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التخطيط اإلقليمي بني النظرية والتطبيق
د .مصطفى منصور جهان
كلية اآلداب/جامعة مصراتة

مقدمة:

نظرا ؼبا للتخطيط اإلقليمي من أنبية يف تنمية األقاليم والنهوض دبختلف القطاعات
االقتصادية ،بغية اإلسراع يف عملية التنمية ،وتقليص الفوارؽ االقتصادية واالجتماعية والعمرانية،
فقد أولتو الدوؿ اؼبتقدمة اىتماما خاصا; خاصة بعد أف ثبتت قباعتو يف تنمية األقاليم يف روسيا
سنة 1928ـ  ،ويف الدوؿ اليت طبقتو خالؿ الركود االقتصادي العاؼبي سنة 1929ـ ،كربيطانيا
على سبيل اؼبثاؿ ،كما عملت الدوؿ النامية بعد حصوؽبا على استقالؽبا على اتباع السياسات
التخطيطية ؼبختلف القطاعات االقتصادية للنهوض هبا.
 تساؤالت الدراسة:

 ما اؼبقصود بالتخطيط اإلقليمي؟ وما العالقة اليت تربطو بعلم اعبغرافيا؟
 ماىي العوامل اؼبؤثرة يف التخطيط اإلقليمي؟

 ما ىي األسس اليت تقوـ عليها اػبطة اإلقليمية؟

 ما األسس والضوابط اليت قامت عليها نظرية األماكن اؼبركزية؟
 ما العالقة اليت تربط نظرية اؼبواقع اؼبركزية بالتخطيط؟

 أىداف الدراسة:
هتدؼ ىذه الدراسة اذل:
ػ التعريف بالتخطيط و بياف دوره يف التنمية االقتصادية.
ػ بياف العالقة اليت تربط التخطيط اإلقليمي ببعض العلوـ.
ػ التعريف بدور نظرية اؼبواقع اؼبركزية يف التخطيط االقليمي.
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و تأيت ىذه الورقة يف زلورين مها:

احملور األوؿ :مفهوـ وماىية التخطيط اإلقليمي وعالقتو بالعلوـ األخرى
احملور الثاين :نظرية اؼبواقع اؼبركزية وعالقتها بالتخطيط اإلقليمي.
احملور األول
مفهوم وماىية التخطيط االقليمي وعالقتو بالعلوم األخرى

أوال ـ مفهوم وماىية التخطيط اإلقليمي:

التخطيط اإلقليمي جزء من التخطيط الشامل ( القومي ) والفارؽ بينهما يف اؼبركزية اليت
ىي صفة التخطيط القومي ،والتخطيط اإلقليمي ذو مضموف واسع يصعب حصره يف عبارات
ؿبددة فبا جعل اؼبهتمُت هبذا الفرع من فروع اؼبعرفة ىبتلفوف يف ربديد مفهوـ التخطيط اإلقليمي
؛ ولعل السبب يف عدـ االتفاؽ على مفهوـ واحد ؿبدد للتخطيط اإلقليمي يعود يف أساسو إذل
اختالؼ اؼبدارس الفكرية اليت ينتمي إليها أولئك اؼبفكروف  ،كما يعود إذل الظروؼ الواقعية
للبيئة اليت تزخر بكافة التطبيقات والنشاطات والعمليات التخطيطية .

ومن خالؿ النظر إذل الًتكيب اللفظي ؼبصطلح التخطيط اإلقليمي نرى أنو يتكوف من
شقُت :زبطيط  Planningوإقليم  ،Regionوقبل اػبوض يف آراء العلماء حوؿ مفهوـ
عرؼ أوال بشقي ىذا اؼبصطلح وذلك هبدؼ تكوين خلفية معرفية تساعدنا
التخطيط اإلقليمي نُ ّ
يف فهم التعريفات اؼبختلفة للتخطيط اإلقليمي-:
 1ـ مفهوم التخطيط:
يعترب النروهبي (كريستياف سيندر) أوؿ من استخدـ ىذا اؼبصطلح يف مقاؿ لو عن
النشاط االقتصادي نشر سنة  1910ـ ( ،)2وخالؿ اغبرب العاؼبية األوذل طبق التخطيط يف
أؼبانيا ألغراض عسكرية ،كما اعتمدتو بريطانيا للنهوض باقتصادىا بعد اغبرب العاؼبية األوذل ودل
يكتسب اللفظ شهرتو إال بعد أف طبقو االرباد السوفييت السابق يف تنظيم اقتصاده القومي وذلك
سنة  ،1928ويف سنة  1929ظهرت األزمة االقتصادية العاؼبية فبا دفع بالعديد من الدوؿ
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األوربية إذل تطبيق التخطيط االقتصادي ؛للتغلب على النتائج اؼبًتتبة على ىذه األزمة ()3اليت
أتاحت ظهور مصطلح التخطيط اإلقليمي يف الواليات اؼبتحدة األمريكية.
التخطيط  :Planningقوة حديثة رباوؿ أف تفرض وجودىا أماـ قدًن أغلبو دوف
خطة ،واليت إف وجدت فإنو ينقصها الكثَت من التقنيات ،ووباوؿ اؼبخططوف التوفيق بينهما قدر
اإلمكاف ،فالقدًن واؼبعاصر هبب أف يكوف بينهما تناسق ،مع األخذ يف االعتبار الفارؽ يف العمر
والطراز واؼبظهر العاـ.
فالتخطيط يعٍت االذباه كبو زبطيط اؼبكاف وفق ؾبموعة من القرارات ،يتم تنفيذىا
بإجراءات مقننة ويف فًتات زمنية متباينة  ،وعلى مراحل متعاقبة  ،وبدائل مقًتحة ينفذ أفضلها.
أي أف التخطيط ىو ((أسلوب ومنهج يهدؼ إذل حصر ودراسة كافة اإلمكانات واؼبوارد اؼبتوفرة
يف أي موقع على كافة اؼبستويات داخل الدولة وربديد كيفية استغالؽبا لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة
()4
خالؿ مدة زمنية معينة))
وىو أيضا أي التخطيطػ " جهد منظم وموجو لتحقيق أىداؼ معينة يف فًتة زمنية ؿبددة
ودباؿ وجهد ؿبددين"()5أي أف التخطيط ىو توجيو وتنظيم اعبهود سعيا وراء ربقيق ؾبموعة من
الغايات يف زمن ؿبدد وبإمكانيات مادية كافية لتغطية متطلبات ربقيق تلك الغايات.
 2ـ مراحل التخطيط :سبر عملية التخطيط دبراحل ثالث ىي:
 اؼبرحلة األوذل :صبع اؼبعلومات والبيانات اؼبتعلقة باؼبوارد اؼبتاحة ،البشرية منها
والطبيعية ،ويطلق على ىذه اؼبرحلة أحيانا اؼبرحلة السابقة لوضع اػبطة.
 اؼبرحلة الثانية :مرحلة اإلعداد والتجهيز للخطة وتشمل ىذه اؼبرحلة:
 oربديد األىداؼ الرئيسية والثانوية للخطة.
 oإعداد خطة مبدئية (كروكي).
 oوضع اػبطة يف صورهتا النهائية.
 oإقرار اػبطة وربويلها للتنفيذ.
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 اؼبرحلة الثالثة :مرحلة تنفيذ اؼبشروع Project Executionأي تنفيذ اؼبشاريع
الواردة باػبطة وكتابة تقارير اؼبتابعة.
 اؼبرحلة الرابعة الرقابة :تشمل عملية الرقابة عدة مفردات منها اؼبكاف والتكلفة والزمن
احملدد ،ومساحة اؼبشروع التنموي ونوعو والرقابة تكوف على عدة أنواع:
 oرقابة زبطيطية أي مراقبة اؼبوقع واؼبوضع من حيث التخطيط والتحوير
والتعديل وذلك قبل الشروع يف أي عملية تنفيذية.
 oالرقابة اؼبالية اليت تضمن حسن استثمار األمواؿ اؼبرصودة لتنفيذ مشاريع
التنمية الواردة باػبطة.
 oوضع البدائل اؼبقًتحة حسب األفضلية الرقابية اإلدارية والسياسية
(التسهيالت واؼبعامالت).

 3ـ أنواع التخطيط:للتخطيط أنواع عديدة من بينها:
 التخطيط الشامل  Comprehensive Planning:ىو نوع من
التخطيط يشمل كل أقاليم الدولة ،يف زماف ؿبدد ،ويقصد بو اؼبقابلة بُت
اؼبوارد اؼبتاحة والسكاف عرب الزماف ،هبدؼ ربقيق التنمية اؼبكانية  ،واؼبواءمة
بُت عملييت إنتاج وتوزيع السلع واػبدمات ،وبُت االستهالؾ اؼبتزايد من قبل
السكاف ،وتتضمن اػبطة الشاملة عدد من اؼبفردات ىي [خطة منظمة
وشاملة ػ موارد متاحة ػ متطلبات سكانية متزايدة ػ السكاف كمورد بشري ػ
( .)6
اإلنتاج واػبدمات]
 التخطيط اعبزئي :ىبتص ىذا النوع من التخطيط باإلقليم ،أي أنو يهتم بكل
إقليم على حدة حسب اإلمكانيات اؼبسخرة ،ويتصف بالالمركزية ; فقراراتو
على ىيئة مشروعات مكانية صغَتة ُوبدد حجمها بعيدا عن جهاز التخطيط
العاـ والشامل ،ويهدؼ التخطيط اعبزئي إذل ربقيق نوع من التوازف بُت كافة
أقاليم الدولة.
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 التخطيط الطبيعي :ويهدؼ إذل:
 oدراسة اإلمكانيات البيئية الطبيعية بقصد استخدامها.
 oؿباولة إهباد نوع من التوازف بُت توزيع اؼبوارد الطبيعية والتوزيع اؼبتباين
للسكاف.
 oاغبفاظ على البيئية الطبيعية باغبد من التصحر والرعي اعبائر.
 التخطيط اإلداري :يهدؼ ىذا النوع من التخطيط إذل:
 oالتنسيق بُت أقاليم أو ؿبافظات أي بلد إداريا.
 oالعمل على وصوؿ اػبدمات إذل اؼبنتفعُت هبا بشكل ُميَ ّسر وبأقل جهد وأدىن
تكلفة.
 oربقيق العدالة اؼبكانية خدمة للسكاف وتقليال من اؼبشاكل.
 oوضع بعض اؼبعايَت اغبدودية لضبط اؼبكاف.
 oالعمل على هتيئة الظروؼ اؼبالئمة الستقرار السكاف مكانيا.
 oمراعاة حجم السكاف واؼبوارد عند وجود حاجة للدمج أو التقليص.
 التخطيط بعيد وقصَت اؼبدى:
()7
 oػ التخطيط بعيد اؼبدى :ولو ثالثة مقًتحات:
أ 5 -ػ  10سنوات
ب 11 -ػ  20سنة
ج 21 -ػ  30سنة
 37ػ  60سنة

=  20سنة وىو ما ينطبق
ووفقا ؽبذه اؼبراحل الثالث فإف التخطيط طويل اؼبدى
على ـبططات اؼبدف بليبيا ،كاؼبخطط الذي يبتد من سنة  1980ػ  ،2000وـبططات اعبيل
الثالث اليت سبتد من سنة  2005إذل  2025ـ.
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=  12سنة .

 oالتخطيط قصَت اؼبدى وأقصى مدة لو  12سنة وذلك وفقا لقسمة
وىو يًتاوح بُت  5ػ  12سنة .العارل منو متوسط والصغَت مدى قصَت.
وصبيع أنواع التخطيط تساىم يف تطوير األنظمة وربسُت األداء وتعمل على التغيَت كبو األفضل
معتمدة على التقوًن والقياس واؼبقارنة بُت ما ىو قدًن وما ىو جديد.
 :4مبادئ التخطيط :للتخطيط أيا كاف نوعو ؾبموعة من اؼببادئ تتمثل اآليت:
 االستمرارية  :أي مالحقة العمل باستمرار فكلما نفذنا خطة وقيمنا نتائجها الحقنا
العمل لوضع بذور اػبطة التالية وتسمى ىذه اغبالة باػبطة اؼبتحركة أي العمل
باستمرار.
 االلتزاـ :دبا أف اػبطة عمل شارؾ كل العاملُت يف القطاعات الرئيسية يف ربضَته وجب
على اعبميع االلتزاـ بتنفيذه.
 اؼبرونة :ال بد أف تكوف اػبطة مرنة لكي تستطيع التجاوب مع التطورات التقنية
والعلمية يف ـبتلف اجملاالت.
 اإلقباز :اػبطة أداة تنفيذ اقتصادية ،سياسية ،اجتماعية لذا هبب أف ربقق صاحل
السكاف يف اؼبكاف.
 الشمولية :أي أف تغطي اػبطة اؼبصادر الرئيسية بكافة استخداماهتا على الصعيدين
اؼبادي والبشري ; فاالقتصاد القومي كل مًتابط ال يبكن زبطيط جزء منو وإنباؿ جزء
آخر.
 الواقعية :أي أف توضع خطة على أساس معرفة بواقع اؼبكاف وسكانو واغبقائق
االقتصادية القائمة فيو ،و أف تكوف واقعية األىداؼ والوسائل مبنية على بيانات
وإحصائيات سليمة.
 اؼبركزية :وجود مركز يتخذ القرارات اؼبلزمة بشرط السماح دبشاركة السكاف اؼبناطق
اؼبتخذة بشأهنا تلك القرارات يف صياغتها قبل أف تأخذ طريقو للتنفيذ (مركزية القرار
المركزية التنفيذ).
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 التناسق :أي مشولية وتكامل أجزاء اػبطة.
وال بد للمخطط أف يكوف واعيا ومدركا للتفاوت اإلقليمي سواء داخل اؼبكاف اإلقليمي أو
داخل اؼبناطق اغبضرية أو بُت اؼبناطق اغبضرية نفسها .أو بُت الريف واغبضر (الثنائية الريفية
اغبضرية).
 5ـ أسس اخلطة اإلقليمية :تعتمد اػبطة اإلقليمية على عدة أسس يوضحها (شكل )1

()8

 األسس الطبيعية :تشمل الظروؼ الطبيعية ،كاغبرارة والرطوبة والرياح ،وتكراراهتا
اؼبوظبية وسرعتها واذباىاهتا ،كذلك الًتبة والسعة اغبلمية ؽبا ونسيجها ومكوناهتا.
 األسس االقتصادية :تشمل اؼبوارد اؼبتاحة واؼبوارد اؼبستثمرة وتلك اليت يتوقع استثمارىا
يف أي مشروع ىبص اإلقليم.
 األسس االجتماعية :تشمل قاعدة بيانات سكانية ،تتكوف من النمو السكاين،
اؼبواليد،الوفيات ،اؽبجرة ،وأية متغَتات يبكن أف تعطي آفاقا مستقبلية ،كتنبؤ ىبص السكاف
يف اؼبكاف على مدى زمن ؿبدد ،مث التوزيع والكثافة اليت زبص التخطيط للقرية أو اؼبدينة أو
السكن أو الصناعة أو التعدين أو السياحة أو النقل يف اإلقليم.
شكل ( )1أسس اػبطة اإلقليمية
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6ـ ـ تطور مفهوم التخطيط اإلقليمي:

مر مفهوـ التخطيط اإلقليمي يف تطوره بثالث مراحل ىي:
 1ػ اؼبرحلة اؼببكرة  1920( The early periodػ :)1933
سبثل ىذه اؼبرحلة بداية ظهور مفهوـ التخطيط اإلقليمي ،حيث ظهر ىذا اؼبفهوـ يف الواليات
اؼبتحدة سنة  1920ـ كفرع جديد ىبتلف عن زبطيط اؼبدف ،وقد سار التخطيط اإلقليمي يف
ىذه اؼبرحلة على منهج واحد ،وبأىداؼ ؿبددة حىت سنة  1933ـ ،مث أصبح أكثر مشوال
وقبوال يف بداية اػبمسينيات ،وكاف االعتماد يف ىذه اؼبرحلة على ما ُعرؼ بالتنمية اؼبكانية
 Spatial Developmentاإلقليمية حيث وبوي اإلقليم مساحة ؿبددة تضم عدة مدف
ـبتلفة األحجاـ.
 2ػ مرحلة اؼبشاريع اؼبربؾبة 1949(:ػ  1962ـ) :تلت ىذه اؼبرحلة اغبرب العاؼبية الثانية ويطلق
عليها أيضا اؼبرحلة اعبديدة وكانت اؼبشاريع اليت نفذت يف ىذه اؼبرحلة خاضعة إلشراؼ
اغبكومة الفيدرالية.
 3ػ مرحلة تنمية اؼبناطق :AreasDevelopment :بدأت ىذه اؼبرحلة يف سبعينيات القرف
اؼباضي وتعترب أكثر اؼبراحل مشولية.

 7ـ أىداف التخطيط اإلقليمي :يهدؼ التخطيط االقليمي إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ
من بينها :ػ
 احملافظة على اؼبوارد واستغالؽبا استغالالً أ ََمثَ َل .
 تطوير اؼبكاف دبا ينسجم واؼبوارد اؼبتاحة ومتطلبات السكاف يف اؼبكاف.
 التحكم يف نقل السلع عرب طرؽ جيدة ووسائل نقل متطورة.
 ربديد فًتة زمنية لتنفيذ اؼبشروعات ومتابعة عملية التنفيذ وتسخَت كل اإلمكانيات
اؼبتاحة.
 اؼبتابعة اؼبتزامنة مع توفَت اإلمكانيات يف موعدىا.
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ولتحقيق ىذه األىداؼ ال بد من الوصوؿ إذل تعليم وتثقيف وأسلوب جيد ،وسلوؾ قوًن،
وؿبافظة على الًتاث واألصالة ،والتطوير دبا يالئم البيئة احمللية ،وال يتحقق ذلك إال من خالؿ :ػ
 ضرورة تغَت نظرة الفرد واجملتمع كبواألفضل.
 توفر اغبس الوطٍت والشعور باؼبسئولية.

 ضرورة مشاركة األفراد حىت تكوف اؼبسئولية صباعية.
 احًتاـ البيئة وتقدير اؼبكاف.

 أف تكوف نظرتنا للموارد واإلنتاج واالستهالؾ واالستَتاد والتصدير نظرة واقعية.
 اؼبوازنة بُت العرض والطلب.

 8ـ خصائص التخطيط اإلقليمي :ـ للتخطيط اإلقليمي ؾبموعة من اػبصائص من بينها:
التخطيط اإلقليمي ؾباؿ ىبتص بالتنمية اؼبكانية اإلقليمية.

 مدى اػبطط يف ىذا النوع من التخطيط طويل  ،فبا يسمح بتحقيق أىداؼ اػبطة
االقتصادية واالجتماعية يف اإلقليم اؼبخطط  ،فمن اؼبعروؼ أف اػبطط ؽبا ثالثة
ماديات ( خطط قصَتة األجل  5ػ  10سنوات  ،خطط متوسطة األجل من  11ػ
 20سنة ،وخطط طويلة األجل  20ػ  30سنة ) ،وىذه اؼبداجاة كافية لتنفيذ اػبطط
اؼبوضوعة ،ومتابعة وسائل وأدوات التنفيذ  ،دبا يكفل ربقيق األىداؼ اؼبرسومة،
واؼبدى الناجح ألي خطة ىو(  ) 20سنة ؛ ألف السكاف سيتغَتوف  ،كذلك أسعار
اؼبواد وأسعار األعماؿ أيضا  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ عرضت إحدى الشركات األجنبية
على اعبهات اؼبختصة بصناعة االظبنت مد خط أنابيب من مصنع اظبنت اػبمس إذل
ساحل البحر وذلك لنقل اؼبلوثات الصادرة عن ىذا اؼبصنع واليت أثرت تأثَتا سيئا على
السكاف وعلى الغطاء النبايت ،بكلفة مليوف دوالر ،و ذلك يف بداية شبانينيات القرف
اؼباضي ،فما كاف من اعبهات اؼبختصة إال أف رفضت العرض ،وبعد مرور أكثر من
 20سنة على عرض الشركة ،اقتنعت تلك اعبهات بفكرة مد األنابيب إذل ساحل
البحر ،وعند االستفسار من الشركة عن التكلفة االصبالية للتنفيذ الفكرة  ،ردت الشركة
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بأف التكلفة ؼبد ىذا اػبط ىي(  ) 24مليوف دوالر من خالؿ ىذا اؼبثاؿ نالحظ أف
مرور الزمن أدى إذل زيادة تكاليف تنفيذ األعماؿ .
 يوفر التخطيط اإلقليمي اػبربة اليت ربتاجها اػبطة اإلقليمية اؼبعدة ػبدمة عدد من
السكاف يف مساحة جغرافية ؿبددة،كما يسهل التخطيط اإلقليمي عملية اإلشراؼ
واؼبتابعة.
 ىناؾ فرؽ واضح بُت ىذا النوع من التخطيط وبُت زبطيطاؼبدف ،فتخطيط اؼبدف يهتم
بتخطيط اعبزء اؼببٍت من اؼبدينة فقط أما التخطيط اإلقليمي للمدف فهو ال يقتصر يف
ؾباؿ عملو على اؼبدينة فقط بل يشمل أيضا اإلقليم الذي تقع فيو اؼبدينة ،فاؼبدينة
ليست ظاىرة قائمة بذاهتا بل ترتبط يف عوامل قيامها ومبوىا باؼبناطق احمليطة هبا.
 إف اؽبيكل التنظيمي للتخطيط اإلقليمي يشتمل على :ػ

 منظمات هتتم مباشرة باجملاؿ نفسو أو اإلقليم أو اؼبدينة كمصلحة التخطيط العمراين.

 منظمات أو ىيئات تعتمد على خرباء ومتخصصُت يف ؾباؿ التخطيط اإلقليمي وما لو
عالقة باألقاليم مهما اختلفت التسميات (مهندسوف،جغرافيوف ،علماءاجتماع ،بيئيوف
.......اخل.).
 9ـ العوامل ادلؤثرة يف التخطيط اإلقليمي:

يتأثر التخطيط اإلقليمي دبجموعة من العوامل اؼبتشابكة من أبرزىا:

 1ـ الظروف الطبيعية:
تعترب البيئة الطبيعية اؼبسرح الذي يبثل فيو اإلنساف دوره ،وعليها تتضح األنشطة البشرية اليت
زبص التنمية اؼبكانية ،نشأة وتطورا وتوسعا ،ويصعب على اإلنساف فهم مشاكلو البشرية ،ورسم
خطط غبلها دوف فهم البيئة الطبيعية اليت يعيش فيها ،ويتأثر هبا ويؤثر فيها؛ لذلك كانت دراسة
البيئة الطبيعية من األمور اؽبامة يف التخطيط اإلقليمي.
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والبيئة الطبيعية ليست عامال بسيطا ،فهي تشتمل على عناصر متداخلة كاؼبوقع اعبغرايف،
وأشكاؿ السطح واؼبناخ ،وفيما يلي بياف لدور ىذه العناصر يف التخطيط اإلقليمي:
أ ـ ادلوقع وادلوضع اجلغرايف:
ىناؾ فرؽ بُت مصطلحي اؼبوضع ، Positionاؼبوقع  ، Siteفاؼبوضع :ىو عبارة عن
نقطة ؿبكومة بدوائر عرض وخطوط طوؿ ،وبعبارة أخرى فإف اؼبوضع ىو عبارة عن النقطة اليت
يلتقي فيها خط طوؿ مع دائرة عرضية ،كأف نقوؿ مثال إف مدينة مصراتة تقع عند نقطة التقاء
 ،فهذا التحديد ىو الذي يبثل موضع مدينة
بالدائرة العرضية 23/
خط طوؿ 06 /
مصراتة ،أما اؼبوقع فهو أعم وأمشل من اؼبوضع ؛ ألنو يبثل اؼبساحة اليت عليها اؼبكاف وعالقتو
دبجاوراتو أو إقليمو  ،وعلى اؼبوقع تعتمد (:كثافة السكاف والطرؽ يف اؼبكاف ػ عالقة اؼبكاف
باإلقليم والظهَتػ تفعيل األنشطة االقتصادية اؼبمارسة ).
رغم أف اؼبوقع اعبغرايف عنصر غَت ثابت األنبية  ،فأنبيتو تتغَت من فًتة ألخرى ؛نتيجة لعدة
عوامل أنبها تطور وسائل النقل  ،إال أنو يعد من أىم عناصر البيئة الطبيعية اؼبؤثرة يف شكل
وخصائص وإمكانيات أي إقليم؛ لذلك وبظى باىتماـ كبَت يف ؾباؿ التخطيط  ،وكما ىو
معروؼ فإف من الوظائف األساسية للتخطيط اختيار اؼبوقع اؼبناسب للمشاريع الواردة يف اػبطة،
كمواقع احملالت العمرانية واحملالت التجارية واؼبزارع ،ومواقع مناطق إنتاج اؼبادة اػباـ وعالقتها
دبواقع اؼبصانع وعالقة اؼبصانع بأسواقها ،من حيث القرب والبعد وعالقتها بطرؽ ووسائل النقل
اليت ستسلكها اؼبنتجات يف طريقها إذل اؼبستهلكُت .
ػ للموقع اعبغرايف دور يف ربديد إمكانية استغالؿ اؼبوارد الطبيعية يف اإلقليم من عدمو ،فاؼبوارد
الطبيعية القريبة من مراكز التجمعات البشرية وخطوط النقل واألسواؽ ستكوف تكاليف استغالؽبا
منخفضة ؛ للقرب اؼبشايف بُت مواقع تلك اؼبوارد ومناطق استغالؽبا ،إضافة إذل توفر األيدي
العاملة والسوؽ الالزـ ،فبا يساعد على استغالؽبا ،والعكس بالنسبة للموارد الطبيعية اؼبًتكزة يف
أقاليم بعيدة عن الًتكيزات البشرية وطرؽ اؼبواصالت ستكوف بعيدة عن مراكز استغالؽبا ،فهذا
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البعد اؼبسايف سيساعد على ارتفاع تكاليف النقل  ،فبا يؤخر استغالؿ تلك اؼبوارد  ،كما تعمل
قلة األيدي العاملة أو ارتفاع أجورىا على تأخَت استغالؿ بعض اؼبوارد.
ب ـ السطح:
تؤثر أشكاؿ السطح يف النشاط البشري خاصة ما يتعلق منها باإلنتاج ،كما تؤثر تلك
األشكاؿ يف التخطيط اإلقليمي ،فعند وجود موانع طبيعية ،سواء كانت تلك اؼبوانع موانع جبلية
أو أودية ذات اكبدارات عميقة أو مناطق هبا اقبراؼ للًتبة أو مستنقعات  ،فإف تلك اؼبوانع
ستشكل عائقا أماـ تنفيذ اؼبشاريع ،وأحيانا تكوف سببا يف عدـ إدراج اؼبناطق اليت توجد هبا
يف اػبطط التنموية  ،ألف مثل ىذه اؼبناطق ستكوف يف حاجة للتدخل البشري عبعلها صاغبة
إلقامة وتنفيذ اؼبشاريع اؼبخطط ؽبا  ،ىذا التدخل سيكوف يف حاجة إذل نفقات ويف حاؿ كانت
النفقات أكثر من اؼبتوقع ربقيقو من وراء االستثمار يف تلك اؼبناطق فإف العزوؼ عن استغالؽبا
واالستثمار فيها سيكوف ىو اغبل األمثل يف ىذه اغبالة  ،باستثناء اؼبشاريع االسًتاتيجية اليت
ستختلف النظرة خبصوصها عن النظرة للمشاريع اعبهوية األخرى .
وكما كانت أشكاؿ السطح عامال معوقا لتنمية األقاليم ،فإهنا قد تكوف من بُت العوامل
اؼبساعدة يف تنفيذ اؼبشاريع اؼبخطط ؽبا ،فالسهوؿ على سبيل اؼبثاؿ تعد أكثر أشكاؿ السطح
مالئمة للنشاط البشري ،فهي اؼبستوعبة ألكرب عدد من السكاف وعليها يسهل إقامة ـبتلف
األنشطة البشرية.
ج ـ ادلناخ:
يعترب اؼبناخ من أكثر عوامل الطبيعة تأثَتا يف التخطيط اإلقليمي لتأثَته بشكل مباشر يف
النشاطات البشرية؛ لذلك عند وضع خطة إقليمية ال بد من معرفة مناخ اإلقليم الذي سنضع لو
اػبطة .فاؼبناخ بعناصره اؼبختلفة من حرارة وأمطار ورياح ...لو تأثَت واضح على النشاط البشري،
يتضح ذلك التأثَت من خالؿ األمثلة التالية:
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 يؤثر اؼبناخ على التوزيع اعبغرايف للسكاف ،فاؼبناطق اؼبعتدلة اؼبناخ أكثر سكانا من
اؼبناطق اغبارة اعبافة ،كما يؤثر اؼبناخ يف نوعية النشاط البشري ،فالزراعة تنتشر يف
اؼبناطق اؼبعتدلة يف حُت تسود حرفة الرعي يف اؼبناطق اغبارة.
 يؤثر اؼبناخ على نوعية السكن ومواد بنائو كما يؤثر على انتشار اؼبدف.

 اؼبناخ من العوامل اؼبؤثرة يف اختيار نوعية النشاط الصناعي ،فبعض الصناعات كصناعة
الغزؿ والنسيج  ،أو صناعة الطائرات تتطلب أجواء مناخية ؿبددة.
 يؤثر اؼبناخ يف اختيار مواقع مناطق السياحة واالصطياؼ.
 يؤثر اؼبناخ يف شبكات النقل الربية والبحرية واعبوية.

 :2العوامل البشرية :تعترب العوامل البشرية عوامل مهمة للتخطيط اإلقليمي ،فاإلنساف ىو
الذي يعطي لعناصر البيئة قيمتها؛ ألنو ىو اؼبخطط واؼبنتج واؼبستهلك ،وسنستعرض ىنا أىم
العوامل البشرية اؼبؤثرة يف التخطيط اإلقليمي:
أ ـ السكان :زبتلف األقاليم فيما يتصل بالسكاف من حيث:

 تركز السكاف :توجد أقاليم تًتكز هبا أعداد سكانية كبَتة وأخرى قليلة السكاف ،وثالثة
نادرة السكاف ،ىذا التباين يف توزيع السكاف ال يظهر بُت الدوؿ فقط ،بل يظهر
داخل الدولة الواحدة ،حيث وبتشد السكاف يف أقاليم معينة داخل الدولة ،بينما تعاين
أقاليم أخرى من قلة السكاف ،ففي ليبيا يًتكز اغلب السكاف يف السهل الساحلي
مشاؿ البالد ويقلوف يف اؼبناطق اعبنوبية.

 الكثافة :تسهم الكثافة الفيزيولوجية(*) يف بياف العالقة بُت اإلنساف واألرض ،وربديد
مدى االكتظاظ السكاين ،فاألعداد اؼبطلقة للسكاف ال تفيد اؼبخطط اإلقليمي ،بل
البد من ربط تلك األعداد باألرض وقدرهتا اإلنتاجية ،وبالتارل قدرهتا على إعالة
السكاف اغباليُت ومدى إمكانية استيعاهبا آلخرين.
 القوى العاملة :عند إجراء زبطيط للتنمية هبب ربديد حجم القوى العاملة ونسبتهم
من سكاف اإلقليم اؼبراد تنميتو ،ؼبعرفة نسبة اإلعالة ،كما يتم ربديد العاملُت وغَت
142

التخطيط اإلقليمي بني النظرية والتطبيق

رللة كلية اآلداب-العدد السادس

___________________________________________________________

العاملُت يف فئات السن اؼبختلفة ،إضافة إذل ربديد نسبة اإلناث من بُت العاملُت يف
اإلقليم.

 مستوى معيشة السكاف :يعترب من بُت العناصر اليت توضع يف االعتبار عند إعداد
اػبطط اإلقليمية
وذلك لتأثَته على اإلنتاج واالستهالؾ من حيث النوعية والكمية فارتفاع مستوى اؼبعيشة يعٍت
ارتفاع القدرة الشرائية فبا يستوجب ضرورة تنويع اؼبنتجات والسلع االستهالكية ،أما البفاض
مستوى اؼبعيشة فإنو يعٍت البفاض القدرة الشرائية لدى السكاف فبا يؤدى إذل تركيز اإلنفاؽ على
السلع الضرورية كالسلع الغذائية واؼبالبس وىي السلع اليت هبب على اؼبخططُت إقامة
اؼبشروعات اؼبنتجة ؽبا لسد حاجة السكاف.
ب ػ النقل  :يعترب من األسس اؽبامة يف تنمية األقاليم ،وربطها باػبدمات ،وسيكوف التخطيط
اإلقليمي ناجحا إذا أخذ اؼبخططوف يف اعتبارىم تقليل تكاليف النقل ؛ألف ذلك سيسهم
بشكل كبَت يف زبفيض تكاليف اإلنتاج  ،وبالتارل خفض أسعار السلع ؛فبا سيزيد من اتساع
السوؽ ،وباؼبقابل فإف عدـ توفر طرؽ النقل السهلة والرخيصة ؛سيؤدي إذل ارتفاع تكاليف نقل
السلع اؼبنتجة دبختلف أنواعها ،وما يًتتب عليو من ارتفاع يف تكاليف اإلنتاج ،وما يتبع ذلك
من تقليل فرص إقامة مشاريع للتنمية ،ويف حالة إعداد خطة إقليمية هبب على اؼبخطط
االنتباه إذل صبلة من اؼبتغَتات من بينها( :نوع وسيلة النقل وحجمها  ،اذباه خطوط النقل ،
كثافة النقل  ،طوؿ اؼبسافة  ،وطبيعة السلع اؼبنقولة) ،كل ىذه اؼبتغَتات تعترب مهمة جدا يف
برامج التخطيط ويف إنشاء منشآت إنتاجية مرحبة يف أقاليم ىامشية متطرفة ،حبيث ُوب ّوؿ تطور
وسائل النقل تلك األقاليم من أقاليم معزولة إذل أقاليم مرتبطة بغَتىا من األقاليم ،فبا هبعلها
()9
تسهم يف تطور االقتصاد احمللي .
ثانيا :العالقة بني التخطيط اإلقليمي والعلوم األخرى:
يرتبط التخطيط اإلقليمي بعالقات متينة دبجموعة من العلوـ واؼبعارؼ منبينها:
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 1ـ العالقة بني التخطيط اإلقليمي والتخطيط :

اختلفت وجهات النظر حوؿ العالقة بُت التخطيط والتخطيط اإلقليمي ،فهناؾ من اعترب
التخطيط اإلقليمي دخيال على التخطيط ،يف حُت اعترب آخروف أف التخطيط اإلقليمي فرعا من
فروع التخطيط ،يركز يف دراستو على األقاليم اؼبتباينة مكانيا ،مع وجود عالقات مكانية زبتص
بالتنسيق والتخطيط وإعادة البناء.
وقد ظهرت العديد من اؼبصطلحات اليت تشبو التخطيط اإلقليمي يف جوىرىا ،العتمادىا
على اؼبقومات األساسية للتخطيط يف الزماف واؼبكاف ،وتشًتؾ مفرداهتا يف التوزيع اؼبتناسق
للمشروعات اؼبراد زبطيطها وتوزيعها مكانيا ،ومن بُت تلك اؼبصطلحات  (:التخطيط اؼبكاين ،
زبطيط اؼبدف والقرى  ،التخطيط الطبيعي)  ،فهذه اؼبصطلحات تتفق مع التخطيط اإلقليمي يف
كنهها وعالقاهتا ،فالتخطيط ىو نقطة ارتكازىا واؼبكاف ىو اؼبعٍت باػبطة ،لكن دوف حدود
جغرافية إقليمية لكي يصيح التخطيط إقليميا  ،أي أف تلك اؼبفاىيم ال تتقيد باإلقليم كوحدة
جغرافية مميزة .

 :2اإلقليم : Region

يعترب مفهوـ اإلقليم من أقدـ اؼبفاىيم اعبغرافية ،فمنذ أكثر من ألفي عاـ ()10واعبغرافيا تركز
على وصف األرض ،يدلنا على ذلك احملاوالت العديدة لتقسيم األرض إذل أقاليم مساحية يتميز
كل منها بصفات وخصائص معينة ،ومن بُت تلك احملاوالت ما قاـ هبا بطليموس واػبوارزمي،
وؿباوالت (رتر) الذي دعا إذل اعبغرافية اإلقليمية ،واستمرت احملاوالت اعبغرافية لتصنيف األقاليم
.
على يد كريستولر واالقتصادي لوش وغَتىم
وتتدخل ؾبموعة من العوامل اعبغرافية يف اإلقليم ،فتجعلو متباين مكانيا وزمانيا ،فبا يساعد على
خلق أقاليم متعددة جغرافيا ،إال أهنا ؿبددة مساحيا بظروؼ فبيزة وسكاف يتواجدوف مكانيا يف
ىذه الرقعة اؼبساحية.
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وال زاؿ ىناؾ خالؼ حوؿ ربديد مفهوـ لإلقليم  ،ذلك اػبالؼ يرجع يف األساس إذل
اختالؼ النظر ة إذل اإلقليم ،تلك النظرة اليت قد تكوف واسعة أو ضيقة ،فهناؾ من يعترب
مصراتة إقليما يف حُت يعترب البعض اآلخر اؼبغرب العريب أو الساحل والصحراء إقليما.
وتأسيسا على ما سبق نورد ىنا أراء بعض اؼبختصُت حوؿ مفهوـ اإلقليم :ػ
 1ػ الصقار  :عرؼ اإلقليم بأنو " :قطعة متميزة من األرض " وال تعٍت شيئا غَت ذلك  ،إال إذا
أضيفت إليها صفة أخرى ؛ألهنا يف ىذه اغبالة ستعطي مفهوما آخر ،فإذا كاف اؼبقصود تعريف
اإلقليم اؼبناخي على سبيل اؼبثاؿ ،حينها يصبح تعريفو " :ىو عبارة عن قطعة من األرض تتشابو
أجزاءىا يف مظاىرىا اؼبناخية العامة  ،وىي يف نفس الوقت زبتلف عن غَتىا من اؼبناطق اجملاورة
يف تلك اؼبظاىر اؼبناخية" ()11ويضيف الصقار أف ىناؾ ربديدا آخر لألقاليم ،يتمثل يف اغبدود
اليت خطها اإلنساف ،سواء كانت تلك اغبدود حدودا سياسية أو إدارية  ،وىي حدود تقسم
العادل أو أحد مناطقو إذل دوؿ وؿبافظات ،وقد تتفق اغبدود الطبيعية مع اغبدود اإلدارية وقد
يتألف اإلقليم من مساحات شاسعة من األرض ،حبيث تشكل قارة أو دولة ،أو قد تكوف
اؼبساحة اليت يشغلها اإلقليم صغَتة تألف دولة صغَتة أو جزء من دولة حبيث تتجانس فيو
()12
الظاىرات البشرية والطبيعية.
2ػ ميتشل و فبفورد :اذبو ميتشل وفبفورد اذباىا جغرافيا يف تعريفهما لإلقليم الذي اعترباه حيزا
على سطح األرض لو خصائص جغرافية دبا يف ذلك السطح واؼبناخ واؼبوقع وأضاؼ فبفرود أنو
بُت القرية واؼبدينة توجد منطقة قد تكرب أو تصغر يعرب عنها باإلقليم البشري اؼبتميز(.)14
3ػ ديكنسوف :أكد على اػبصائص الطبيعية اؼبميزة لإلقليم اليت توضح مالؿبو وعلى وجود
سكاف ومزروعات متنوعة باإلقليم.
4ػ وغَت ىؤالء ىناؾ من أضاؼ إذل جانب اؼبساحة واػبصائص الطبيعية اػبصائص االجتماعية
والثقافية اليت سبيز إقليم عن غَته أو قد ذبعلو مشًتكا يف بعض منها.

145

التخطيط اإلقليمي بني النظرية والتطبيق

رللة كلية اآلداب-العدد السادس

___________________________________________________________

ويفرؽ البعض بُت األقاليم اػباصة واليت يكوف فيها كل إقليم فريد ا يف نوعو ،واألقاليم اؼبركبة
أو العامة واليت تسمى أحيانا باألقاليم اؼبتجانسة وىي األقاليم اليت ربتوي على عدة أقاليم ثانوية
من نوع واحد.
واغبد الفاصل بُت إقليم وآخر يف الغالب يكوف طبيعيا وعليو فاف كل إقليم يبثل وحدة جغرافية
ؿبددة.
والوحدة اعبغرافية الطبيعية اليت تصلح كإقليم ىي أحواض األهنار حيث سبثل ىذه األحواض
وحدة جغرافية متكاملة فيها يكوف خط تقسيم اؼبياه ىو اغبد الفاصل بُت اإلقليمُت كما ىو
اغباؿ يف حوض وادي التنسي بأمريكا الشمالية وحوض هنر دامودات باؽبند.
من خالؿ العرض السابق للشقُت اللذين يًتكب منهما مصطلح التخطيط اإلقليمي ونبا
التخطيط واإلقليم فإنو يبكننا اآلف وقد أصبحت لدينا خلفية عن مغزانبا أف نناقش بعض
التعريفات اليت صاغها اؼبختصوف يف ىذا اجملاؿ ومن بُت ىذه التعريفات:
 1ػ تعريف فريدماف :عرؼ فريدماف التخطيط اإلقليمي بأنو :العمليات واألساليب العلمية اليت
مت على أساسها ازباذ قرار أو ؾبموعة قرارات متكاملة أو متالحقة ومتتابعة هبدؼ ربقيق
األىداؼ اؼبرجو ربقيقها باإلقليم ،واإلسراع يف التنمية اإلقليمية للمكاف وذلك على شكل
مشروعات إنتاجية استثمارية استهالكية يف حيز مكاين ؿبدد ويف فًتة زمنية معينة وبإمكانيات
مسخرة للمشروع.
بتحليل تعريف فريدماف يبكننا استخراج اؼبفردات التالية واليت ربمل دالالتتخطيطية وىذه
اؼبفردات ىي:
 ػ القرارات (اشًتط فريدماف فيها التكامل والتتابع ،واف يكوف ىدفها ربقيق األىداؼ
اؼبخطط لتحقيقها يف اإلقليم).
 ػ اؼبكاف ػ الفًتة احملددة ،عملية التنمية،اإلنتاج ،االستثمار ،االستهالؾ اؼبوارد اؼبتاحة
اؼبسخرة ػبدمة اؼبشروع.
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 2ػ تعريف جويتا :التخطيط اإلقليمي ىو ؿباولة جادة ومدروسة إلهباد حلوؿ واستغالؿ اؼبوارد
أيا كاف نوعها استغالال أمثل وذلك عن طريق التخصص اإلنتاجي اإلقليمي حسب اػبصائص
الطبيعية والبشرية لكل إقليم.
 3ػ تعريف بشارة :التخطيط اإلقليمي ىو رسم خطة تتوزع دبوجبها اؼبشروعات اإلقليمية على
مستوى الدولة على ىيئة خطة شاملة ؿبتوية على كافة استعماالت األرض زبطيطا لألغراض
اؼبختلفة وبأوجو اقتصادية واجتماعية.
 4ػ تعريف الزوكة :التخطيط اإلقليمي ىو دراسة اؼبوارد الطبيعية والبشرية اؼبستغل منها وغَت
اؼبستغل يف إقليم معُت ؼبعرفة إمكانات ىذا اإلقليم وموارده اؼبتاحة واستغالؽبا خالؿ فًتة زمنية
()15
معينة وفق أىداؼ ؿبددة وذلك من أجل تنمية اإلقليم والنهوض بو.
 5ػ تعريف ماكي :التخطيط اإلقليمي ىو عبارة عن مشروعات متكاملة دبراحل متعددة يف
مكاف وزماف ؿبددين ومتعارؼ عليهما ; وذلك من أجل ربقيق األىداؼ اؼبتوخاة من التخطيط.
من التعريفات السابقة يبكننا الوصوؿ إذل االستنتاجات التالية:
 أف مفردات كل التعريفات السابقة تصب يف تنمية السكاف مكانيا وإقليميا
 أوضحت التعريفات مدى أنبية التخطيط اإلقليمي يف تنمية األقاليم مكانيا ضمن
موقع جغرايف ؿبدد.
 2ـ العالقة بني التخطيط اإلقليمي واجلغرافيا.

من القضايا اؼبسلم هبا اليوـ ،أف اعبغرافيا كانت أوؿ العلوـ االجتماعية اليت دخلت ميداف
التخطيط فبا ساعد على كسر االحتكار الذي سبتعت بو مهن التصميم ( ،)16ويف ميداف
التخطيط أيضا يؤكد األكاديبي الروسي (غَت اسيموؼ ) "بأف اعبغرافيا اؼبعاصرة ذات طابع
تطبيقي ،وأف مهمتها اغبالية ىي تقدًن األساس العلمي الشامل عبهود البشرية الضخمة يف ؾباؿ
االستثمار العقالين للموارد" (،)17يفهم من ىذه العبارة أف اعبغرافيا معنية بوضع األساس العلمي
للتخطيط اإلقليمي ،أي اختيار األساليب والوسائل اؼبناسبة لتحسُت البيئة الطبيعية يف اإلقليم
من جهة وتطوير االقتصاد اإلقليمي من جهة أخرى .
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إف التخطيط باؼبعٌت العاـ ليس جغرافيا ،لكن أيا كاف نوعو (اجتماعي ،اقتصادي ،ىندسي
 )....فال بد من تدخل اعبغرافيا ،أي وكما يقوؿ فريباف (ال بد أف يكوف للتخطيط أساس
جغرايف)()18فاجملتمع وتكوينو وحرؼ سكانو وعوامل قياـ اؼبدف واؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية
والسياسية كلها مؤثرة يف البيئة ومتأثرة هبا ،ومعاعبة أي مشكلة منها دبعزؿ عن البيئة تعترب معاعبة
ناقصة ،فال يبكن أف يكوف ىناؾ زبطيط دوف معرفة اؼبظهر العاـ لإلقليم اؼبراد استغالؿ موارده،
أو بدوف معرفة العوامل اعبغرافية اليت أثرت يف اؼبظاىر البشرية ،ويبكن اإلشارة ىنا إذل بعض
األمثلة اليت تظهر أثر الضوابط اعبغرافية يف التخطيط:
1ػ اؼبوقع اعبغرايف :حيث تعد دراسة اؼبوقع األمثل ألي مشروع دراسة لعامل جغرايف ويف ىذا
تأكيد للدور اعبغرايف واعبغرافيا يف عمليات التخطيط؛ ألنو ال يوجد موقع حتمي واحد ذو
خصائص معينة ألي مشروع ،بل ىناؾ مواقع متعددة لكل منها خصائصو ،واؼبوقع األمثل ألي
مشروع ىو الذي وبقق أكرب عائد بأقلتكاليف ،ومن ىنا تأيت أنبية حسن اختيار اؼبوقع الذي
سيقاـ فيو اؼبشروع خاصة واف ىذا االختيار سيكوف هنائيا ،أي لن يكوف قابالً للتغيَت بعد تنفيذ
اؼبشروع ،إال بإنفاؽ الكثَت من اعبهد واؼباؿ.
 2ػ دراسة توزيع السكاف داخل الدولة أو يف إقليم من أقاليمها ،من حيث ربديد مناطق تركز
أمور تعُت
ومناطق زبلخل السكاف باإلقليم ومن حيث مصادر اؽبجرة السكانية واذباىاهتا ،كلها ٌ
اؼبخططُت ،سواء للتخطيط اؼبركزي أو اإلقليمي على ازباذ التدابَت الكفيلة بإعادة توزيع السكاين
بتهيئة فرص االستقرار يف مناطق اػبلخلة السكانية ورفع اؼبستوى اؼبعيشي للسكاف ،كذلك وضع
االحتماالت اؼبتنوعة غبل اؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية اؼبًتتبة على اؽبجرة يف اؼبناطق اؼبهاجر
.
منها وتلك اليت استقبلت اؼبهاجرين
3ػ بالدراسة اعبغرافية يبكن ربديد مواقع اؼبدف واؼبستوطنات الريفية واستعماالت األرض
الوظيفية ،فضال عن ربديد فبيزات مواقع ومواضع اؼبدف ،ويف كل ذلك تسهيل للتخطيط
اإلقليمي والتخطيط اغبضري.
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 4ػ يرتبط زبطيط طرؽ اؼبواصالت ارتباطا وثيقا بالنواحي اعبغرافية ،فشق مسارات ػبطوط
السكك اغبديدية والطرؽ اؼبعبدة وحفر القنوات ،كلها يف حاجة إذل معرفة تضاريس ومعادل
سطح ومناخ اؼبنطقة ،حيث تساىم تلك اؼبعرفة يف ربديد إمكانية شق مثل تلك الطرؽ من
عدمو ،كما تسهم يف ربديد تكلفةاإلنشاء ،كما أف الضوابط اعبغرافية تؤثر يف كثافة النقل يف
فصوؿ السنة ،أيضا تسهم تلك الضوابط يف ربديد مدى اؼبنافسة بُت وسائل النقل ومدى
كفايتها.
 5ػ تفيد الدراسات اعبغرافية يف إظهار إمكانيات استغالؿ الثروات اؼبعدنية وطرؽ نقلها وأسواؽ
تصريفها .
 6ػ يرتبط التخطيط الصناعي بالدراسة اعبغرافية اػباصة بتحديد مواطن الصناعات ،أي أنسب
األماكن لتوطُت الصناعة اليت يراعي فيها توفر اؼبادة اػباـ والطاقة احملركة واأليدي العاملة
واألسواؽ ،كذلك اغباؿ بالنسبة للتخطيط الزراعي فهو أيضا لو ارتباطات وثيقة بالظروؼ
اعبغرافية ،فتلك الظروؼ ىي اليت ربدد مناطق التوسع الزراعي ونوع اإلنتاج وتوزيع شبكات
الري.
 7ػ تلتقي اعبغرافيا مع التخطيط اإلقليمي يف استعماؽبا للخرائط كأداة رئيسية من أدوات البحث
والتعرؼ على العالقات اؼبكانية القائمة بُت عناصر البيئة ،وىي اػبطوة األساسية يف ربديد
شخصية اإلقليم.
من خالؿ العرض السابق للضوابط اعبغرافية يتضح مدى العالقة اليت تربط اعبغرافيا بالتخطيط
فال زبطيط أيا كاف نوعو بعيدا عن مفهوـ اعبغرافيا.
ثالثا :العالقة بني التخطيط اإلقليمي ومحاية البيئة الطبيعية يف اإلقليم:
ىناؾ عالقة وطيدة بُت اإلنساف وبيئتو (اؼبكاف الذي يعيش فيو) ىذه العالقة ىي اؽبدؼ
األساسي للتخطيط اإلقليمي؛ لذلك تعد ضباية البيئة الطبيعية من أوذل القضايا اليت يوليها
اؼبخططوف جل اىتمامهم ،وذلك حفاظًا على النظاـ البيئي الطبيعي ،أي ربقيق اعبدوى البيئية،
لتتساوى مع اعبدوى االقتصادية للمكاف ،فإف دل يتحقق ذلك يصبح التخطيط غَت متوازف.
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يعترب العادل األؼباين ريتشهوفنت أوؿ من نبو إذل األُلفة اؼبوجودة بُت اعبغرافيا واعبيولوجيا يف
دراستهما لألرض ( الالندسكيب ) ،أما العادل ريًت (*) فقد قاؿ (( إف اعبغرافيا ىي دراسة
الظاىرات الطبيعية يف ذبمعاهتا ،مث معرفة العالقة بينها ،مت معرفة العالقة بينها وبُت اإلنساف ))
فلو أخذنا حوض اؼبرج كظاىرة طبيعية ،وحبثنا عن الظروؼ الطبيعية اليت جعلتو من أفضل
األحواض لزراعة القمح يف ليبيا ،لوجدنا أف تلك الظروؼ تتمثل يف موقع اغبوض على اغبافة
األوذل للجبل األخضر ،وتوفر الًتبة اػبصبة  ،واغبرارة اؼبناسبة ،فموقعو اؼبرتفع ساعد على توفَت
درجة حرارة مناسبة لزراعة القمح  ،كذلك توفر اؼبياه اليت تنساب إليو من األمطار الساقطة عل
اؼبنطقة  ،يضاؼ إذل ذلك كلو الشكل الذي يتخذه اغبوض.
ىذا فيما يتعلق باعبانب الطبيعي أما اعبانب البشري فيتمثل سكاف اإلقليم ودورىم يف زراعة
القمح يف اغبوض.
فهذا اؼبثاؿ يبُت العالقة بُت اإلنساف وبيئتو الطبيعية تلك العالقة اليت ظل الغموض يكتنفها إذل
أف سبكن فردريك راتزؿ(*)يف كتابو ((جغرافيةاإلنساف)) من إماطة اللثاـ عنها وإظهار العالقات
واالختالفات اؼبكانية ،ومنذ ذلك اغبُت أخذت اعبغرافيا تتجو إذل دراسة الظواىر من حيث:
 1ػ اؼبكاف الواحد :بعالقات وتداخالت وأنواع من الًتابط اؼبكاين.
 2ػ تتعدداألمكنة ،تتحرؾ الظواىر ،تًتابط بعالقات مكانية.
ولكي تقوـ اؼبشاريع التنموية اإلقليمية بشكل جيد هبب أف تتجمع عناصر البيئة يف اؼبكاف يف
إطار موحد وبأنظمة بيئية متكاملة مع ربديد أمباط األنشطة االقتصادية حسب الظروؼ البيئية
احمللية الطبيعية والبشرية واالقتصادية ،أي أف اجملاؿ اعبغرايف الطبيعي والبشري يرتبط بالتخطيط
اإلقليمي فاإلقليم يعد اإلطار اغبقيقي للجغرافيا يف أي دراسة إقليميةجادة.
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احملور الثاين

(*)

نظرية األماكن ادلركزية  place TheoryCentralلكريستولر
وعالقتها بالتخطيط اإلقليمي

تعترب ىذه النظرية اليت كانت عنوانا ألطروحة دكتوراه للجغرايف األؼباين كريستولر سنة 1933
من أكثر النظريات شيوعا يف الًتكيب اؼبكاين لإلقليم وىي مصدر لتوجيو اؼبخططُت يف أية
ؿباولة القًتاح مشروع مستقبلي لبناء الًتكيب اؼبكاين إلقليم من األقاليم.
حاوؿ كريستولر من خالؿ نظريتو اليت حاوؿ تطبيقها يف منطقة بفاريا جنوب أؼبانيا ػ وىي
منطقة ريفية كانت تعتمد على اػبدمات واإلدارة وتفتقر سباما إذل الصناعة ػ إهباد قاعدة لتفسَت
توزيع احملالت العمرانية على سطح األرض وربديد العالقة بُت أحجامها ومدى تباعدىا ؿباوال
اإلجابة على سؤاؿ مفاده ؼباذا تتوزع احملالت العمرانية على سطح األرض بنمط معُت؟ وما
الذي وبدد بُعد ؿبلة عمرانية عن أخرى؟
 1ـ فرضيات النظرية :أسس كريستولر نظريتو على ؾبموعة من االفًتاضات وىي

()19

أػ وجود إقليم متجانس طبيعيا وبشريا.
ب ػ اؼبوارد الطبيعية موزعة بشكل متسا ٍو على كافة أكباء اإلقليم.
ج ػ السكاف عقالنيوف ذوي تفكَت متقارب وقوهتم الشرائية متقاربة ومتجانسوف يف توزيعهم
ومهنهم مفًتضا أف اؼبهنة السائدة ىي الزراعة.
د ػ وسيلة نقل بدائية (مائية ومسالك ترابية).
على ضوء ىذه الفرضيات صنف كريستولر األماكن اؼبركزية على أساس مركزيتها إذل سبع مراتب
تشكل نظاما ىرميا يبدأ بالقرية الصغَتة وينتهي باؼبدينة الكبَتة على النحو التارل  ( :قرية
صغَتة ،قرية كبَتة  ،بلدة صغَتة  ،بلدة كبَتة  ،مدينة صغَتة  ،مدينة متوسطة  ،مدينة كبَتة )
زبتلف اػبدمات يف ىذه اؼبستوطنات يف حجمها ونوعيتها من القرية الصغَتة ( الضيعة )ػ اليت
يكوف عدد اػبدمات هبا ؿبدودا  ،ونطاؽ انتشارىا اؼبكاين ؿبدود أيضا ػ مرورا بالقرية الكبَتة
اليت يكوف عدد سكاهنا اكرب فبا يسمح بظهور خدمات جديدة يكوف نطاؽ خدمتها ( سعة
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السوؽ ) أوسع  ،وىكذا يستمر التدرج على ىذا النحو إذل أف يصل إذل مركز اإلقليم (اؼبدينة
اإلقليمية اؼبركزية) اليت تقع يف قمة التسلسل اؽبرميللمستوطنات ،والشكل ( )2يبُت التسلسل
اؽبرمي للنشاطات اػبدمية ،وؾباؽبا اؼبكاين والسكاين ،حيث يالحظ أف القرية ربتوي على خدمة
توزيع الغذاء فقط يف حُت ربتوي البلدة ػ اليت ىي أكرب مساحة وأكثر يف عدد السكاف ػ على
خدمة أخرى إضافة إذل خدمة توزيع الغذاء وىي توزيع اؼبفروشات ،أما اؼبدينة فإنو إضافة إذل
اػبدمتُت السابقتُت ربتوي على خدمة توزيع الفرو.

اؼبصدر :ؿبسن عبد الصاحب اؼبظفر ،التخطيط اإلقليمي مفاىيم نظريات وربليالت
مكانية،الزاوية ،دار مشوع الثقافة  ،2002،ص( .176بتصرؼ من الباحث)
وعلى ىذا األساس فإف اؼبستوطنات ذات الطبقة األعلى سبلك كل ؾبموعة اػبدمات اليت سبلكها
الطبقة السفلى التالية مضافا إليها عدد آخر من اػبدمات األرقى واألكثر تعقيدا ( ;)20فبا
يضطر سكاف اؼبستوطنات ذات اؼبستوى األدىن من اػبدمة إذل االنتقاؿ ؼبستوطنات أعلى مرتبة
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للحصوؿ على اػبدمات اؼبتنوعة ذات اؼبستويات العليا ; فمدينة مصراتة مثال تنتشر هبا
خدمات صحية متنوعة  ،إال أهنا تفتقر لبعض التخصصات الدقيقة فبا يُلجئ اؼبواطن للسفر إذل
مدينة طرابلس ،اليت ىي أكرب حجما وأكثر سكانا وبالتارل ستكوف اػبدمات الصحية هبا أكثر
تنوعا فبا ىو موجود دبصراتة.
كذلك اغباؿ بالنسبة للخدمات التعليمية ،ففي طرابلس اؼبدينة األوذل يف ليبيا ،توجد كل
اػبدمات التعليمية ،من الروضة حىت اؼبراحل اؼبتقدمة يف الدراسات العليا ،فبا يلجأ طلبة
الدراسات العليا ،سواء يف مرحلة اؼباجستَت أو الدكتوراه يف زبصصات معينة ،للسفر إذل طرابلس
للحصوؿ على ىذه اػبدمة اليت ال تتوفر يف مناطقهم.
 2ـ التوزيع ادلكاين دلراكز اخلدمات حسب اإلطار النظري الذي قدمو كريستولر:
ازبذ التوزيع اؼبكاين ؼبراكز اػبدمات يف نظرية كريستولر األشكاؿ التالية:
أ ػ الشكل الدائري  :من واقع أف منطقة نفوذ اؼبدينة ىي فكرة مركبة من عشرات ؾباالت السلع
واػبدمات اؼبنفردة اليت ليس من الضروري أف تتفق صبيعها يف حدودىا إال أف ؾبموع إطارىا
العاـ يأخذ شكل دائرة؛ ألف الدائرة ىي الشكل اؽبندسي الوحيد الذي وبقق شرط اؼبسافات
اؼبتساوية يف كل اعبهات ،حبيث تصبح أطراؼ اؼبنطقة على بعد متساو من مركزىا حيث توجد
اؼبدينة اجملاورة ؽبا ،إال أف نفوذ اؼبدينة داخل ىذه الدائرة يضعف يف األطراؼ اليت سبثل نطاقات
للصراع بُت اؼبدف اؼبتجاورة ،فبا يؤدي إذل نشوء إحدى اغبالتُت التاليتُت :شكلي ( )3،4اغبالة
األوذل :حدوث سباس بُت الدوائر اليت سبثل مناطق نفوذ اؼبدف اؼبتجاورة ؛ شكل ( )3فبا يؤدي
إذل وجود فراغ وظيفي ،أي أف اؼبناطق اؼبتكونة بفعل التماس بُت الدوائر لن تصلها اػبدمات ال
من اؼبراكز الرئيسية وال من اؼبراكز التابعة  ،وال من توابع الرئيسي وال من توابع توابعو
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شكل ( )3مناطق الفراغ الوظيفي الناتج عن سباس مناطق النفوذ

ىذايشبو إذل حد كبَت نظاـ الدوائر يف مشروع مكنوسة الزراعي ،حيث توجد ؾبموعة من
الدوائر اؼبتجاورة اؼبتساوية اؼبساحة  ،يف مركز كل دائرة توجد رشاشة تقوـ بتوزيع اؼبياه ( السلعة )
داخل نطاؽ دائرهتا ،أي منطقة نفوذىا  ،ويف صبيع االذباىات ; ونتيجة لتماس الدوائر اؼبكونة
للمشروع  ،قد تنشأ مناطق صغَتة ال تصلها اؼبياه ال من رشاشة مركزىا وال من رشاشات
اؼبراكز اجملاورة ؽبا ،فبا هبعل مثل ىذه اؼبساحات غَت منتجة نتيجة لنقص السلعة الضرورية وىي
اؼبياه  .وىذا ما أوضحو كريستولر فيما ىبص الشكل الدائري.
 ػ اغبالة الثانية حدوث تقاطع بُت الدئوار اؼبتجاورة :فبا وبدث تداخال
 Overlappingبُت مناطق نفوذ اؼبراكز ،ونظرا لتساوي قوة جذب اؼبدينتُت؛ لتساوي
حجمهما ووظيفتهما وأنبيتهما ،فإف النطاؽ اغبدي بُت اؼبدينتُت ينقسم بينهما مناصفة،
فبايساعد على حل مشكلة الفراغ الوظيفي بتالمس أقطار الدائرتُت ،بل تتقاطع مكونة
أشكاال مضلعة شكل (.)4
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شكل ( )4تكوين مناطق نفوذ بأشكاؿ مضلعة

اؼبصدر :فاروؽ عباس حيدر ،زبطيط اؼبدف والقرى،اإلسكندرية ،منشأة اؼبعارؼ،1994،
ص100
ب ػ الشكل السداسي :ربولت األشكاؿ الدائرية اليت ربد أقاليم اؼبدف اؼبتجاورة نتيجة للتقاطع
إذل أحد األشكاؿ اؼبضلعة (اؼبثلث،اؼبربع،اؼبسدس).
اقًتح كريستولر الشكل السداسي ،الذي يعترب أنسب شكل إقليمي للخدمات اؼبركزية ،كما أنو
هبعل عدد مراكز اػبدمات مناسبا ،فال يزيد وال يقل عما ينبغي ،وال يًتؾ مناطق دوف
خدمات )21(،شكل ( ، )5فلكل مدينة ؾباؿ يتخذ الشكل السداسي تقف اؼبدينة يف وسطو
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الشكل ( )5الشكل السداسي الذي نادى بو كريستولر

اؼبصدر :رائد اضبد صواغبة ،ؿباضرات يف جغرافية العمراف ،ج ،2اعبامعةاالسالمية ،غزة
 ،2008،ص (77بتصرؼ من الباحث)
وتكوف السيادة للمدف الكربى اؼبًتوبولية ; ونظرا لتباين اؼبدف من حيث اغبجم وقوة النفوذ ; فقد
صنفت إذل ؾبموعتُت:
* ػ مدف كربى :تتميز بكرب حجمها ،وتوفر ـبتلف اػبدمات هبا ،كما تتميز بالتباعد اؼبسايف
فيما بينها واتساع مناطق نفوذىا نظرا لكرب اغبجم ػ كمدف طرابلس وبنغازي ومصراتة يف ليبيا ػ
ويشبو كريستولر ىذه اؼبدينة بأهنا كالشمس وسط توابعها.
* ػ مدف أصغر حجما من اؼبدف الكربى وتعترب مدنا تابعة ؽبا.
وتبعا للشكل السداسي الذي نادى بو كريستولر ،فإف مدف اػبدمات الكبَتة وبيط هبا على
أطراؼ مناطق نفوذىا ( )6توابع ،وربيط هبذه اؼبدينة ( )6مدف أصغرحجما ،لكل منها ؾباؽبا
السداسي وتوابعها الست ،وبالتارل يكوف لدينا سبعة ؾباالت سداسية و 42تابعا.
ولتحقيق زبطيط سليم لألماكن اؼبركزية وضبط أعدادىا فقد حدد كريستولر اؼببادئ التالية:
 1ـ مبدأ السوق ( :)K3عندما يكوف اقتصاد اؼبنطقة خاضعا للتجارة فإف مبدأ السوؽ
واؼبنافسة اغبرة خاصة يؤدي إذل تقاسم مناطق التأثَت بُت ـبتلف اؼبراكز اػبدمية ،ويف ىذه اغبالة
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قبد أف كل مركز يبسط نفوذه على مركزين أقل منو درجة باإلضافة إذل اؼبنطقة اؼبباشرة .هبذه

الطريقة يكوف معامل ( )K3بالنسبة للمراكز ومناطق النفوذ1 =K :أعلى  2 +أدىن يف ىذه
الشبكة نالحظ أف:
 كل مركز خدمي قبده ؿباطا بستة مراكز من درجة أقل منو تتمركز على حدود منطقتوالتسويقية.
 كل مركز يدير ثالث مناطق تأثَت :اؼبنطقة احمليطة مباشرة باؼبركز وما يعادؿ ثلث اؼبناطقاألخرى  3 =1 + 2 = )3\1( ×6الشكل ( )6يوضح ذلك .أي أف اؼبتسوقُت يف اؼبراكز
الدنيا سينقسموف إذل ثالث ؾبموعات متساوية ويتجهوف ألقرب مكاف مركزي أعلى.
شكل ( )6مبدأ السوؽ ()K3

اؼبصدر :فتحي ؿبمد مصيلحي ،جغرافية اػبدمات ،اؼبنوفية ،جامعة اؼبنوفية،2000،
ص( .52بتصرؼ من الباحث)
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 2ـ مبدأ النقل والرتاتب الرباعي)K 4( :

عندما يكوف عنصر النقل ىو السائد يف اؼبنطقة ; فإف اؼبراكز اػبدمية تتوطن يف شكل ؿبوري
لربط أكرب عدد من اؼبراكز .فكل مركز يصبح عقدة نقلية لستة ؿباور أساسية وستػة ؿب ػاور
ثانوية؛ حيث تكوف اؼبراكز اؽبامة على اػبطوط األساسية .وتتوطن اؼبراكز يف منتصف أضلع
اؼبسدس وليس على قممو كما ىو اغباؿ يف مبدأ السوؽ( ، )22فكل مركز يتوسط مسدسا تكوف

اؼبراكز الدنيا فيو على منتصفات األضلع.شكل (، )7فكل مركز من درجة معينة يوجد يف
منتصف األضالع ىبضع يف الواقع إذل تأثَت مركزين من درجة عليا .أي أف اؼبركز الذي يتوسط
اؼبسدس يؤثر فيما يعادؿ  3مراكز من درجة دنيا.3 =½ ×6 :
شكل ( )7مبدأ النقل والًتاتب الرباعي ()K4

اؼبصدر :فتحي ؿبمد مصيلحي ،مرجع سابق ،ص ( 52بتصرؼ من الباحث)

يف ىذه اغبالة قبد أف كل مركز يؤثر يف ثالثة مراكز أقل منو درجة وما يوازي أربع مناطق تأثَت:
اؼبنطقة اؼبباشرة ونصف اؼبناطق الست احمليطة أي 4 = 1 + 3 =½ ×6 :أي أف .4= K
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 3ـ عنصر اإلدارة والرتاتب السباعي)K 7( :

تتميز اإلدارة بعدـ تقسيم النفوذ ،كما ىو اغباؿ بالنسبة للتجارة أو للنقل ،حيث يبكن
ألي مركز أف ىبضع لعدة مراكز ،أو يتحكم فيها .فال يبكن أف تكوف منطقة ما تابعة ؼبركزين
إداريُت ـبتلفُت ،كانتماء فرع بلدي معُت مثال إذل بلديتُت ـبتلفتُت  ،فكامل اؼبنطقة تكوف
بالضرورة تابعة ؼبركز واحد يتوسط اؼبسدس ويؤثر يف ستة مراكز من درجة أقل منو ،فاؼبراكز
الثانوية توجد داخل اؼبسدس ،وليس على قممو ،أو يف منتصف أضلعو ؿبيطة دبكاف مركزي
واحد أعلى ،فبا يصبح معو لزاما على سكاف اؼبناطق الصغرى الست التوجو كبو اؼبكاف اؼبركزي
األعلى وسط اؼبنطقة  ،للحصوؿ على السلع واػبدمات اليت ال تتوفر لديهم،ويصبح ناتج العالقة
التسويقية = ستة مراكز دنيا  +مركز أعلى =  7أي أف  7= Kكما ىو مبُت بالشكل ( ) 8
شكل ( )8عنصر اإلدارة والًتاتب السباعي ()K7

اؼبصدر :فتحي ؿبمد مصيلحي ،مرجع سابق ،ص ( 52بتصرؼ من الباحث)
والسؤال اآلن ىو ما ىي العوامل اليت تتحكم يف حجم اخلدمات؟
لإلجابة على ىذا السؤاؿ طور كريستولر مفهومُت اعتربنبا أىم عوامل التحكم يف حجم
اػبدمات ىذاف اؼبفهوماف نبا:
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 1ـ مدى السوق (السلعة)Market Range :

يقصد دبدى السوؽ  :اؼبسافة القصوى اليت يبكن أف يقطعها اؼبستهلك للحصوؿ على
اػبدمة أو السلعة ( ،)23افًتض كريستولر أف كل اؼبستهلكُت ؽبم نفس الدخل اؼبتاح لشراء سلعة
 ،أو اغبصوؿ على خدمة معينة ،وبالتارل فإف الشخص البعيد عن اؼبنطقة اؼبركزية سيكوف مضطرا
للسفر للمنطقة اؼبركزية للحصوؿ على السلعة اؼبطلوبة ،اليت ال تتوفر يف مكاف إقامتو ،فمثال
وبتاج السكاف للسفر إذل اؼبدينة اجملاورة لشراء الفرو أو اجملوىرات  ،فبا سيدفعهم لتحمل
تكاليف نقل إضافية ،وىذا سيقلل من مدخراهتم ويقلل من فرص حصوؽبم على سلع وخدمات
إضافية مقارنة بالسكاف اؼبقيمُت يف اؼبركز  ،الذي لن يكونوا مضطرين للسفر لوجود اػبدمات
والسلع بالقرب منهم  ،شكل ( )9يوضح مدى السوؽ باؼبنطقة اؼبركزية وتأثَت اؼبسافة على
الطلب.
وىناؾ ؾبموعة من العوامل اليت تتحكم يف مدى رغبة اؼبواطن يف االنتقاؿ من موقعو إذل أي
سوؽ من األسواؽ واىم ىذه العوامل (: )24
أ ػ الزمن :أي مقدار ما ينفق اؼبواطن من وقت وجهد مقارنة بنوع اػبدمة أو السلعة اليت يرغب
يف اغبصوؿ عليها.
ب ػ التكاليف :أي ما مقدار ما سيتكبده اؼبواطن من تكاليف خالؿ رحلتو إذل السوؽ ذىابا
وإيابا.
وينتج عن اختالؼ طوؿ اؼبسافة اليت يقطعها اؼبواطنوف للحصوؿ على السلع واػبدمات ما أظباه
كريستولر هبرمية األماكن اؼبركزية ،حيث ربتل اؼبدف الكبَتة عادة قمة ىذا اؽبرـ ،خاصة العواصم
اليت تقدـ كل اػبدمات والسلع ألقاليمها ،وتأيت القرى الصغَتة يف هناية الطرؼ اآلخر من
السلسة ،وبُت طريف السلسة توجد مراكز حضرية ـبتلفة.
 2ـ احلجم احلدي للسكان (العتبة) Threshold
وىو العدد األمثل من السكاف الواجب تواجدىم يف كل مركز أو تابع للتابع لضماف
استمرارية وجوده ،وىبتلف اغبد األدىن للسكاف اؼبطلوب تواجدىم لضماف استمرار تواجد خدمة
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معينة فػ ػ ػ ػ ػ  500نسمة مثال قد يكوف حدأادين لنجاح ؿبل ذباري ولكنو ليس باغبد الذي يبكن
على أساسو فتح دار للسينما الذي يرتفع حدىا إذل حوارل  50000مواطن ()25؛ لذلك قبد
أف ىناؾ تنوعا كبَتا يف اػبدمات اليت تقدـ يف اؼبدف مقارنة بتلك اليت تقدـ يف اؼبستوطنات
الصغَتة.
شكل ( )9مدى السلعة باؼبنطقة اؼبركزية وتأثَت اؼبسافة على الطلب

اؼبصدر :فتحي ؿبمد مصيلحي ،مناىج البحث اعبغرايف ،ط،3اؼبنوفية ،جامعة
اؼبنوفية ،2003،ص(.212بتصرؼ من الباحث)

 ـ االنتقادات ادلوجهة لنظرية كريستولر:

وجهت لكريستولر ؾبموعة من االنتقادات من بينها:
أ ػ اؼببالغة يف اعتماده على النداءات اؽباتفية يف ربديد حجم اؼبوضع اػبدمي ،فالنداءات اؽباتفية
ليست كلها موجهة للخدمات واألنشطة اؼبزاولة باؼبراكز وتوابعها ،بل ؽبا استخدامات اجتماعية
وشخصية أخرى ،وبالتارل ال يبكن االعتماد عليها كمحدد غبجم اؼبستوطنات.
ب ػ استحالة وجود ذبانس طبيعي وبشري كالذي افًتضو كريستولر يف نظريتو.
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ج ػ ال يبكن االعتماد على وسيلة النقل كمقياس للمركزية؛ بسبب بدائية وسيلة النقل اليت كانت
سائدة يف فًتة ظهور النظرية.
د ػ مغاالة النظرية يف تقدير عامل اػبدمات اؼبقدمة كعنصر منظم باإلقليم أو اؼبنطقة ،فبا هبعل
من النظرية نظرية غَت واقعية.
ىػ ػ عدـ إمكانية تطبيق ما جاء يف النظرية ،ال على الدوؿ اؼبتقدمة وال النامية ،خاصة فيما بعد
شبانينيات القرف العشرين؛ الختالؼ الظروؼ عن الظروؼ اليت كانت سائدة عند ظهور النظرية
يف ثالثينات القرف العشرين.
وأف ىناؾ تداخل بُت العوامل اليت يبكن أف تلعب دورا بارزا يف توزيع اؼبناطق اؼبركزية قد تكوف
تلك العوامل الطبيعية أو حىت تارىبية واقتصادية.
 ـ نظرية األماكن ادلركزية والتخطيط اإلقليمي:

رغم ما ووجهت بو نظرية األماكن اؼبركزية من انتقادات إال أف ذلك ال يقلل من القيمة العلمية
ؽبذه النظرية ؛ ألهنا تعترب من بُت أفضل األدوات اليت يبكن االسًتشاد هبا لتحقيق نوعُت من
اؼبؤشرات الدالة على ربقيق زبطيط إقليمي ناجح ىذاف اؼبؤشراف نبا:
أ ػ أهنا وسيلة ؾبدية للكشف عن اؽبيكل القائم ألي إقليم من األقاليم من خالؿ الفهم الواضح
()26
للًتكيب اؼبكاين لإلقليم من حيث:
 ربديد مواقع وأحجاـ اؼبركز القائمة يف اإلقليم.

 ربديد التوزيع السكاين للمواقع واألحجاـ السكانية وأنواع اػبدمات يف اإلقليم.
 التوزيع اؼبكاين للمواقع واألحجاـ السكانية وأنواع اػبدمات يف اإلقليم.
ب ػ وسيلة جدية لتحديد أفضل صورة مستقبلية للحالة اليت سيكوف عليها الًتكيب اؼبكاين
لإلقليم يف ضوء اػبطط اؼبستقبلية اليت البد أف تنطلق من اغبالة القائمة إذل حالة جديدة تتحقق
يف اؼبستقبل يف ضوء حركة ؿبسوبة لعناصر التخطيط اإلقليمي ومتغَتاتو.
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الن ـتائ ـج

من خالؿ ما مت عرضو عن التخطيط اإلقليمي يبكننا أف نستخلص النتائج التالية:
 1ػ أف اختالؼ اؼبختصُت حوؿ وضع مفهوـ ؿبدد للتخطيط اإلقليمي يرجع أساسا إذل
اختالؼ الزاوية اليت ينظر هبا كل منهم للتخطيط اإلقليمي ،واختالؼ تلك الزوايا مرده إذل
اختالؼ اػبلفية الفكرية ألولئك اؼبختصُت.
 2ػ ال ىبتلف اثناف على أنبية التخطيط اإلقليمي كدعامة أساسية من دعائم تنمية األقاليم
مكانيا ،والنهوض بالقطاعات االقتصادية؛ لكي تساىم يف إهباد نوع من التوازف بُت األقاليم
اؼبختلفة وداخل اإلقليم الواحد.
 3ػ يعترب مفهوـ اإلقليم  Regionمن أقدـ اؼبفاىيم اعبغرافية ; فمنذ أكثر من ألفي عاـ
واعبغرافيا تركز على وصف األرض ،وقد قامت عدة ؿباوالت لتقسيم األرض إذل أقاليم
مساحية ،يتميز كل منها بصفات وخصائص معينة كمحاوالت بطليموس واػبوارزمي،رتر ،لوش،
كريستولر وغَتىم كثَت.
 4ػ أف ىناؾ عالقة وطيدة بُت اإلنساف وبيئتو (اؼبكاف الذي يعيش فيو) ىذه العالقة ىي اؽبدؼ
األساسي للتخطيط اإلقليمي.
 5ػ كاف للظهور اؼببكر للتخطيط أثر يف تنمية مناطق عديدة خاصة بعد الركود االقتصادي
العاؼبي سنة ـ ;  1929فبا زاد من اىتماـ دوؿ العادل خاصة النامية منها باتباع ىذا األسلوب
يف براؾبها التنموية.
 6ػ تعترب اعبغرافيا أوؿ العلوـ االجتماعية اليت دخلت ميداف التخطيط فبا ساعد على كسر
االحتكار الذي سبتعت بو مهن التصميم ،خاصة بعد ظهور اعبغرافيا التطبيقية اليت تقدـ األساس
العلمي الشامل عبهود البشرية الضخمة يف ؾباؿ االستثمار العقالين للموارد ; فاعبغرافيا أصبحت
معنية بوضع األساس العلمي للتخطيط اإلقليمي أي اختيار األساليب والوسائل اؼبناسبة لتحسُت
البيئة الطبيعية يف اإلقليم من جهة وتطوير االقتصاد اإلقليمي من جهة أخرى.
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 7ػ تعترب دراسة اؼبوقع اعبغرايف والسكاف وطرؽ اؼبواصالت وتوزيع الثروات اؼبعدنية من بُت أىم
الضوابط اعبغرافية اليت تظهر العالقة اليت تربط اعبغرافيا بالتخطيط اإلقليمي.
 8ػ يتأثر التخطيط اإلقليمي دبجموعة من العوامل الطبيعية كاؼبوقع والتضاريس واؼبناخ والعوامل
البشرية كالسكاف والنقل.
 9ػ تعترب نظرية األؼباين كريستولر اليت قدمها سنة  1933ـ من أكثر النظريات شيوعا يف
الًتكيب اؼبكاين لإلقليم وأحسن مصدر لتوجيو اؼبخططُت يف أية ؿباولة القًتاح مشروع مستقبلي
لبناء الًتكيب اؼبكاين إلقليم من األقاليم.
 10ػ اقًتحت النظرية صورة مثلى لتوزيع اػبدمات ،انطالقا من الشكل الدائري اؼبتماس الذي
يبثل نفوذ اؼبناطق اؼبركزية ،مرورا بالشكل الدائري اؼبتقاطع ،وصوال إذل الشكل السداسي ،الذي
يعترب الشكل األمثل يف توزيع اػبدمات.
 11ػ رغم ما ووجهت بو نظرية األماكن اؼبركزية من انتقادات ،إال أف ذلك ال يقلل من القيمة
العلمية ؽبذه النظرية ،خاصة يف ؾباؿ التخطيط اإلقليمي؛ ألهنا تعترب من بُت أفضل األدوات اليت
يبكن االسًتشاد هبا لتحقيق زبطيط إقليمي ناجح ،فهي وسيلة جدية لتحديد أفضل صورة
مستقبلية للحالة اليت سيكوف عليها الًتكيب اؼبكاين لإلقليم ،يف ضوء اػبطط اؼبستقبلية ،كما أهنا
تعترب وسيلة ؾبدية للكشف عن اؽبيكل القائم ألي إقليم من األقاليم من خالؿ الفهم الواضح
للًتكيب اؼبكاين لإلقليم.
12ػ سبر العملية التخطيطية دبراحل متعددة ،بداية جبمع البيانات واإلحصائيات ،مرورا بتجهيز
اػبطة والوصوؿ هبا إذل مرحلتها النهائية ،اؼبتمثلة يف التنفيذ واؼبراقبة ؼبختلف األجهزة اؼبنفذة ؽبا
إداريا وماليا.
 13ػ يهدؼ التخطيط بأنواعو اؼبتعددة ،الشامل واعبزئي واإلداري  ...إذل تطوير األنظمة
وربسُت األداء ،والعمل على التغيَت كبو األفضل ،باالعتماد على التقوًن والقياس واؼبقارنة بُت ما
ىو قدًن وما ىو جديد.
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 14ػ تعد ضباية البيئة الطبيعية من أوذل القضايا اليت يوليها اؼبخططوف جل اىتمامهم ،وذلك
حفاظا على النظاـ البيئي الطبيعي ،أي ربقيق اعبدوى البيئية ; لتتساوى مع اعبدوى االقتصادية
للمكاف ،فإف دل يتحقق ذلك يصبح التخطيط غَت متوازف.
 15ػ لكي تقوـ اؼبشاريع التنموية اإلقليمية بشكل جيد هبب أف تتجمع عناصر البيئة يف اؼبكاف
يف إطار موحد وبأنظمة بيئية متكاملة ،مع ربديد أمباط األنشطة االقتصادية حسب الظروؼ
البيئية احمللية الطبيعية والبشرية واالقتصادية ،أي أف اجملاؿ اعبغرايف الطبيعي والبشري يرتبط
بالتخطيط اإلقليمي ،فاإلقليم يعد اإلطار اغبقيقي للجغرافيا يف أي دراسة إقليمية جادة.
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اذل ـوام ـش

( )1سعدي ؿبمد صاحل السعدي ،التخطيط اإلقليمي ،نظرية ،توجيو ،تطبيق ،بغداد ،جامعة
بغداد ،1989 ،ص .43
( )2ؿبمد عبد العزيز عجيمية ،صبحي تادس قريصة ،ؿبمود يونس ،مذكرات يف التنمية
والتخطيط ،بَتوت ،دار النهضة العربية ،1984 ،ص.235
( )3عثماف ؿبمد غنيم ،التخطيط التنموي اإلقليمي عماف ،دار صفاء للنشر  ،1999،ص
.35
( )4زين العابدين علي صفر ،التخطيط اغبضري مدخل عاـ ،طربؽ ،جامعة اؼبسَتة الكربى،
 ،2004ص .60
( )5عبد هللا سادل عومر ،ؿباضرات يف التخطيط اإلقليمي ،قسم اعبغرافيا كلية اآلداب ،جامعة
الفاتح 2008 ،ـ .ص3
( )6نفس اؼبرجع .ص4
( )7عبد هللا عومر ،مرجع سابق ،ص .8
()8عبد هللا سادل عومر ،مرجع سابق .ص .12
( )9ؿبسن عبد الصاحب مظفر ،اؼبرجع السابق ،ص.159
( )10عوض يوسف اغبداد ،األوجو اؼبكانية للتنمية اإلقليمية ،بنغازي ،جامعة قار يونس،
 1998ـ ،ص .173
( )11فؤاد ؿبمد الصقار ،التخطيط اإلقليمي ،الطبعة  ،3اإلسكندرية ،منشأة اؼبعارؼ،
 ،1994ص.17
( )12ؿبسن عبد الصاحب اؼبظفر ،التخطيط اإلقليمي مفاىيم ونظريات وربليالت مكانية،
الزاوية " ،دار مشوع الثقافة  ،2002،ص.31
( )13يوسف توين ،معجم اؼبصطلحات اعبغرافية ،بَتوت ،دار الفكر العريب 1977 ،ـ ،ص
.39
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( )14ؿبمد طبيس الزوكة ،التخطيط اإلقليمي وأبعاده اعبغرافية ،ط ،3اإلسكندرية ،دار اؼبعرفة
اعبامعية ،2003 ،ص.25
( )15عبد هللا يوسف أبو عياش ،التخطيط والتنمية يف اؼبنظور اعبغرايف ،الكويت ،وكالة
اؼبطبوعات 1983 ،ـ ،ص.18
( )16ؿبسن عبد الصاحب مظفر ،مرجع سابق ،ص .87
( )17ؿبسن عبد علي ،التخطيط اإلقليمي والتنمية ،بٍت وليد ،جامعة اؼبرقب ،2001 ،ص
.50
( )18فؤاد الصقار ،مرجع سابق ،ص .24
عاش والًت كريستولر–يف الفًتة من 1869إذل 1969مفي بَتنك يف الغابة السوداء بأؼبانيا،
وكانت أمو روائية شهَتة .و ىو عادل جغرايف أؼباين بدأ دراستو اعبامعية يف ىيدلربج وميونيخ،
حيث درس الفلسفة واالقتصاد ،وحصل سنة  1933على دكتوراه يف اعبغرافيا كاف موضوعها
األماكن اؼبركزية يف جنويب أؼبانيا ،وترجع شهرتو إذل مبوذجو السداسي اػباص باألماكن اؼبركزية
وعالقتها باؼبناطق اجملاورة؛ من حيث التموين واػبدمات ،ويعد ىذا النموذج نظرية يف التخطيط
اإلقليمي واحمللي ،سلسلة ترتيب اؼبدف؛ مقدمة عبغرافية السياحة ،1955ولكريستولر حبوث
ومقاالت يف اعبغرافيا منها ؛ النقل الوظيفي يف اؼبدف الصناعية الكربى 1957ـ؛ أمباط
اؼبستوطنات الريفية يف الرايخ األؼباين وعالقتها باغبكومة احمللية  .1937ترصبت أعمالو إذل
االقبليزية سنة  ،1966ويف السنوات األخَتة من حياتو منحو ملك السويد اؼبيدالية الذىبية وىي
أعلى جائزة جغرافية تقدـ يف السويد.
19علي إحساف شوكت ،اقتصاديات األقاليم ،عماف ،دار اؼبناىج للنشر والتوزيع 2004 ،ـ،
ص .89
( )20صباؿ ضبداف ،جغرافية اؼبدف ،ط  ،2القاىرة ،عادل الكتب 1977 ،ـ ،ص .220
( )21ؿبمد طبيس الزوكة ،مرجع سابق ،ص .143
 )K(ترمز لدرجات ومراتب السلم اؽبرمي.
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( )22عمر باؽبادي ،مبوذج التوطن اػبدمي ،كريستولر ولوش ،تونس ،جامعة تونس،2006 ،
ص .6
23عثماف ؿبمد غنيم ،مقدمة يف التخطيط التنموي اإلقليمي ،عماف ،دار صفاء،1999 ،
ص.148
( )24سعدي ؿبمد صاحل السعدي ،التخطيط اإلقليمي ،نظرية ،توجيو ،تطبيق ،بغداد ،جامعة
بغداد ،1989 ،ص .179
( )25نفس اؼبرجع ،ص .178
( )26سعدي ؿبمد صاحل السعدي ،التخطيط اإلقليمي ،نظرية ،توجيو ،تطبيق ،ص .182
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الـ ـمراجـ ـع

1ػ أبوعياش ،عبد هللا يوسف ،التخطيط والتنمية يف اؼبنظور اعبغرايف،الكويت ،وكالة اؼبطبوعات،
1983
 2ػ اغبداد ،عوضيوسف ،األوجو اؼبكانية للتنمية اإلقليمية،بنغازي،جامعة قاريونس 1998 ،ـ.
 3ػ الزوكة ،ؿبمدطبيس ،التخطيط اإلقليمي وأبعاده اعبغرافية ،ط ،3اإلسكندرية ،دار اؼبعرفة
اعبامعية2003 ،ـ .
 4ػ السعدي ،سعدي ؿبمد صاحل ،التخطيط اإلقليمي،نظرية،توجيو،تطبيق ،بغداد ،جامعة
بغداد 1989 ،ـ.
 5ػ الصقار ،فؤادؿبمد ،التخطيط اإلقليمي ،الطبعة الثالثة،اإلسكندرية ،منشأةاؼبعارؼ،
1994ـ.
 6ػاؼبظفر ،ؿبسن عبد الصاحب ،التخطيط اإلقليمي مفاىيم ونظريات وربليالت مكانية،
الزاوية ،دار مشوع الثقافة 2002،ـ.
 7ػ باؽبادي ،عمر ،مبوذج التوطن اػبدمي ،كريستولرولوش ،تونس ،جامعة تونس2006 ،ـ.
 8ػ توين،يوسف ،معجم اؼبصطلحات اعبغرافية،بَتوت ،دار الفكر العريب 1977 ،ـ.
9ػ ضبداف ،صباؿ ،جغرافية اؼبدف ،ط،2القاىرة ،عادل الكتب 1977 ،ـ.
 10ػ حيدر ،فاروقعباس ،زبطيط اؼبدف والقرى،اإلسكندرية ،منشأة اؼبعارؼ1994،ـ.
 11ػ صواغبة ،رائد اضبد ،ؿباضرات يف جغرافية العمراف ،ج ،2اعبامعة االسالمية ،غزة
.2008،
 12ػ شوكت ،عليإحساف ،اقتصاديات األقاليم،عماف،دار اؼبناىج للنشر والتوزيع 2004،ـ.
 13ػ صفر ،زين العابدين علي ،التخطيط اغبضري مدخل عاـ،طربؽ ،جامعة اؼبسَتة الكربى،
 2004ـ.
 14ػ عبد علي ،ؿبسن ،ؿباضرات يف التخطيط اإلقليمي والتنمية ،بٍت وليد ،جامعة اؼبرقب،
2001ـ
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 15ػ عجمية ،ؿبمد عبد العزيز،قريصة ،صبحيتادس،يونس ،ؿبمود ،مذكرات يف التنمية
 16ػ عومر ،عبد هللا سادل ،مذكرات يف التخطيط اإلقليمي ،قسم اعبغرافيا ،الدراساتالعليا،
جامعة الفاتح  2008ـ.
17ػ غنيم ،عثمامبحمد ،مقدمة يف التخطيط التنموي اإلقليمي،عماف ،دار صفاء1999 ،ـ.

172

