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  المناطق الحدودٌةبتنمٌة الفكرٌة الخاصة االعتبارات

 
 وائل عونً هاشم الرفاعً 

  جامعة األزهر– كلٌة الهندسة –قسم التخطٌط العمرانً 
 

                                                                                                مقدمــة
  بداخلها من موارد تنموٌة كامنة غٌر مستغلة أهمٌة بالغة لدى الدول التً تمتلكهاٌكمنتمثل المناطق الحدودٌة بما 

باعتبارها المناطق التً ستإول لها عملٌة التنمٌة القومٌة مستقبالً بفرض عدم قدرة المناطق المعمورة على إستٌعاب 
ستنزاف مواردها وتزاٌد الخلل فً اإلتزان ما بٌن السكان والبٌئة الذي ٌشكل بدوره ضغوطاً إالتزاٌد السكانً المطرد و

. المناطقبٌئٌة وإجتماعٌة وإقتصادٌة وأمنٌة فً تلك 
متالك مصر أقالٌماً حدودٌة مترامٌة األطراف حتى أنها تشكل الغالبٌة العظمى من مساحتها وفً ضوء الخلل إوب

الواضح فً التوازن ما بٌن السكان والبٌئة التً ٌعٌشون فٌها أصبح أمراً واقعاً بؤن تتوجه األنظار الواعٌة والهادفة إلى 
عتبارها المناطق الواعدة فً إعادة توزٌع السكان وإعادة بناء الكٌان إستشراف المستقبل صوب تلك المناطق الحدودٌة بإ

 .المستدامةاإلقتصادي القومً بما ٌتوافق مع ما ٌكمن بداخلها من موارد تنموٌة إرساءاً لمبدأ التنمٌة 
 

ولقد أصبح من الضروري التطرق إلى الخبرات السابقة فً مجال تنمٌة المناطق الحدودٌة إلستخالص السٌاسات 
بعت لتكوٌن قاعدة علمٌة سلٌمة ٌتم من خالله صٌاغة المنهج العلمً لتنمٌة المناطق الحدودٌة المصرٌة إتالتنموٌة التً 

فً ضوء الظروف الخاصة بمصر كدولة نامٌة ال تمتلك من الموارد التنموٌة الكثٌر وتعانً العدٌد من المشاكل 
تواجه مصر كدولة نامٌة كثٌرا من المشاكل والتحدٌات أهمها التكدس والبٌئٌة حٌث اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والعمرانٌة 

 و الدلتا الذى أدى بدوره إلى إختالل التوازن ما بٌن السكان و المكان، حٌث تطور عدد السكان الوادي داخل السكانً
 ملٌون نسمة عام 61.5م ووصل إلى 1986  ملٌون نسمة عام 48م إلً حوالً 1907 ملٌون نسمة عام 11من حوالً 

طبقا للساعة السكانٌة بجهاز التعبئة  ووصل تعداد سكان مصر، م2006 ملٌون نسمة عام 72م ثم وصل إلى 1996
داخل مصر بزٌادة ملٌون نسمة فً أقل من ستة أشهر،   ملٌون نسمة88م  إلى 2015/ 2/ 10العامة واإلحصاء السبت 

نسمة فً  ، بٌنما وصل عدد المغتربٌن بالخارج وفقا إلحصاءات وزارة الخارجٌة المصرٌة إلى ثمانٌة مالٌٌن
أصبح من الضروري و ().ملٌون نسمة96م 2015م وبذلك ٌكون اجمالً عدد سكان مصر فً شهر فبراٌر 2/2015

 مواجهتها الً الحدودٌة وطرقوالحٌوي فتح أبواب المناقشة أمام أهم التحدٌات التنموٌة واألمنٌة التً تواجه المناطق 
 .جانب كٌفٌة التعامل مع التطورات التً حدثت فً الوطن العربً

 
ال ٌنفصل عن التنمٌة بها الً جانب ضرورة التنسٌق مع " أمن الحدود "عمرانٌون أنوقد أكد دبلوماسٌون وخبراء 

القبائل لحفظ األمن بها مإكدٌن أن المعاهدات أجازت تعدٌل بعض البنود مما ٌسمح بالتفاوض من أجل تواجد أمنً فً 

 .بعض المناطق الحدودٌة
ومن هنا نجد أن اهمٌة تنمٌة المناطق الحدودٌة هو التؤمٌن والتنمٌة حٌث ٌعتبر وجهان لعملة واحدة، فتؤمٌن الحدود 

ٌإدى الى استقرار المناطق الحدودٌة، واستقرارها ٌرسخ البنٌة التحتٌة التى بدورها تإدى الى التنمٌة، لذا فٌمكننا القول 
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إن أهم معضالت عملٌة التنمٌة فى أى دولة هى مدى قدرتها على تنمٌة أطرافها الحدودٌة بإعتبار أن قضٌة تنمٌة 
المناطق الحدودٌة من المشاكل الجذرٌة التى تواجه الدول العربٌة ، حٌث عانت هذه المناطق من اإلهمال والحرمان من 

 .الموارد المتاحة لألماكن الحضرٌة مما ٌجعلها هشة، وٌسهل وصول الدخالء الٌها
ن عملٌة التنمٌة ال ٌجب أن أمما ٌجعل تنمٌة المناطق الحدودٌة ضرورة حتمٌة تفرضها مقتضٌات األمن القومى، مإكداً 

تختزل فى تقدٌم بعض الخدمات وإنما ٌجب أن ترتبط برإٌة واضحة للتنمٌة وأن تكون جزًء من صٌاغة كلٌة لعقد 
 0مطالب العدالة االجتماعٌةو اجتماعً

 

                                         :-                                          أهـــــــداف البحث
 الفكرٌة الخاصة بالتعامل مع المناطق إٌضاح اإلعتبارات مجموعة من األهداف والتً ترمً إلى تحقٌقٌهدف البحث 

 وتعمل علىالمتاحة  والموارد السكانً النمو  والتً تحقق التوازن بٌنداخلهاالحدودٌة بهدف تفعٌل العملٌات التنموٌة 

 :هما Double function الً إقامة هذه التجمعات العمرانٌة على أساس وظٌفتٌن باإلضافةزٌادة الحٌز المؤهول 

 .المناطق أمنٌة ودفاعٌة لهذه أهداف-ب.                               المناطق العمرانٌة والحضارٌة لهذه التنمٌة-أ
- : التالً فً  الرئٌسٌة للبحثٌجاز األهدافاوٌمكن 

  منطقة من إمكانات كل  به الفكرٌة الخاصة بالتعامل مع المناطق الحدودٌة وفقا لما تتمتع اإلعتباراتتحدٌد
ومقومات بٌئٌة وطبٌعٌة إضافة إلى دورها الخدمً فً نطاق تؤثٌرها اإلقلٌمى وبالتالً تقدٌر فرص العمل 
المتوقع توافرها ودورها فً تحدٌد مإشرات التنمٌة العمرانٌة للمنطقة إقلٌمٌا ومحلٌا حتى سنة الهدف عام 

 0م وتحدٌد المواقع المتاحة للتنمٌة العمرانٌة 2052
  0 ()واإلقلٌمٌة الدولٌة لمواكبة المتغٌرات للدولة واإلستراتٌجى األمنًتدعٌم البعد 
  المساهمة فً إعادة رسم خرٌطة سكانٌة جدٌدة ونقل الكثافة السكانٌة الً المناطق الحدودٌة وخلق بإر

 .عمرانٌة جدٌدة
  تدعٌم المكانة الدولٌة والبعد األمنً واإلستراتٌجً لمنطقة سٌناء وتعزٌز دورها فً مجال االستثمار والتجارة

 ودول الشرق األوسط العربٌة بالمنطقة اإلقتصادٌةتقوٌة أواصر العالقات  والدولٌة لمواكبة المتغٌرات الدولٌة
وحوض البحر المتوسط والمساهمة فً اٌجاد ألٌة إلتصال خطوط الحركة بٌن المشرق العربً والمغرب 
العربً مرة أخري قبل تحدٌد الحدود السٌاسٌة اإلصطناعٌة كما حدث فً منطقة سٌناء عند تحدٌد الحدود 

 .م وتجزئة الوطن العرب1948ًم وقٌام اسرائٌل عام 1906السٌاسٌة بٌن مصر وفلسطٌن عام 
 إمتصاص جانب من البطاله بإٌجاد كٌانات إقتصادٌه قادره على توفٌر فرص عملفً المساهمة . 
 االهداف الفرعٌة للبحث 
  اعتبارها إلى باإلضافة ةالحدوديتوفٌر مناطق إقتصادٌة وعمرانٌة قوٌة تدعم تحقٌق التنمٌة فً المناطق 

 .الغزاةخطوط دفاع أولً أمام 
  المناطق الحدودٌة حٌث البطء بمراعاة البعد اإلجتماعً حٌث ٌعد مإشر النجاح لعملٌة التنمٌة العمرانٌة

 .الحدوديالواضح فً اإلستٌطان 

  ًكل هذه األهداف تتٌح للتدخل بالمجال التخطٌطً إلحداث تغٌٌرات بهذه المناطق إلستعادة التوازن المفقود ف
الهٌكل العمرانً بإستغالل الحٌز الجغرافً بإعتباره أهم الموارد الطبٌعٌة األساسٌة فً عملٌات التنمٌة والتً 

. جٌدلم تستغل حتى اآلن بشكل 
 

                                                      :                 البحثأهمـــــــٌة 
تنبع أهمٌة الدراسة من توجه كثٌر من الدول النامٌة إلى تركٌز إستثمارات خطط التنمٌة المتتابعة بها فً مكان واحد أو 

اثنٌن بهدف تقلٌل تكلفة التنمٌة واإلسراع بتحقٌق معدل أعلى للنمو وذلك دون تدارك للبعد المكانً عند توزٌع هذه 
اإلستثمارات وهو ما أدى إلى التفاوتات التً ٌتسم بها الهٌكل العمرانً لمعظم الدول النامٌة حالٌاً والذي أصبح ٌتضمن 

. ثالث أنواع واضحة من األقالٌم
. صناعٌة متقدمة نسبٌا........................ أقالٌم حضرٌة  -
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 .كثٌفة السكان.................. زراعٌة ........ أقالٌم رٌفٌة  -
 .قلٌلة السكان........... كاسدة .... أقالٌم حدودٌة صحراوٌة  -

وٌمثل األمن واألمان قٌمة أساسٌة لنشؤة المجتمع الحضري المستقر وٌعكس ذلك بوضوح دعوة أبً األنبٌاء إبراهٌم علٌه 
فسبق الدعاء باألمان الدعوة بطلب الرزق سبقا ٌإكد هذه األهمٌة . (رب اجعل هذا البلد أمنا وارزق أهله من الثمرات)السالم 

 الحدود حٌث أشار خٌتً الثالث ملك إهناسٌا حٌث ذكرت بالبردٌات عن وقد فطن المصرٌون القدماء إلى مسالة تعمٌر مناطق
 وبالتالً فان "ال تتهٌب العدو فهو ال ٌغٌر إال الموطن المنعزل وال ٌجرؤ على مهاجمة مدٌنة عامرة بالسكان"لسناه قوله 

 .الحدٌث عن أهمٌة تعمٌر مناطق الحدود مع العدو قدٌم قدم الحضارة الفرعونٌة
لموقع جمهورٌة مصر العربٌة اإلستراتٌجً وكونها حلقة الوصل بٌن الشرق والغرب وكذلك هً مهد أقدم الحضارات  -

كما أنها أٌضا تربط بٌن الشرق العربً والمغرب العربً األمر الذي جعلها نصب أعٌن المستعمرٌن  (حضارة وادي النٌل)
على مدى التارٌخ، وتمثل منطقة الحدود مناطق مواجهه، ولٌس المقصود هنا المواجهة العسكرٌة فحسب بل األهم منها 

المواجهة الحضارٌة وتعتبر المواجهة الحضارٌة أخطر بكثٌر من المواجهة العسكرٌة ألن من طبٌعة المواجهة الحضارٌة 
أنها هادئة ومستمرة ، وهذا ٌدفعنا إلى اإلهتمام بتعمٌرها ألنها مسؤلة تتعلق باألمن القومً للبالد وكذلك ٌمثل عدم تعمٌرها 

دعوة مفتوحة للعدو للتوغل فٌها دون أن ٌخشى أي مقاومة أو خسائر نتٌجة لكونها مناطق فراغ سكنً ، حٌث ٌمثل السكان 
 .من سكان مصر وبتعمٌرها سوف ٌتم خلخلة السكان بمنطقة الوادي والدلتا ومناطق التكدس السكانً% 2بها أقل من 

واألهداف اإلستراتٌجٌة للسٌاسة  (1)م 2052إنطالقا من إستراتٌجٌة التنمٌة العمرانٌة لجمهورٌة مصر العربٌة حتى عام  -
الشاملة والمتكاملة بصفة عامة لحل المشكالت وإستغالل اإلمكانات المتاحة المإثرة بشكل فعال نحو التنمٌة العامة للدولة 

لتحقٌق التنمٌة الشاملة، وتعد من أولوٌات خطط التنمٌة العمرانٌة بالدولة تنمٌة الحدود الشرقٌة والغربٌة الواعدة بإعتبارها 
تظهر أهمٌة البحث فً عدم تواجد الدراسات التً تربط بٌن الفكر التكتٌكً وجزء من المخطط اإلستراتٌجً القومً 

العسكري والفكر التخطٌطً الهندسً، فبالرغم من تواجد العدٌد من الدراسات الهندسٌة التً تدرس التنمٌة والتعمٌر بسٌناء، 
تتواجد أٌضاً الدراسات العسكرٌة التً تدرس كٌفٌة تؤمٌنها والسٌطرة علٌها، إال أنه ال توجد أٌة دراسات لربط الفكر التكتٌكً 

 .العسكري بالفكر التخطٌطً
 :التالًوعلى هذا ٌمكننا صٌاغة التساؤل الرئٌسً للبحث على النحو 

  ما هً اإلعتبارات الفكرٌة الخاصة بالتعامل مع المناطق الحدودٌة بهدف تفعٌل العملٌات التنموٌة؟

  ما هً العوامل الدافعةPUSH FACTORS والمحفزة إلى إستقطاب السكان ورإوس األموال للمناطق 

 الحدودٌة؟
  ما هً العوامل المانعةPULL FACTORSلجذب السكان ورإوس األموال للمناطق الحدودٌة؟  

: اإلعتبارات الفكرٌة الخاصة بالتعامل مع المناطق الحدودٌة بهدف تفعٌل العملٌات التنموٌة داخلها -1
تناولت العدٌد من الدراسات الخبرات والتجارب فً مجال تنمٌة المناطق الحدودٌة بهدف الخروج بمجموعة من اإلعتبارات  -

 (1)الفكرٌة مما ٌسمح بتكوٌن مجموعة من الركائز األساسٌة والتً ٌتم اإلستناد علٌها فً عملٌة التعامل مع األقالٌم الحدودي

: ومن ثم فإن اإلعتبارات الفكرٌة لعملٌة تنمٌة المناطق الحدودٌة تتجسد فً إطار مجموعة من الركائز األساسٌة وهً -

. الشخصٌة المكانٌة الممٌزة لإلقلٌم الحدودي -
 .عملٌة إستقطاب التدفقات السكانٌة لقومٌة لإلقلٌم الحدودي -
 .عملٌة بناء الكٌان اإلقتصادي لإلقلٌم الحدودي -

: الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي 1-1
 (2)األقالٌمتقدم الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي شكالً تفصٌلٌاً لذات اإلقلٌم مما ٌبرز تفرده وتمٌزه عن سائر  -
 :وهماومن ثم فإن اإلقلٌم الحدودي تتجسد شخصٌته المكانٌة من خالل ملمحٌن أساسٌٌن أال  -

 Remoteness Spatialالبعد المكانً                   - Spatial Isolationالعزلة المكانٌة  -
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 13 م ص 1980، اجلزء األول، عامل الكتاب، القاهرة " يف عبقرية املكان  دراسة–شخصية مصر " محدان، لمجا (1)
(2) BORIS. A. PORTNOV (1998) THE PERIPHERAL DESERT PLANNING BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV. p (21-78 
(3) -HEIKKI JUSSILA & MARIA ANDREOLI، PERIPHERAL REGIONS & NEW METHODS OF DEVELOPMENT 
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 Spatial Isolationالعزلة المكانٌة  1-2

تعتبر العزلة المكانٌة المكون الرئٌسً للشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي، حٌث ٌستدل من خاللها على أن اإلقلٌم أصبح بمنؤى 
طبوغرافٌة سطح  الٌم األخرى وفً إنفصال مكانً، وتتؤثر درجة العزلة المكانٌة لإلقلٌم بمجموعة من العوامل أهمها عن األق

 .اإلنغالق وصعوبة الوصول إلٌهومورفولوجٌته واإلقلٌم 
 

: وٌتم قٌاس درجة العزلة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي من خالل مجموعة من المعاٌٌر ومن أهمها
عدد المستقرات العمرانٌة الموجودة فً حٌز معٌن داخل اإلقلٌم الحدودي وفً نفس الوقت خارج نطاق الرحالت الٌومٌة إلى  -

أقرب المراكز العمرانٌة الكبرى، بحٌث أنه كلما قل عدد تلك المستقرات ضمن اإلقلٌم الحدودي الصحراوي كلما زادت 
 .(3)درجة عزلته المكانٌة

 الكثافة السكانٌة داخل اإلقلٌم الحدودي والتً تتناسب عكسٌا مع عزلته المكانٌة -
إمكانٌة الوصول لإلقلٌم الحدودي، حٌث أنها تتناسب عكسٌا مع درجة العزلة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي، فكلما زادت صعوبة  -

 .الوصول لإلقلٌم الحدودي زادت درجة عزلته المكانٌة
 

  Spatial Remotenessالبعد المكانً  1-3

 وٌعبر بدوره عن إتساع المسافة الحدودي،ٌعتبر البعد المكانً الركن الثانً والذي تتكون من خالله الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم 
 ولقٌاس البعد المكانً لإلقلٌم الحدودي تم إعتماد المسافة فٌما بٌن اإلقلٌم المجاورة،فٌما بٌن اإلقلٌم الحدودي واألقالٌم والمناطق 

منه وذلك تؤثرا بفكر أن المناطق الحدودٌة هً السبٌل لحل (MITROPOLITAN)وأقرب المراكز العمرانٌة المتضخمة 

. مشاكل تلك المراكز والتً تعانً من الضغوط البٌئٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة واألمنٌة والعمرانٌة
وبالتمعن فً مفهوم كل من العزلة المكانٌة والبعد المكانً نستخلص أنهما مكمالن لبعضهما البعض حٌث أن العزلة المكانٌة 

لإلقلٌم تزداد قوة بزٌادة بعده مع صعوبة الوصول إلٌه، وٌشكالن بدورهما الشخصٌة المكانٌة لألقالٌم الحدودٌة ولقد أثبتت 
الدراسات التً تمت لتحدٌد مدى التؤثٌر السلبً للشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي على تفعٌل العملٌات التنموٌة داخل اإلقلٌم أن 

 .ةتلك الشخصٌة المكانٌة تعتبر العائق والمحدد األساسً أمام توجٌه التدفقات السكانٌة ورإوس األموال لتلك المناطق الحدودي
(1)  

على  (العزلة والبعد المكانً) مدى تإثر الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي الصحراوي يأل: وهوومن ثم فإنه ٌتبادر تساإل 
. تفعٌل عملٌات التنمٌة داخل اإلقلٌم الحدودي، ومن ثم فً عملٌة إستقطاب التدفقات السكانٌة ورإوس األموال؟ 

م عن تؤثٌر العزلة المكانٌة والبعد المكانً على تفعٌل العملٌات التنموٌة 1998عام Borisومن خالل دراسة أعدت بواسطة 

 IC = IS / IR : تم استخالص العالقة التالٌة(3)داخل إقلٌم النقب الحدودي  

                                                           
 

 
(1 )BORIS. A. PORTNOV (1998) THE PERIPHERAL DESERT PLANNING BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV 
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IC=IS/IR 
 

 
  

 
:  حيث أن

ISالعزلة المكانية  :Spatial Isolation وقد إستخدمت وسيلة لقياسها من خالل تحديد عدد المستقرات العمرانية الموجودة في حيز معين 
داخل اإلقليم الحدودي وفي نفس الوقت خارج نطاق الرحالت اليومية من أقرب المراكز العمرانية الكبرى التي خارج اإلقليم الحدودي ويعتمد 

. عليو سكان اإلقليم في الحصول على الخدمات والعمل
IR : البعد المكانيRemoteness Spatial ولقد إستخدم أقصى مسافة من أكبر مركز حضري متضخم 

(MITROPOLITAN) .
IC :Index of clusteringمؤشر قياس لمقدار التنمية المكانية الممكن حدوثها  .

 :عمليات جذب التدفقات السكانية لإلقليم الحدودي -2
 تتأثر عملية إستقطاب التدفقات القومية لإلقليم الحدودي بمجموعة من العوامل المختلفة منها ما يختص بظروف اإلقليم ذاتو بإعتباره المكان 

وتعتبر تدفقات الهجرة لإلقليم الحدودي والعوامل   تلك التدفقات السكانية فيو ومنها ما يختص بالمناطق الطاردة للسكانالستقرارالمنشود 
المؤدية إليها من المفاتيح األساسية والتي بدورىا تساعد المخططين ومتخذي القرار على إعداد خطة التنمية لإلقليم والتي يكون من أىم مالمحها 

. اإلتزان السكاني الذي يتحقق لإلقليم
وتهتم الدراسة بالهجرة المستهدفة لإلقليم الحدودي والعوامل الدافعة والمانعة لها سواء أكانت من داخل اإلقليم الحدودي أم من خارجو " 

 ".لتأكيدىا في المنهج المقترح لتنمية المناطق الحدودية 
 :الهامةوتتبادر مجموعة من التساؤالت 

 طبيعية تحكم عملية الهجرة إلى اإلقليم الحدودي؟ MECHANISMىل ىناك آلية  -
يملك التأثير األقوى على معدالت  (إلخ... اإلسكان المتاح – العمالة – المناخ – الشخصية المكانية )أي من المتباينات اإلقليمية  -

 وإتجاىات الهجرة إلى اإلقليم الحدودي؟
  التنموية تؤدي إلى زيادة فاعلية المناطق الحدودية في إستقطاب تيارات الهجرة السكانية؟واالستراتيجياتأي من السياسات  -

: لعوامل المؤثرة في تدفق الهجرة لإلقليم الحدودي ا2-1
ترتبط عملية إستقطاب التدفقات السكانية المتولدة لإلقليم الحدودي بالعديد من العوامل منها ما ىو مرتبط باإلقليم الحدودي ومنها ما ىو مرتبط 

. باألقاليم والمناطق القائمة

1
0 

1
0 1

0 
1
0 

IS 
IR  

أي أن عملية تنمية المناطق الحدودية ترتبط مباشرة 
بدرجة العزلة والبعد المكاني والذين من خاللهما 

تتجسد الشخصية المكانية لإلقليم الحدودي، 
وبذلك نستنج من خالل المعادلة السابقة أنو كلما 

تزيد عدد التجمعات وتقل المسافة بينهما وبين أقرب 
 فرص حدوث ازدادتتجمع رئيسي في اإلقليم 

 .التنمية والعكس
العالقة ما بين البعد والعزلة المكانية وتأثيرىما على عملية تنمية اإلٌقليم الحدودي  (1)شكل 

Boris. A. Portnov (1998). Ben Gurion Univ. Of The Negev. P (55)  
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إن توفير فرص العمل المناسبة وإتاحة اإلسكان المالئم وتقديم الخدمات الجيدة من العوامل المؤثرة تأثيراً جوىرياً على عملية الهجرة إلى المناطق 
. Push Factors George1970(1)التي توفرىا بل وتعتبر تلك العوامل أساس العوامل الدافعة 

: وفي الواقع فإنو ىناك نوعين من الدوافع الباعثة لعملية الهجرة
. الهجرة بسبب الفقر واإلحباط، وغالبا ما يرتبط ىذا النوع إما بالسياسة أو الدين أو اإلثنين معا: األول

فتكون الدوافع للهجرة منبعثة من البحث عن حياة أفضل شاملة تلبية اإلحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في اإلقليم : أما الثاني
. المستقبل للهجرة والهروب من وضع إقتصادي متردي في اإلقليم المهاجر منو

: مجموعة من العوامل الدافعة للهجرة من المراكز العمرانية المتضخمة إلى األقاليم الحدودية(2) (Friedman)ولقد إقترح 
. توفر فرص العمل المتاحة في المناطق الحدودية نتيجة تنفيذ برامج التنمية لهذه األقاليم ومن ثم فهي ميزة تميزىا عن غيرىا من األقاليم القائمة - أ

 .نتيجة السياسات التنموية وخصوصا فيما يتعلق بالبنية األساسية اإلقليمية والقومية والتي طبقت على المناطق الحدودية - ب
 .إرتفاع المستويات التعليمية والثقافية لدى سكان األقاليم القائمة وخصوصاً األقاليم الحضرية - ت
 .الحدوديةالخدمات المتوفرة وكذلك اإلسكان المتاح في المناطق  - ث

 

ولقد ناقشت العديد من نظريات الهجرة ضمن انتقال السكان في أطر التنمية اإلقليمية والتي تعرف بالنظريات الكالسيكية الجديدة للتنمية 
:  ومن أىمهاThe New Classical Theory of Regional Developmentاإلقليمية 

فلقد إعتبرت ىذه النظرية أن المنطقة أو اإلقليم الطارد للسكان يعتبر منطقة (2) (Perroux1983 Richardson)نظرية الضغط  -
 والتي بدورىا تؤدي إلى إختالل سوق العمل المحلي حيث أنو نتيجة للوفرة في العمالة والتي تزيد Readjustment Processضغط 

عما ىو معروض من فرص للعمل فإن األجور تقل ، ولقد إستخلصت ىذه النظرية أن تيارات الهجرة تتجو من األقاليم ذات األجر المنخفض 
 ومن المناطق ذات الفائض في العمالة إلى (High – Wage Area) إلى مناطق األجر المرتفع (Low-Wage)مقابل العمل 

. المناطق التي تتاح بها فرص عمل وفي نفس الوقت عجز في األيدي العاملة
 أنو من العوامل ذات التأثير البالغ في Porto-Novo 1997 & Burley 1997 & Lipchitz 1997ولقد حدد كل من  -

 .( 1) في المناطق المستقبلة للهجرة(Availability of Housing)معدالت وتيارات الهجرة اإلسكان المتاح المناسب 
 Modeling Theىناك العديد من النظريات الحديثة والتي أسندت عملية الهجرة والدوافع المؤدية إليها إلى نماذج سلوكية  -

Migration Behaviorولعل من أشهرىا النموذج الرأسمالي اإلنساني . 
 

 The New-Classical Human Capital Model         النموذج الرأسمالي اإلنساني التقليدي الجديد    2-2
ولقد بني ىذا النموذج إفتراضاتو على مبدأ أنو يمكن إعتبار الهجرة عبارة عن مجموعة من .(2 )1996 عام Pootأعد ىذا النموذج من قبل 

العوائد والتكاليف، وإعتبر السكان في حالة من اإلستقرار في اإلقليم الذي يقطنون فيو وفي الوقت ذاتو توجد مجموعة من األماكن األخرى في 
ومن ثم فإن عملية االنتقال ما ىي إال مقارنة ما بين . ذات اإلقليم أو أقاليم أخرى تعتبر عملية الهجرة إليها واإلستقرار فيها على حد قولو تكاليف

 أغفل العديد من الجوانب والدوافع المصاحبة لعملية الهجرة المقارنة وبذلك قد حيث أن قرار الهجرة يتوقف على نتاج ىذه والتكاليف،العوائد 
.  والثقافية والسياسيةاالقتصادية واإلجتماعيةمثل العمالة الماىرة والتنافس في سوق العمل باإلضافة إلى العديد من الدوافع 

                                                           
 

(1 ) GEORGE P (1970) TO THE PROFESSIONAL & SOCIAL COMPOSITION OF MIGRANTS. PERGAMON PRESS OXFORD. p 34-73 
FRIEDMAN J, (1973) DEVELOPMENT. SAGE BEVERLY HILLS & LONDON)(2) 
BORIS. A. PORTNOV (1998) THE PERIPHERAL DESERT PLANNING BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV. p (21-78)( 2) 

(3)BORIS. A PORTNOV. PEARLMUTTER D (1997), POPULATION GROWTHBURNLEY IH. MURPHY PA. JENNER A (1997). SELECTING SUBRBIA 

:RESIDENTIAL RELOC  
(4) POOT J. (1996) NFORMATION، COMMUNICATION & NETWORKS IN INTERNATIONAL MIGRATION 
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: يتضح (2شكل )التالي ومن خالل الشكل 
. ختالل التوازن ما بين اإلسكان والعمالة قد يكون إما ضعيفا أو كبيرا بناًء على العوامل األخرى المؤثرة مثل المناخ والبيئة الطبيعية والمبنيةإأن تأثير 

 :الهجرةوبالنسبة للمنحنى الذي يوضح العالقة ما بين اإلسكان والعمالة وتأثير ذلك على 
. ىناك إتزان ما بين اإلسكان المتاح وفرص العمل المتاحة ومن ثم فإن الهجرة غالبا ما تكون منخفضة وليس ىناك ما يدفع لها: 1النقطة 

 فإن معدالت الهجرة تزيد إلى اإلقليم أي أن 2وإذا ما تخطينا ىذه الحدود في العالقة ما بين اإلسكان وفرص العمل المتاحة إلى حيث النقطة 
 ولكنو قد يكون غير مؤثر بشدة 3وإذا ما افترضنا أن سوق اإلسكان ال يفي بالمتطلبات واإلحتياجات كما في النقطة  اإلقليم يصبح جاذباً للسكان

 على دوافع طرد السكان حيث أنهم قد يتحملوا السعر العالي لإلسكان في اإلقليم مقارنة بما ىو متاح من فرص عمل أفضل في أقاليم أخرى
فإنو  (4النقطة )وبافتراض أنو استحدث عوامل أخرى مثل ندرة األراضي وكثرة الزاحفين إلى اإلقليم وبوصول المتاح من اإلسكان إلى أقل ما يمكن 

. في ىذه الحالة يكون البحث عن اإلسكان دافعا إلى الهجرة من اإلقليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عملية الهجرة من وإلى اإلقليم الحدودي الصحراوي والعوامل المؤثرة فيها  (2شكل )
BORIS. A. PORTNOV (1998). BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV .p (68) 

 أما المنطقة أسفل هذا المنحنى فإنها تمثل الهجرة إلى الطبٌعٌة، ٌمثل الهجرة  فإنه3و 1وٌدل المنحنى الذي ٌصل ما بٌن النقطة 
 أما المنطقة أعلى هذا المنحنى فإنها تمثل الهجرة إلى الحدودٌة،خارج اإلقلٌم والتً البد وأن نعمل على جذبها إلى المناطق 

 .اإلقلٌم
وبذلك تتطلب المناطق الحدودٌة مجموعة من العوامل الدافعة لتفعٌل عملٌة التنمٌة بها والتً البد وأن تكون جاذبة لمن هم 
خارجها من السكان والمستثمرٌن وتلبً إحتٌاجات للوافدٌن من أجل االستقرار فٌها مع األخذ فً اإلعتبار تؤثٌر الشخصٌة 

المكانٌة الخاصة بها والعمل على الحد منها باإلضافة إلى ذلك الظروف المناخٌة القاسٌة والتً البد من توفٌر الوسائل التً 
.   تساعد على التكٌف معها

 Availability ofتوفر العمالة 

Employment 

 السكان املقيمني العمالة الوافدة

 عوامل متداخلة

 اهلجرة اخلارجية اهلجرة الداخلية

 
التأثير 
على 
 الهجرة

 
الطلب 
على 
 السكن

 توفر اإلمكانات احمللية

 األسعار

 توفر املساكن

 سكن مؤقت
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:  العوامل الدافعة واألبعاد األساسٌة التً ترتكز علٌها سٌاسات التنمٌة لألقالٌم الحدودٌة 2-3
. (1)ترتكز السٌاسات التً تستهدف تنمٌة المناطق الحدودٌة على بعدٌن أساسٌن أال وهما

.   لألقالٌم الحدودٌةSpatial Isolationمحاولة تقلٌل العزلة المكانٌة : األول
 عند اأم. تلقائٌاالتنمٌة المستدامة للمستقرات العمرانٌة فً ضوء الموارد الطبٌعٌة المحدودة بما ٌحفظ عملٌة تجددها : الثانً

التطبٌق المكانً للسٌاسات التنموٌة على المناطق الحدودٌة فهناك العدٌد من األسس والتً تتناسب مع الخصائص المختلفة 
لإلقلٌم الحدودي سواء من حٌث درجة القرب أو البعد من المراكز العمرانٌة الكبرى، أو درجة اإلنعزالٌة المكانٌة، وكذلك 

 .الخ.... الخصائص الممٌزة للمكان ذاته كالمناخ أو مدي توفر الموارد 

:   أسلوب وسٌاسات التنمٌة -3

التنمٌة من خالل مجموعة تنموٌة تكون عبارة عن مجموعة من المستقرات العمرانٌة تخدم بواسطة تجمع مسٌطر واضح  - أ

، وٌتناسب حجم هذا التجمع وبالتالً مدي سٌطرته اإلقتصادٌة طرداً مع المسافة من المركز Urban Coreومحدد 

شكل )الحضري المٌتروبولٌتان القائم، ومن ثم فإن هذا النموذج التنموي مناسب لألقالٌم الحدودٌة األكثر بعداً وأكثر عزلة 
3  .)

 ال ٌوجد فٌما بٌنهما مركز عمرانً Small Urban Settlement من خالل مستقرات عمرانٌة صغٌرة الحجم التنمٌة - ب

 كل على والبد من األخذ فً اإلعتبار أن توزع الخدمات وفرص العمل العمل،مسٌطر سواء من حٌث الخدمات أو فرص 
المجموعة من المستقرات البشرٌة المقترحة وذلك لتحقٌق مبدأ الوفورات اإلقتصادٌة وهذه السٌاسة تطبق فً المناطق 

 أن إقامة المستقرات مع االخذ فً االعتبار ولكن الٌومٌة،الحدودٌة والتً تسمح فٌها المسافة من القٌام بالرحالت 
أما بالنسبة للحجم األمثل لعدد السكان و ،العمرانٌة الصغٌرة فً المناطق الحدودٌة قد تزٌد من عملٌة العزلة المكانٌة

 ألف نسمة بناء على المسافة من المركز الحضري 250 ألف و120ٌة فٌتراوح ما بٌن والمناسب للمجموعة التنم
.  المتضخم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (خارج حدود اإلقليم)عالقة توزيع المستقرات العمرانية ضمن المجموعات العمرانية لإلقليم الحدودي بالمركز العمراني المتضخم  (3شكل )
BORIS.A.PORTNOV (1998) ، BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV.p (69) 

توفٌر سٌاسات إدارٌة وإقتصادٌة مشجعة ومحفزة إلحداث عملٌة التنمٌة فً المناطق الحدودٌة سواء من حٌث نظام  - ت
االستثمار كاإلعفاءات الضرٌبٌة وتوفٌر القروض ذات فترات السداد الطوٌلة والفائدة األقل والتً تتناسب طردا مع 

.  المسافة من المراكز العمرانٌة الحضرٌة المتضخمة

توفٌر بنٌة أساسٌة قومٌة تربط المناطق الحدودٌة بالبنٌة األساسٌة القومٌة كالطرق القومٌة واإلقلٌمٌة وخطوط السكك   - ث
الحدٌدٌة وشبكات اإلتصاالت القومٌة والدولٌة مما ٌزٌد من فاعلٌة األراضً المتاحة القابلة للتنمٌة فً المناطق الحدودٌة 

وما ٌرتبط بذلك من الحد من حدة العزلة والبعد المكانً ومن ثم مردود ذلك على حركة السكان إلى تلك المناطق 
.   الحدودٌة باإلٌجاب نتٌجة توفر عوامل اإلستقطاب فً هذه األقالٌم

:   قٌاس كفاءة العملٌة التنموٌة لإلقلٌم الحدوديأسالٌب -4

                                                           
 

(1 ) BORIS. A. PORTNOV (1998) THE PERIPHERAL DESERT PLANNING BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV. p (21-78) 
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  :Population Growthالسكانً  النمو 4-1

إن العالقة ما بٌن التوازن فً الهجرة والنمو الطبٌعً والموارد المتاحة تستخدم كعامل لتحدٌد النمو السكانً المستدام ومن ثم 
فإنها تستخدم كؤداة كٌفٌة رئٌسٌة للحكم علً درجة اإلستدامة المتوقعة للنمو السكانً للمستقرات العمرانٌة فً المناطق الحدودٌة 

Porto-Novo & Peal mutter (1). والبد وأن تتناسب الهجرة للمستقرات العمرانٌة القائمة فً المناطق الحدودٌة

الصحراوٌة مع التنمٌة اإلقتصادٌة المتوافقة مع البٌئة الطبٌعٌة والموارد المتاحة والعوامل األخرى التً تإثر علً درجة 
وذلك لتحقٌق مبدأ التنمٌة المستدامة سواء علً  االستدامة والتً بدورها تشمل النمو العمرانً المستدام للمستقرات العمرانٌة

.  اإلقلٌم الحدودي أو المستقرات العمرانٌة الحدودٌة
 
 (2):  قٌاس التنمٌة اإلقتصادٌة الفعالة لإلقلٌم الحدودي4-2

 مستوي اإلقلٌم الحدودي أو المستقرات العمرانٌة الحدودٌة البد وأن تقدر من خالل علىإن التنمٌة اإلقتصادٌة الفعالة سواء 
:  مجموعة من المإشرات وهً

  Labor Criteria                               معاٌٌر العمالة          - 

  Capital Criteria                                 معاٌٌر رأس المال    - 

  Economic Output Criteria      معاٌٌر المخرجات اإلقتصادٌة     -

  Construction Criteria                           معاٌٌر التشٌٌد    - 

:  Labor Criteriaمعاٌٌر العمالة : أوال

:  هناك معٌاران رئٌسٌان للعمالة وهما

 وغالبا ما ٌكون هذا المعٌار متاحا وسهل البٌانات الصحٌحة علٌه بدرجة :Unemployment rates البطالة معدالت-ا

كبٌرة ولكنه كوسٌلة ٌشوبه بعض المشاكل وأهمها توفر البٌانات الصحٌحة المرتبطة بالواقع باإلضافة إلى التحدٌد الدقٌق لمن 
 وبصفة عامة فإن البطالة تعتبر كنتٌجة طبٌعٌة للمقارنة ما بٌن الطلب على المهارات المختلفة وما هو البطالة،هم ٌعانون من 

ومن ثم فإنه إذا ما كان اإلقلٌم الحدودي ٌقدم الطلب على المهارات فإنه ٌصبح مستقطبا لتدفقات الحقٌقٌة متاح من قوة العمل 
 .الماهرةللعمالة 

 وهو متغٌر ٌتسم بصعوبة القٌاس وإن كان له مدلول فعال فً عملٌة :Change in Employment فً العمالة التغٌر-ب

 ومن ثم فإنه ٌتم اإلسترشاد به فً العمالة،المقارنة ما بٌن الخسائر واألرباح للقطاعات اإلقتصادٌة المختلفة نتٌجة التغٌر فً 
 .ممكنةعملٌات إعادة هٌكلة العمالة لتحقٌق أفضل فائدة 

 :Capital Criteria معاٌٌر رأس المال :ثانٌا

تستخدم هذه المعامالت فً تحدٌد أثر تدفق اإلستثمارات سواء على مستوى اإلقلٌم الحدودي أم على مستوى المستقرة العمرانٌة 
 أال ولكن ٌعٌب هذا المإشر اإلقلٌم،والتً تإدي بدورها إلى جذب وانتقال المعامالت التجارٌة والمإسسات اإلقتصادٌة إلى 

ٌؤخذ فً اعتباره مدى الضرر الحقٌقً الذي ٌلم بالمإسسة اإلقتصادٌة نتٌجة اإلنتقال أو حتى مجرد فتح فرع جدٌد فً اإلقلٌم 
 .بالحدودٌةالذي ٌتسم 

 

 :Economic Output Criteria معاٌٌر المخرجات اإلقتصادٌة :ثالثا

  :الكٌفٌةٌشمل هذا المتغٌر ثالثة من المإشرات 
 .االنتاجٌة المخرجات المتزاٌد والذي ٌستخدم كمإشر لتحدٌد مدى السعة نمو-أ

 .الصناعٌة المتزاٌد فً العمالة وٌستخدم كوسٌلة قٌاس لإلنتاجٌة النمو-ب

 .Socio-Economic Welfare المتزاٌد فً رأس المال وٌستخدم كمإشر للرفاهٌة اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة النمو-ج

 .الماهرةوتستخدم هذه المإشرات فً حالة أن ٌكون اإلقلٌم الحدودي بالفعل جاذبا لرإوس األموال والعمالة 

                                                           
 

(1 ) GREEN WOOD MJ، MCDOWELL JM (1991) DIFFERENTIAL ECONOMIC OPPORTUNTIES، TRANSFERBILITY OF SKILLS & IMMIGRATION TO THE 

UNITED STATES -LIPSHITZ G (1992) DIVERGENCE IN REGIONAL DEVELOPMENT. 

(2 ) BORIS. A. PORTNOV (1998) THE PERIPHERAL DESERT PLANNING BEN GURION UNIV. OF THE NEGEV. p (21-78) 
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 :Construction Criteria معاٌٌر التشٌٌد :رابعا

 وذلك ألن الحدودٌة،ٌعتبر هذا المإشر من المإشرات الحقٌقٌة والمقبولة بل أحد مفاتٌح التنمٌة اإلقتصادٌة اإلجتماعٌة لألقالٌم 
عملٌة التشٌٌد تعطً مدلوال حقٌقٌا لفاعلٌة عملٌة التنمٌة اإلقتصادٌة حٌث أنها تعتبر نتٌجة طبٌعٌة للوفورات اإلقتصادٌة الناتجة 

 .الحدوديمن تنفٌذ عملٌة التنمٌة لإلقلٌم 
 سواء أكانت الحدودي،باإلضافة إلى أن عملٌة التشٌٌد تإدي إلى توفٌر أماكن سكن تدفقات المهاجرٌن المتوقعة إلى اإلقلٌم 

 والتً بدورها تعكس المناخ اإلستثماري الصحً فً (Private Construction)عملٌة التشٌٌد تتم من خالل جهات خاصة 

. لالستثمارات تعكس السٌاسات الجاذبة والتً (Public Construction)اإلقلٌم أو من خالل الجهات العامة 

: النتائــج -5
: تتجسد اإلعتبارات الفكرٌة لعملٌة تنمٌة المناطق الحدودٌة فً إطار مجموعة من الركائز األساسٌة وهً

 الشخصٌة المكانٌة الممٌزة لإلقلٌم الحدودي .

 عملٌة إستقطاب التدفقات السكانٌة لقومٌة لإلقلٌم الحدودي. 
 عملٌة بناء الكٌان اإلقتصادي لإلقلٌم الحدودي. 
تتؤثر عملٌة إستقطاب التدفقات القومٌة لإلقلٌم الحدودي بمجموعة من العوامل المختلفة منها ما ٌختص بظروف اإلقلٌم  -

وتعتبر توفٌر فرص العمل وتوفٌر الخدمات من أهم العوامل الدافعة للهجرة من المراكز العمرانٌة المتضخمة إلى 
. األقالٌم الحدودٌة

 بعدٌن أساسٌن أال وهما علىترتكز السٌاسات التً تستهدف تنمٌة المناطق الحدودٌة  -

.   لألقالٌم الحدودٌةSpatial Isolationمحاولة تقلٌل العزلة المكانٌة : األول

. التنمٌة المستدامة للمستقرات العمرانٌة فً ضوء الموارد الطبٌعٌة المحدودة بما ٌحفظ عملٌة تجددها تلقائٌا: الثانً
المستقرات العمرانٌة داخل اإلقلٌم الحدودي تعتمد على مجموعة من الموارد المحدودة بل إنها لترتبط به أساسا ومن ثم  -

فال بد من األخذ بعٌن اإلعتبار تؤثٌر تفعٌل التنمٌة داخل اإلقلٌم الحدودي فٌما بعد الحد من الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم 
الحدودي على تلك الموارد من حٌث زٌادة معدالت اإلستغالل والذي البد وأال ٌتعارض مع دورات تجددها لضمان 

 .التواصل البٌئً
مقارنة باألقالٌم  (تشتت السكان داخل التجمعات العمرانٌة)ٌتصف اإلقلٌم الحدودي بإرتفاع قٌمة معامل اإلنتشار  -

 .الحضرٌة والرٌفٌة نظرا لكون أغلب السكان ٌقٌمون فً تجمعات عمرانٌة صغٌرة دون األلف نسمة
 .ٌتصف اإلقلٌم الحدودي بإرتفاع قٌمة متوسط التباعد بٌن التجمعات العمرانٌة مقارنة باألقالٌم األخرى -
 .األمثل واالستخدامتندرج السٌاسات التنموٌة لألقالٌم الحدودٌة من األبعاد القومٌة وإستٌعاب المتغٌرات العالمٌة  -

  :التوصــٌات -6
التنمٌة الشاملة  مفهوم على تؤكد التً المستدامة التنمٌة تحقٌق إلى تهدف التً التوصٌات بعض ستخالصإ ٌمكن سبق مما

 :ٌلً كما وذلك  خاصةشمال سٌناء الحدودٌة  عامة ولمنطقةللمناطق الحدودٌة
الحد من تؤثٌر الشخصٌة المكانٌة لإلقلٌم الحدودي على تفعٌل عملٌة التنمٌة لإلقلٌم وذلك من خالل زٌادة إمكانٌة الوصول  -

إلٌه وبالتالً التقلٌل من عزلته المكانٌة بالوسائل المختلفة للربط سواء الطرق اإلقلٌمٌة أو القومٌة وخطوط السكك الحدٌدٌة 
والربط بخطوط النقل الجوي وشبكات االتصاالت القومٌة والدولٌة ومن ثم التقلٌل من حدة البعد المكانً وتكون المحصلة 

النهائٌة هً التقلٌل من حدة الشخصٌة المكانٌة التً ٌتمٌز بها اإلقلٌم والتً تقف حائالً أمام إستقطاب التدفقات السكانٌة 
 .ورإوس األموال

البد من ترسٌخ عملٌة تنمٌة اإلقلٌم الحدودي لدى المجتمع ككل كواجب وعقٌدة ومبدأ لرفع روح الحماس لدى المواطنٌن  -
 .الحدوديكآلٌة تنفٌذٌة للسٌاسات التنموٌة التً تستهدف اإلقلٌم 

 تحدد فٌها المناطق الخاضعة لها وكذلك للمناطق الحدودٌة المصرٌةضرورة قٌام وزارة الدفاع برسم الخرٌطة العسكرٌة  -
 واإلعالن عنها ،(... محددة ـ حرم الطرٌق ـ حرم الشاطئ ـ وخالفه ارتفاعات)المناطق التً علٌها قٌود واشتراطات 
 .وإرسالها للجهات المختصة بالموافقات

 المصرٌة ٌجب أن تتم من خالل سٌاسة تنموٌة شاملة تراعً النواحً الزراعٌة والصناعٌة المناطق الحدودٌةإن تنمٌة  -
 تشجٌع التنمٌة العمرانٌة فً المنطقة حٌث تتمكن القطاعات االقتصادٌة األخرى من المساهمة فً إلىواالجتماعٌة مما ٌدفع 

 .علً القطاعات اإلنتاجٌة المتنوعةOverhead coastsتوفٌر البنٌة األساسٌة المطلوبة لها مع توزٌع التكالٌف العامة 
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 حٌث اثبت التقٌٌم انخفاض الساحل،ٌوصى بالحد من استخدام البدائل التً تتبنى سٌاسة التنمٌة العمرانٌة الشرٌطٌة على  -
 ومن ثم فالبد من االعتماد على بدائل اإلقلٌم،الكفاءة النسبٌة لهذه البدائل بصفة عامة وقلة مردودها اإلٌجابً على كامل 

 .المناطق الحدودٌةأخرى أكثر كفاءة وأقدر على ضمان امتداد العملٌة التنموٌة إلى عمق 
 تصبح ركٌزة أساسٌة حتىالمشروعات ذات البعد القومً  المناطق الحدودٌة واالهتمام بدور القطاع الخاص فً عملٌة تنمٌة -

 .نمٌةالتفً 
الحد من العزلة المكانٌة مع التكامل مع األقالٌم األخرى من خالل اإلمداد بشبكات البنٌة األساسٌة وربطه بشبكات اتصاالت  -

. وقومٌةومعلومات دولٌة 
 التؤمٌن اإلستراتٌجً للحدود بزٌادة الكثافات السكانٌة بها مع األخذ فً االعتبار تقٌٌم تحقٌق التنمٌة بمدى علىالحفاظ  -

 .تحقٌقها لألهداف السٌاسٌة واالجتماعٌة ولٌس على أساس الكفاءة االقتصادٌة
 : -المراجع -7

 :  المراجع العربٌة:أوالًال 
 .م1980-الطبعة الثانٌة-دراسة فً عبقرٌة المكان – جمال حمدان شخصٌة مصر . د (1)
 .م1983صالح عبد الجابر عٌسى، تنمٌط وتخطٌط المستوطنات الرٌفٌة، مكتبة النهضة المصرٌة  (2)
 سامً أمٌن عامر، نحو رإٌة إستراتٌجٌة لتنمٌة صحراوات مصر (3)
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