر�شائل العلمية التي اأجيزت عن امل�شطلحات اجلغرافية فـي اجلامعات 
�خلليجية و �لعربية.

 الهتمام بتخ�ش�ص اجلغرافيا التاريخية فـي اأق�شام اجلغرافيا؛ لتقوية الرابط 
بني �أق�سام �لتاريخ و�جلغر�فيا فـي �مل�سروعات �مل�سرتكة.

 مراعاة موقع امل�شجد ومكانته عند التخطيط احل�شري للمدن الإ�شالمية.
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قراءة فـي كتاب جغرافـي

-الجغرافيا الطبيعية 

لسلطنة عمان-

مراجعة د. بلقاسم المختار
قسم الجغرافيا،

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
جامعة السلطان قابوس

د. سالم بن مبارك الحتروشي





قراءة فـي كتاب جغرافي

-الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عمان-
المؤلف/ د. سالم بن مبارك الحتروشي

مراجعة: د. بلقاسم المختار

ال�شلطان قابو�ص، كتاب » اجلغرافيا  العلمي بجامعة  الن�شر  �شدر عن جمل�ص 
احلرتو�شي،  مبارك  بن  �شامل  الدكتور  تاأليف  من  وهو  عمان«  ل�شلطنة  الطبيعية 

الأ�شتاذ امل�شارك بكلية الآداب والعلوم الجتماعية، ق�شم اجلغرافيا. 
جاء هذا الكتاب املُحّكم متميزًا فـي حمتواه، واأنيقًا فـي �شكله وحمتواه، و�شم 
�شبعة ف�شول تغطي خمتلف املكونات الطبيعية التي ت�شكل اأر�ص ُعمان وحتدد اأبعادها 
مناخاتها  وحمددات  الت�شاري�شية  واأ�شكالها  والإ�شرتاتيجية،  واجلغرافية  الفلكية 
ومواردها ومقومات قوتها. وقد جاءت الف�شول مرتابطة ومتكاملة فـي اإطار خطة 
منهجية تربوية وا�شحة ق�شد منها الكاتب تقدمي مادة علمية وا�شحة و�شاملة عن 
الكتاب  ح  و�شّ الأول  الف�شل  ففـي  الطبيعية.  عمان  جلغرافية  الأ�شا�شية  الركائز 
املفاهيم اجلغرافية الأ�شا�شية ذات العالقة مبو�شوع الكتاب، ثم بني خ�شائ�ص املوقع 
اجلغرافـي وتداعياته وانعكا�شاته الطبيعية والب�شرية فـي ف�شل ثان. اأما الف�شالن 
الثالث والرابع فقد تناول البنية اجليولوجية والأ�شكال الت�شاري�شية املكونة لأر�ص 
عمان، والعالقة الع�شوية القائمة بني املكونات الباطنية وال�شطحية فـي �شوء التطور 
التاريخي ملوقع عمان وجيولوجيتها ومناخها. وفـي الف�شل اخلام�ص تناول الكتاب 
منطلقًا  الكربى،  لأقاليمها  املحلية  واملناخات  عمومًا  ال�شلطنة  مناخ  عالية  بجودة 
خالل  الرئي�شة  املناخ  وحالت  املنطقة،  فـي  املوؤثرة  الهوائية  الكتل  باأهم  للتعريف 
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خمتلف الف�شول، وما نتج عن ذلك من توزيع جغرافـي لعنا�شر احلرارة والأمطار 
املناخات  خمتلف  الكاتب  ا�شتنتج  ال�شابقة  العنا�شر  درا�شة  خالل  ومن  وغريها. 
املناطق  مبناخ  مــرورًا  اجلبلي  املناخ  اإلى  ال�شحراوي  املناخ  من  الإقليمية  املحلية 
املوؤلف  بال�شلطنة ر�شم  املناخية  النطاقات  توزيع  واملو�شمية. ومن خالل  ال�شاحلية 
خ�شائ�ص  مبينًا  الطبيعي  والنبات  الرتبة  لأنواع  اجلغرافـي  للتوزيع  دقيقة  �شورة 
كل منها ومواقع ظهورها وموا�شمها. فـي الف�شل ال�شابع والأخري ا�شتعر�ص الكتاب 
والبحرية  الباطنية  والــرثوات  املائية  كاملوارد  بالبالد  الطبيعية  املــوارد  خمتلف 
وم�شادر الطاقة الهيدروكربونية وال�شم�شية والريحية، وختم هذا الف�شل بتو�شيح 
الروؤية الإ�شرتاتيجية لل�شيا�شة البيئية فـي �شلطنة عمان والبناء املوؤ�ش�شي والت�شريعي 

القائم على تنفيذها ومتابعة تطوراتها. 
ف�شاًل عن هذا حفل الكتاب باثنني و�شتني )62( �شكاًل تو�شيحيًا كاخلرائط 
الأ�شكال  هذه  واأغلب  العالية.  اجلودة  ذات  وال�شور  الف�شائية  البيانية  والر�شوم 
من  فيه  جاء  ما  تعزز  كبرية  علمية  اأهمية  للكتاب  يعطي  ما  وهو  مرة  لأول  ُين�شر 

حتاليل وا�شتنتاجات نظرية.
فـي اخلتام نعتقد اأن هذا الكتاب، مع �شغر حجمه )154 �سفحة من �حلجم 
املتو�شط( ُيعد اإ�شافة علمية مهمة جدًا للمكتبة العربية، والعمانية خ�شو�شًا، ومعينًا 
جديدًا ودقيقًا للطالب واملهتمني من عامة النا�ص، وما نقرتحه هو اأن يرتجم الكتاب 
اإلى لغات اأجنبية حتى ي�شبح مرجعًا اأ�شا�شيًا لكل �شائح ينوي زيارة ال�شلطنة. وبذلك 
�شيجمع الكتاب بني فوائده الأكادميية الأكيدة وبني منافعه التطبيقية لكونه �شيمثل 
اأداة تعريف بال�شخ�شية الطبيعية ل�شلطنة عمان التي ت�شتهوي ال�شياح اأكرث فاأكرث.
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ملخص رسالة ماجستير

 استخدام تقنيات نظم المعلومات
 الجغرافية لنمذجة إمكان الوصول
 للمدارس االبتدائية الحكومية في

مدينة الرياض

الطالب: صالح بن حماد الحماد
المشرف د. الكسس كوبر
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استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 
لنمذجة إمكانية الوصول للمدارس االبتدائية 

الحكومية في مدينة الرياض
 A GIS Application for Modelling Accessibility on Public Primary

Schools in Riyadh City، Saudi Arabia

الطالب: صالح بن حماد الحماد

امللخ�س:

اخلدمات  ببناء  اخلا�شة  واملوا�شفات  املعايري  و�شع  على  احلكومات  حتر�ص 
داخل النطاقات العمرانية وتوزيعها؛ وهو ما ُي�شهم يف عدالة التوزيع داخل النطاق 
العمراين للمدن والقرى، من تلك اخلدمات خدمة التعليم التي تعد واحدة من اأهم 
اخلدمات العامة التي حتر�ص الدول على توفريها لل�شكان يف اأي مكان يقطنون فيه. 
ببناء م�شتقبل  املبا�شرة  ال�شلة  القطاعات ذات  اأهم  اأحد  التعليم  يعدُّ قطاع  حيث 

الدول، وحتقيق نه�شتها وتنميتها ال�شاملة.
الريا�ص،  مدينة  �شهدتها  التي  املت�شارعة  التح�شر  معدلت  زيــادة  اأدت  وقد 
والتي مل تواكبها زيادة مّطردة يف اخلدمات ومرافقها اإلى ال�شغط على كثري منها، 
خ�شو�شًا اخلدمات التعليمية التي تعد مطلبًا رئي�شًا جلميع �شكان الأحياء؛ وبالأخ�ص 
اأعداد  م�شاعفة  اإلى  من جهته  اأدى  وهذا  العالية.  ال�شكانية  الكثافة  ذات  الأحياء 
لأغلب  تفتقر  للمدار�ص  موا�شع  اختيار  َثّم  ومن  مدرو�شة؛  غري  م�شاعفة  املدرا�ص 
املعايري املالئمة املطلوبة لإن�شاء املدار�ص اجلديدة. من هذه املعايري اإمكان الو�شول 
مدار�ص  لإقامة  ت�شتعمل  التي  املعايري  من  مهمًا  معيارًا  يعد  الذي  املدار�ص  لهذه 
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امل�شكلة،  هذه  تفاقم  اإلى  تقليدية  طرق  على  املخططني  اعتماد  اأدى  وقد  جديدة. 
 ،Straight-line ونظام اخلط امل�شتقيم Buffer مثل اعتمادهم على نظام التحزمي
وكالهما يف حقيقة الأمر ل يحّدد امل�شافة احلقيقية التي يقطعها الطالب من البيت 
اإلى املدر�شة، ولكن تطور نظم املعلومات اجلغرافية اأ�شهم يف اإنتاج خرائط تقي�ص 
امل�شافة الفعلية بني �شكن الطالب ومدر�شته؛ وهو ما يطلق عليه نظام اأقرب خدمة 
Closest facility method. وقد اعتمدت هذه الدرا�شة على اأ�شاليب التحليل املكاين 

للمدار�ص  الو�شول  لإمكان  الراهن  الو�شع  لقيا�ص  اجلغرافية  املعلومات  نظم  يف 
البتدائية احلكومية بنظام اأقرب خدمة Closest facility method؛ واختيار املواقع 
 Overlay املثلى لإ�شافة مدار�ص جديدة يف مدينة الريا�ص م�شتقباًل بتحليل التطابق

.Analysis

يف  ال�شكنية  البلوكات  من   %  65.2 69.2%و  نحو  �أن  �لدر��سة  من  تبني  وقد 
اأقل من مدار�ص البنني والبنات البتدائية على  اأو  1000 مرت  املدينة تبعد م�شافة 
التوايل. وباملقارنة بعد اإ�شافة مدار�ص لالأحياء ذات احلاجة اإلى مدار�ص اإ�شافية 
بناًء على املعايري املتبعة لدى وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية تبني اأن اإمكان الو�شول 

�رتفع �إلى 77.1% ملدار�ص البنني، و77.4% ملدار�ص البنات.
نظم  ا�شتعمال  اإمكان  على  ال�شوء  ت�شلط  اأن  الدرا�شة  هذه  تاأمل  اخلتام  ويف 
يف  املخططني  م�شاعدة  وكذلك  التخطيطية،  الدرا�شات  يف  اجلغرافية  املعلومات 
تتوافر يف  التي  التكنولوجية  املنافع  الإفادة من  القرار على  التعليم، و�شناع  وزارة 

نظم املعلومات اجلغرافية.
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It is becoming increasingly difficult to ignore the massive increase in 

population in Riyadh city. However, this rapid change is having a serious 

effect on the accessibility to public schools. As a result, the current study 

took the lead, with the assistance of GIS, in order to assess the current 

accessibility for primary schools in the city and try to find the optimal 

sites for additional schools to reduce the average travelled distance to 

schools. The most obvious finding to emerge from this study is that 69.2% 

and 65.2% of the blocks are located at a travel distance of 1000 meters 

or less to the nearest boys’ schools and girls’ schools, respectively. In 

contrast, after adding additional schools, the accessibility increased by 

7.9% for boys’ schools (to be 77.1%), and by 12.2% for girls’ schools 

(to be 77.4%). In conclusion, it is hoped that this applied research has 

provided a clear vision to take advantage of GIS technology in helping the 

planners of education and decision-makers.
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ملخص رسالة ماجستري- استخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية



صورة وتعليق

سد وادي ضيقة معلم إنشائي 
يقصده السياح طوال العام

 يعد �شد وادي �شيقة فـي ولية قريات مبحافظة م�شقط من اأكرب امل�شروعات 
اإن�شائي  وهو معلم  ال�شلطنة،  فـي  بها  والنتفاع  املياه  وا�شتغالل  ال�شدود  جمال  فـي 
حركة  وانتع�شت  العام.  اأيام  طوال  وخارجها  ال�شلطنة  داخل  من  ال�شياح  يق�شده 

ال�شياحة بال�شد بعد امتالئه باملياه.
بوابة  اأن  غري  مكعب،  مرت  100مليون  لل�شد  ا�شتيعابية  طاقة  اأق�شى  وت�شل 
تعريف املياه فيه تفتح بني الفنية والأخرى لتغذية اخلزان اجلويف للقرى... الواقعة 
�شد  ويحتوي  البحر.  على  املطلة  »دغمر«  وقرية  الغاف«  »حيل  كقرية  ال�شد  اأ�شفل 
جمرى  على  الرئي�شة  البحرية  فتقع  وجانبية،  رئي�شة  بحريتني:  على  �شيقة  وادي 
الوادي يف حني تقع البحرية اجلانبية عند املنخف�ص الواقع �شمال بحرية التخزين 
الرئي�شة حلجز املياه ومنعها من التدفق عرب الفجوة عندما يرتفع م�شتوى املياه فـي 

بحرية التخزين.
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