
أساليب تحديد أولويات التنمية للظهير الصحراوي للسواحل 
المصرية 

Methods of identifying the development priorities 
of the desert hinterland of the Egyptian coast

حبث مقدم من م/ وائل عوين هاشم الرفاعي 

مدرس مساعد بقسم التخطيط العمراين جامعة األزهر



أساليب حتديد أولوايت التنمية للظهري الصحراوي للسواحل املصرية 
12

الملخص                                    

نســتعرض يف هــذا البحــث أســاليب تصنيــف أولــوايت التنميــة وحتديدهــا للظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصريــة. وللظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة أمهيــة كــربى يف إعــادة رســم اخلريطــة الســكانية والعمرانيــة 
ملصــر مــن منطلــق تفعيــل االســتفادة مــن مــوارد الظهــر وإمكاانتــه لوضــع اســراتيجية تنمويــة وإطــار ختطيطــي 
ــنبثق منهــا برامــج ومشــروعات إمنائيــة يراعــى يف أولوايهتــا مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي  عــام للمنطقــة تـ

علــى املســتوى اإلقليمــي والقومــي.

وتواجــه مصــر حاليــا العديــد مــن املشــاكل االقتصاديــة يرجــع أساســها إىل تزايــد معــدالت االســتهالك 
وتناقــص الراكمــات الرأمساليــة الناجتــة عــن معــدالت اخنفــاض اإلنتــاج النســبية مــع عــدم وجــود تــوازن جغــرايف 

بــني الســكان إضافــة إىل مشــاكل الظهــر الصحــراوي للســواحل وعزلتــه.

ويهــدف البحــث إىل وضــع معايــر وأســس لتصنيــف أولــوايت التنميــة وحتديدهــا للظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصرية لالســتفادة من موارده وإمكاانته يف األنشــطة االقتصادية.

وتكمــن املشــكلة يف عــدم وجــود تصنيــف واضــح للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة حــى نتمكــن مــن 
حتديــد أولــوايت التنميــة فيهــا.

ومــن خــالل البحــث مت االعتمــاد علــى املنهــج النظــري لتعريــف ظهــر الســواحل واملنهــج التحليلــي الوصفــي 
لتحديــد الوحــدات الصحراويــة ملصــر وحتديــد وســائل تصنيــف الظهــر الصحــراوي مــن خــالل ثالثــة وســائل 

رئيســية وهــي علــى النحــو التــايل:

1-حتديد درجة العزلة والبعد املكاين لكل ظهر.

2-حتديد املوارد واإلمكاانت التنموية يف كل ظهر.

3-حتديد املشروعات القومية يف كل ظهر.
ومن خالل ذلك مت حتديد أولوايت التنمية للظهر الصحراوي للسواحل املصرية. 

الكلمات المفتاحية:

الظهر الصحراوي، معاير التصنيف، التنمية، البعد املكاين.
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Abstract

In this paper, we review the methods of classifying and iden-

tifying the development priorities of the desert hinterland of the 

Egyptian coast. the desert hinterland of the Egyptian coast has 

significant importance in the redrawing of the map of urban pop-

ulation of Egypt. That is achievable by taking advantage of the 

resources and potentials of the hinterland to devise a develop-

ment strategy for the region which contains programs and spon-

sored development projects that take into account economic and 

social paybacks at the regional and national levels as a priority. 

These days, Egypt is facing many economic problems due to the 

increasing rates of consumption basis and decrease in capital 

accumulations resulting from low production rates with no rel-

ative geographical balance among the population due to some 

problems in the desert hinterland of coasts and isolation.

The research aims to develop criteria for the classification 

and identification of development priorities of the desert hinter-

land of the Egyptian coast in order to make use of the resourc-

es and capabilities in economic activities. The problem lies in 

the lack of a definite classification of the desert hinterland of the 

Egyptian coasts for us to determine the developmental priorities 

in the aforementioned regions. In this research, we relied on the 
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theoretical identification of the hinterland and on the analytical 

descriptive approach to classify the desert hinterland by using 

three main methods:

1-Determine the degree of isolation and spatial dimension of 

each hinterland desert.

2-Identify resources and development potential of each hinter-
land desert.

3-Determine national projects for each hinterland desert.

By doing so, we identified development priorities of the hinter-
land desert of Egyptian coast. 
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1-المقدمة:   
تواجــه مصــر العديــد مــن املشــاكل يرجــع أساســها إىل تزايــد معــدالت االســتهالك وتناقــص الراكمــات 
الرأمساليــة الناجتــة عــن معــدالت اخنفــاض اإلنتــاج مــع عــدم وجــود تــوازن جغــرايف بــني الســكان، إىل جانــب 
بعــض املشــاكل يف الظهــر الصحــراوي للســواحل وعزلتــه حيــث نشــأت التجمعــات العمرانيــة املصريــة منــذ 
آالف الســنني وانتشــرت على جانيب هنر النيل من أســوان جنواب حى القاهرة مشاال مث تناثرت يف قلب الدلتا 

مكونــة نســقا عمرانيــا فريــدا مــن نوعــه ال يتعــدى أربعــة ابملائــة مــن مســاحة القطــر املصــري)1( .

وكلما زاد عدد الســكان قلت املســاحة الزراعية حى وصلت إىل الوضع احلايل من اســتنزاف لألراضي 
الزراعيــة واالزدحــام الشــديد علــى الرغــم مــن وجــود أراضــي شاســعة شــرق النيــل وغربــه وجنــوب البحــر املتوســط 

وغــرب البحــر األمحــر.

ومــن هنــا جــاء التفكــر يف اخلــروج مــن الــوادي الضيــق وبــرزت فكــرة تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل 
املصريــة، مــع مــا تواجهــه مصــر مــن الضغــوط العديــدة بســب زايدة معــدالت النمــو الســكاين بنســبة تفــوق 
معــدالت التنميــة االقتصاديــة واملســاحة املأهولــة. بــدأت فكــرة تنميــة الظهــر الصحــراوي إبنشــاء بعــض القــرى 
الســياحية علــى الشــاطئ وإنشــاء التجمعــات القرويــة يف الظهــر الصحــراوي حيــث يعتــرب الســاحل وظهــره 

الصحــراوي مــن إحــدى املناطــق املهمــة ذات الطبيعــة املتميــزة يف مصــر)2(. 

وللظهــر الصحــراوي أمهيــة كــربي يف إعــادة رســم اخلريطــة الســكانية والعمرانيــة ملصــر وذلــك مــن منطلــق 
ــنبثق منهــا  تفعيــل االســتفادة مــن مــوارد وإمــكاانت الظهــر لوضــع اســراتيجية تنمويــة وإطــار ختطيطــي عــام تـ

مشــروعات يراعــى يف أولوايهتــا مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي. )3(

وتكمــن أمهيــة البحــث يف كيفيــة تصنيــف الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة؟  ومــا هــي الوســائل 
املقرحــة لتحديــد أولــوايت التنميــة للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة؟ وتكمــن املشــكلة البحثيــة يف عــدم 
وجــود تصنيــف واضــح للظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة حــى نتمكــن مــن حتديــد أولــوايت التنميــة هبــا.

1- اهليئة العامة للتخطيط العمراين، وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية، تقرير خريطة التنمية والتعمر 2017، يونية1998 ص 5 
2- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر، دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1980م، اجلزء االول عامل الكتاب، ص278.

3- اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين، وزارة اإلســكان واملرافــق والتنميــة العمرانيــة: مشــروع املخطــط االســراتيجي لتنميــة الســاحل الشــمايل الغــريب وظهــره 
الصحــراوي, 2007 ص18
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2-أهداف البحث:
يهــدف البحــث إىل تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة مــن خــالل تصنيــف الظهــر الصحراوي 
وحتديــد إمــكاانت كل ظهــر للخــروج بتحديــد أولــوايت التنميــة للظهــر الصحــراوي املصــري وذلــك حــى 

نتمكــن مــن االيت:

● إجياد تنمية اقتصادية وعمرانية متوازنة.

● إجياد مناطق جذب خارج القاهرة والدلتا للعمل على محاية األراضي الزراعية.

● توفر مناطق اقتصادية وعمرانية قوية تدعم حتقيق التنمية يف هذه املناطق.

3-منهجية البحث:

 مت استخدام نوعني من مناهج البحث ومها: -

ا-المنهــج النظــري: ويتــم التعــرض إلــى أهــم التعريفــات الخاصــة بتنميــة 
الظهيــر الصحــراوي وســاحله. 

ب-المنهــج التحليلــي الوصفــي: ويتطــرق إلــى وصــف الوحــدات الصحراويــة 
ــائل  ــواحلها والوس ــراوي لس ــر الصح ــد الظهي ــة لتحدي بمصــر واألســس المتبع
األساســية المقترحــة لتصنيــف ظهيرهــا الصحــراوي وتحديــد أولويــات التنميــة 

بــه. 

4-الظهير الصحراوي للسواحل المصرية:

 ميتــد الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة علــى طــول حدودهــا الشــمالية والشــرقية، حيــث حيدهــا مــن 
الشــمال البحــر املتوســط ومــن الشــرق البحــر األمحــر. ويبلــغ جممــوع أطــوال الســواحل املصريــة وظهرهــا 2330 

كــم. ويوضــح اجلــدول رقــم )1( أطــوال الســواحل الصحراويــة املصريــة وظهرهــا الصحــراوي. شــكل رقــم )1(
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النسبةالطولاالسمالرقم
55023.6الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي1
2209.4الساحل الشمالي الشرقي وظهيره الصحراوي2
47520.4ساحل خليج العقبة والسويس وظهيره3
108546.6ساحل البحر األحمر وظهيره4

2330100االجمالي

جدول )1( أطوال السواحل الصحراوية المصرية
     المصدر: الباحث

ويقع 70% من الظهر الصحراوي يف نطاق اجلزء غر املعمور يف البالد)1( والذي مل يســتغل منه حى 
اآلن  ســوى 7% من طاقته متمثال يف الشــريط الســاحلي. وتبلغ مســاحة مصر حوايل مليون كيلو مر مربع 
 منها 40 ألف كيلو مر مربع فقط  )4%(  هي اجلزء املعمور والذي يعيش علية أكثر من 90 مليون نسمة)2(

أعلــى  مــن  وهــي  كــم2   / شــخص   1750 إىل  الســكانية  الكثافــة  ارتفــاع  إىل  أدى  ممــا   ,
وأدى  مصــر  يف  املوجــودة  الكــربى  املــدن  مشــاكل  مــن  زاد  ممــا  العــامل  يف  املوجــودة  الكثافــات 
الزراعيــة)3( األراضــي  مــن  فــدان  ألــف   750 مــن  أكثــر  وضيــاع  العشــوائيات  انتشــار   إىل 
. ويقــدر الفاقــد مــن األراضــي الزراعيــة ســنواي بــني 65 ألــف إىل 72 ألــف فــدان خــالل الفــرة مــن 2005-

2015م وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أنــه مــن خــالل تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل ميكنهــا اســتيعاب 
18% مــن عــدد الســكان  املرحلــة األويل ســنة اهلــدف عــام 2050.

1- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر – دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1980م، اجلزء االول عامل الكتاب، ص269. 

2- تقرير جهاز التعبئة العامة واإلحصاء السبت 20/ 1/ 2016 والساعة السكانية. 

3- اهليئة العامة للتخطيط العمراين-التنمية الساحلية يف إطار شامل للتنمية اإلقليمية – املؤمتر الدويل "السياحة والتنمية يف املناطق الساحلية "مارس 

2005م. 
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شكل رقم )1( الظهر الصحراوي للسواحل املصرية
املصدر: الباحث 

يف ومــن هنــا يتضــح أن الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة ميتــد علــى معظــم حدودهــا ممــا جيعــل 
عمليــة التصنيــف للظهــر الصحــراوي عمليــة مهمــة لتحديــد أولــوايت التنميــة وتوجيــه االســتثمارات إليهــا.

5-مفهوم الظهير الصحراوي للسواحل من خالل البحث: 

 يشــر الظهــر الصحــراوي للســواحل إىل املناطــق الــي تقــع إىل الداخــل مــن البحــر والشــريط الســاحلي 
وميكــن تنميتهــا مــن خــالل املــوارد الطبيعيــة وتؤثــر ابلشــريط الســاحلي وتتأثــر بــه يف عمليــات التنميــة.
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5-1تقسيم السواحل وظهيرها الصحراوي: -
يتــم حتديــد احليــز املــكاين للمنطقــة الســاحلية والظهــر الصحــراوي هلــا وفقــا ملعايــر بيئيــة)1(  ومنهــا تلــوث اهلــواء 
وتلــوث الشــواطئ، وطبيعيــة ومنهــا أماكــن توفــر الثــروات الطبيعيــة أبنواعهــا، واجتماعيــة كركــز الســكان، 

واقتصاديــة ومنهــا أماكــن املشــروعات القوميــة ابإلضافــة إىل احلــدود اإلداريــة. 

تقسم السواحل وظهيرها الصحراوي إلى أربعة سواحل وهي:

ــراوي: ميتــد الســهل الســاحلي  ــره الصح ــي وظهي ــمالي الغرب ــاحل الش  5-1-1 الس
بطــول الســاحل ويبلــغ متوســط عرضــه يف املنطقــة بــني اإلســكندرية والضبعــة 37كــم ويضيــق يف منطقــة فوكــه 
ليصــل إىل 12كــم. ومتتــد سالســل التــالل الرمليــة جنــويب الســهل بطــول الســاحل ويصــل أقــل عــرض لــه عنــد 

احلــدود الليبيــة حيــث متتــد جنوبــه هضبــة صخريــة ارتفاعهــا 200م.

5-1-2 ســاحل الدلتــا وظهيرهــا: ميتــد الشــاطئ ابرتفــاع مــن صفــر إىل +3م فــوق ســطح البحــر 
ويتميــز بوجــود التــالل الرمليــة جنــويب حبــريت املنزلــة والربلــس والــي يصــل ارتفاعهــا إىل 18م. كمــا متتــد الــربك 

واملســتنقعات بطــول خــط الســاحل، ويف الظهــر تنتشــر املناطــق الزراعيــة والصناعيــة.

ــا الصحــراوي: ميتــد الســهل الســاحلي بشــمايل ســيناء  5-1-3 ســواحل ســيناء وظهيره
ويــراوح عرضــه بــني 30-35 كــم ومتتــد الكثبــان الرمليــة بطــول الســاحل ابرتفــاع 3-15 م. وىف خليــج 
الســويس يتســع يف الشــمال ليصــل إىل 218كــم يف رأس ســدر، ويضيــق كلمــا اجتهنــا جنــوابً ليصــل يف أبــو 

زنيمــة إىل 6كــم. وىف خليــج العقبــة يضيــق حــى يصــل إىل 200م.

5-1-4 البحــر األحمــر وظهيــره الصحــراوي: الســهل الســاحلي محصــور بيــن 
منســوب صفــر و+200م فــوق ســطح البحــر ويبلــغ أقصــى اتســاع لــه يف اجلنــوب يف وادي 
احلوضيــة ليبلــغ 35كــم، ويضيــق كلمــا اجتهنــا مشــااًل ليصــل يف الشــمال إىل 25كــم وىف رأس بنــاس 10كــم وىف 
خليــج الســويس إىل 10 كــم. ويبلــغ معــدل االحنــدار يف املتوســط 4%، وإىل الغــرب منــه متتــد سالســل جبــال 

البحــر األمحــر مــن اجلنــوب وحــى منتصــف خليــج الســويس بطــول 750كــم.

1- د/ سليم، حممد صربي حمسوب، جيومرفولوجية السواحل، القاهرة,1990-دار الثقافة -ص 259 
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6-األسس المتبعة لتحديد الظهير الصحراوي للسواحل المصرية:

املتباينــة  الصحراويــة  الوحــدات  مــن  جمموعــة  مــن  املصريــة  الصحــراء  تتشــكل 
الصحــراوي  ابلظهــر  البحــث  ويهتــم  طبيعيــة(،  وحــدة صحراويــة  عشــرة  )إحــدى 

فيهــا. التنميــة  عمليــات  تفعيــل  مقومــات  ميتلــك  والــذي  للســواحل 

وتتمثــل مقومــات الظهــر الصحــراوي للســواحل املصريــة بوجــود خمــزون املــوارد الطبيعيــة مــن خامــات 
املعــادن املختلفــة مــن ذهــب وفحــم وبــرول ابإلضافــة إىل املناطــق الصاحلــة للزراعــة ووجــود بعــض احملميــات 

الطبيعيــة.

وفيمــا يلــي عــرض األســس التــي يعتمــد عليهــا فــي تحديــد الظهيــر 
:)2( شــكل  للســواحل  الصحــراوي 
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  حتديد الوحدات الصحراوية املصرية: 
من حيث

                                                     استبعاد املناطق الغر صاحلة للتنمية

أ - املساحة       ب  - املوقع
ج - الطبوغرافيا   د  - اجليولوجيا

 الظهر الصحراوي للسواحل املصرية القابلة للتنمية
            

ه – املورفولوجيا  و - اإليكولوجيا

                                   

                                       درجة العزلة والبعد املكاين وأتثريهما على عملية التنمية

إجراء عملية تصنيف الظهر الصحراوي
 للسواحل املصرية                               

                                                    مدى توافر اإلمكانيات واملوارد التنموية داخل 

                                                   الظهر الصحراوي

                                               

                                                  توطني املشروعات القومية ضمن النطاقات املكانية

                                                  للظهر الصحراوي

           حتديد الظهر الصحراوي ذات األولوية يف توجيه جهود التنمية إليها

شكل )2( أسس حتديد الظهر الصحراوي للسواحل املصرية
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6-1تحديد الوحدات الصحراوية الطبيعية:
- متثــل الصحــارى اجلافــة وشــديدة اجلفــاف أغلــب املســاحة مــن الصحــارى املصريــة حيــث متثــل الصحــراء 

الغربيــة قمــة اجلفــاف بــني صحــارى العــامل. فهــي قلــب الصحــراء الكــربى.

- تظهر أشباه الصحارى يف اإلطار الساحلي الضيق الذي غالبا ما يتحدد ابلتضاريس.

- معظــم الصحــارى املصريــة صحــارى صخريــة وليســت رمليــة كمــا هــو معتقــد وأقلهــا مســاحة الصحــراء 
اخلصوبيــة والــي تقتصــر علــى أجــزاء علــى جانــيب الدلتــا وعلــى الســاحلني مث علــى شــرائح ونطاقــات ضيقــة مــا 
بــني الــوادي وهضــاب الصحــراء ويف بعــض أوديــة الصحــراء الشــرقية، أمــا الصحــراء الرمليــة فتســود بعــض أجــزاء 
يف غــرب الصحــراء الغربيــة ويف مشــال ســيناء، وفيمــا عــدا ذلــك فــإن الصحــراء الصخريــة هــي الــي تســود ويوضــح 

الشــكل رقــم )3( األقاليــم الســاحلية الصحراويــة.
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شكل )3( األقاليم الساحلية الصحراوية المصرية كوحدات طبيعية

6-2الظهير ذات القابلية في تفعيل عمليات التنمية:                      

أدى عــدم رغبــة الســكان واأليــدي العاملــة يف اخلــروج مــن مواطنهــم والذهــاب إىل الظهــر الصحــراوي، 
أدى إىل وجــود مناطــق خاليــة مــن اخلدمــات والســكان حيــث تتجــه املؤشــرات الدميوغرافيــة املصريــة دائمــاً إىل 

هجــرة أهــايل الريــف إىل املــدن وإىل املناطــق احلضريــة علــى وجــه العمــوم هبــدف البحــث عــن فــرص العمــل.

الصحراويــة.  الســاحلية  األقاليــم  جمموعــة  حتديــد  مت  املصريــة  الصحــارى  تقســيم  خــالل  ومــن 
التنميــة  عمليــات  لتفعيــل  الطبيعيــة  اخلصائــص  مالءمــة  مــدى  علــى  التحديــد  هــذا   واعتمــد 

 )الشكل)1( رقم )4((. 

1- د. محدان، مجال محدان، شخصية مصر – دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, 1982م، اجلزء الثاين عامل الكتاب، ص158 
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شكل )4( الظهير الصحراوي ذات القابلية في التنمية
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ويتسم الظهير الصحراوي بمجموعة من الخصائص وهي كاآلتي: 
أ- العزلة املكانية والبعد مما يؤدي إىل االنغالق وصعوبة الوصول للظهر الصحراوي.

ب- االخنفاض احلاد يف الكثافة السكانية مقارنة ابملناطق املعمورة.

ت- املوارد الكامنة غر املستغلة.

ث- االعتمــاد علــى املراكــز االقتصاديــة الرئيســية خــارج حــدود الظهــر الصحــراوي للســواحل للحصــول علــى 
اخلدمات.

ج- تنبثــق اخلصائــص املميــزة للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن اخلصائــص املميــزة للصحــراء بصفــة عامــة وهــي 
التفــاوت احلــراري واجلفــاف والتغــرات املناخية.

7-تصنيــف الظهيــر الصحــراوي بنــاًء علــى األولويــة لتوجيــه العمليــات 
التنمويــة:

هتــدف هــذه املرحلــة مــن البحــث إىل الوصــول إىل تصنيــف الظهــر الصحــراوي املصــري بنــاًء علــى مــدى 
قابليتــه لتوجيــه عمليــات التنميــة واخلــروج أبولويــة تفعيــل العمليــات التنمويــة علــى أن تكــون العوامــل والوســائل 

الــي ســوف يبــى عليهــا التصنيــف قابلــة للقيــاس احلقيقــي.

7-1 الوسائل المقترحة لتصنيف الظهير الصحراوي المصري:

 تبى البحث ثالث وسائل للوصول إىل ذلك التصنيف وهي:

ا – حتديد درجة العزلة والبعد املكاين لكل إقليم على حدة.

ب -حتديد اإلمكاانت واملوارد التنموية لكل ظهر على حدة مبا يضمن احلفاظ على املوارد.

ج – املشــروعات القوميــة املســتحدثة الــي تضفــي ميــزة مكانيــة ألي مــن األقاليــم الســاحلية الصحراويــة 
والــي تقــع ضمــن نطاقهــا املــكاين ومــن مث فــإن األمهيــة النســبية للظهــر الصحــراوي تــزداد نظــرا لوضعــه علــى 
اخلريطة التنموية القومية واســتقطابه لالســتثمارات الداخلية واخلارجية، وهو بعد مؤثر وفعال ال ميكن إغفاله 

يف عمليــة تصنيــف الظهــر الصحــراوي املصــري.
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7-1-1تحديــد درجــة العزلــة والبعــد المكانــي للظهيــر الصحــراوي للســاحل: يعتــرب 
حتديــد درجــة العزلــة والبعــد املــكاين مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف عمليــة تنميــة الظهــر الصحــراوي والــي بدورهــا جتســد 

الشــخصية املكانيــة للظهــر الصحــراوي املصــري.

ولقــد اقرحــت الدراســة جمموعــة مــن املعايــر الــي ســيتم مــن خالهلــا قيــاس كل مــن املتغريــن )درجــة العزلــة 
والبعــد املــكاين( لــكل ظهــر علــى حــدة.

• درجة العزلة المكانية:	

يعتــرب عامــل العزلــة املــكاين مــن العوامــل األساســية والــي تقــف حائــال أمــام تفعيــل عمليــات التنميــة، 
حيــث بــزايدة درجــة العزلــة املكانيــة تــزداد الصعوبــة يف تفعيــل العمليــات التنمويــة للظهــر، ومــن عوامــل العزلــة 
املكانيــة اتســاع املســافات بــني األقاليــم الســاحلية الصحراويــة واملناطــق األخــرى ابإلضافــة لصعوبــة الوصــول 

إليهــا.

وتؤثــر الطبيعــة املورفولوجيــة للظهــر الصحــراوي املصــري بشــدة يف زايدة درجــة العزلــة املكانيــة 
للظهــر الصحــراوي.

واقــرح البحــث وســيلتني أساســيتني ميكــن االســتناد إليهمــا لقيــاس درجــة العزلــة املكانيــة للظهــر الصحــراوي 
ومهــا: 

أ- إمجايل أطوال الطرق اإلقليمية والقومية منسبة إىل إمجايل مساحة الظهر الصحراوي للسواحل.

ب- الكثافة السكانية للظهر الصحراوي للسواحل.

ــراوي  ــر الصح ــة للظهي ــة العزل ــكل )5( درج ــدول )2( وش ــح ج ويوض
ــها ــائل قياس ــة ووس ــواحل المصري للس
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الظهير الصحراوي
درجة العزلة المكانية 1/ إجمالي وسائل قياس درجة العزلة المكانية

القيمة
الترتيب

نسبة الطرق 
إجمالي الكثافة ش/كلمإلى المساحة

1/القيمةالقيمة

األول0.0561616.0560.06إقليم السهول )شمال سيناء(
الثاني0.0295.75.730.17إقليم الجبال )جنوب سيناء(

الخامس0.0070.50.511.96إقليم جنوب الصحراء الغربية
إقليم شمال الصحراء الغربية

0.008
الثالث3.43.410.29

السادس0.020.20.224.55إقليم جنوب الصحراء الشرقية
الرابع0.0333.030.33إقليم جبال الصحراء الشرقية

جــدول )2( درجــة العزلــة للظهــر الصحــراوي للســواحل ووســائل قياســها املصــدر: الباحــث مســتنداً إىل تقريــر 
املخطــط االســراتيجي القومــي2052 واهليئــة العامــة للطــرق واجلســور مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار 

مبجلــس الــوزراء.

شكل )5( قياس درجة العزلة المكانية للظهير الصحراوي للسواحل

املصــدر: الباحــث مســتنداً علــى تقريــر املخطــط االســراتيجي القومــي2052 واهليئــة العامــة للطــرق والكبــاري 
مركــز املعلومــات ودعــم اختــاذ القــرار مبجلــس الــوزراء.



أساليب حتديد أولوايت التنمية للظهري الصحراوي للسواحل املصرية 
28

البعد المكاني: 
قيــاس البعــد املــكاين للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل بعــده عــن أقــرب مركــز حضــري)1(  ولقــد 

اســتخدمت املســافة عــن أقــرب مركــز حضــري رئيســي لعــدة أســباب أمههــا: 

• قلــة املراكــز احلضريــة الرئيســية علــى مســتوى الدولــة ممــا يضفــي علــى عمليــة القيــاس ميــزة ووضــوح ودقــة 	
يف عمليــة القيــاس.

• توقــع نشــوء عالقــة قويــة مــا بــني تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل واملراكــز احلضريــة الرئيســية وهــو 	
هــدف أمســى مــن أحــد أهــم أهــداف تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل وهــذه العالقــة تتصــف أبهنــا 
عالقــة عكســية فيمــا بــني املســافة بــني اإلقليــم احلــدودي وتلــك املراكــز مــن جهــة وعمليــة التنميــة مــن 

جهــة أخــرى.

• للمراكز احلضرية الرئيسية أدوار فعالة على املستوى القومي وقد يتولد أتثر فعلى على عملية التنمية.	

وتعتــرب القاهــرة واإلســكندرية املركزيــن احلضرييــني الرئيســييني يف مصــر واللذيــن يتــم مــن خالهلمــا قيــاس بعــد 
الظهــر الصحــراوي عــن املركــز العمــراين احلضــري ويوضــح شــكل )6( وجــدول )3( درجــة البعــد املــكاين 

للظهــر الصحــراوي للســواحل

1- BORIS. A. PORTNOV, THE PERIPHERAL DESERT PLANNING. BEN GURIONUNIV. 

OF THE NEGEV (1998). P (78) 
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البعد عن المركز الحضري الظهير الصحراوي
الترتيبالرئيسي “أيهما أقرب” باأللف كم

األول0.22إقليم السهول )شمال سيناء(
الثاني0.38إقٌليم الجبال )جنوب سيناء(

السادس1.20إقليم جنوب الصحراء الغربية
الثالث0.45إقليم شمال الصحراء الغربية 
الخامس0.85إقليم جنوب الصحراء الشرقية
الرابع0.75إقليم جبال الصحراء الشرقية 

جدول )3( درجة البعد املكاين للظهر الصحراوي املصري

شكل )6( درجة البعد المكاني للظهير الصحراوي للسواحل

المصدر: الباحث مستنداً على تقرير المخطط االستراتيجي القومي2052
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أولويــات  لتحديــد  كوســيلة  التنمويــة  واإلمكانــات  المــوارد   2-1-7
 :(1 التنميــة)

تتوقــف جهــود التنميــة املكانيــة للظهــر الصحــراوي للســواحل علــى مــا ميكــن اســتغالله بشــكل آمــن ملــا 
يتوفــر بــه مــن مــوارد وإمــكاانت تنمويــة كامنــة بداخلــه وقابلــة لالســتغالل يف ضــوء دورات جتددهــا الطبيعــة مــع 
األخــذ يف االعتبــار التطــور الســريع يف عمليــات النقــل والتقنيــات احلديثــة املصاحبــة لــه والــي بدورهــا أضافــت 
بعــداً جديــداً حــرر فكــر التنميــة مــن حــدود املــكان نوعــاً مــا. ويوضــح الشــكل رقــم )7( احلصــر الشــامل للثــروة 

املعدنيــة واملــوارد الطبيعيــة والشــكل رقــم)8( األراضــي القابلــة لالســتصالح الزراعــي.

ومــن مث فإننــا نســعى إىل الوصــول إىل تصنيــف للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل مــا يكمــن 
بداخلهــا مــن ثــروات وإمــكاانت لتحديــد أي مــن تلــك األقاليــم لــه أولويــة التنميــة، وتوضــح اجلــداول )6.5.4( 

احلصــر الشــامل للثــروة املعدنيــة واملــوارد الطبيعيــة كامليــاه واألراضــي القابلــة لالســتصالح الزراعــي.
 

الظهري الصحراوي 

الثروات الطبيعية 

الفحم
الفلزات الغري حديديةالفلزات احلديدية

الذهب
التنتاملالقصديرالرصاصالنحاساألمنيتاملنجنيزاحلديد

------------2.5--49مشال سيناء

----------------1.5جنوب سيناء 

1.44جم/طن8701.351.1131----53.2--جبال البحر األمحر

219 جم/طن--0.82--2585------جنوب الصحراء الغربية 

مشال وجنوب الصحراء 
------------------الغربية 

جدول )4( تقدير احتياطي الخامات والثروات الطبيعية مقدرة بالمليون طن

1- بياانت تقرير وصف مصر – مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء 1999م -ص3 
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الظهير الصحراوي 
لسواحل

الثروات الطبيعية -الخامات الالفلزية
الرمال 
األحجار الجرانيتالرخامالبازلتالجبسالكبريتالفوسفاتالبيضاء

الجيرية
تواجد--تواجد*تواجد*2017.4--20شمال سيناء 
تواجد*تواجد*تواجد*--40------جنوب سيناء 

تواجد*تواجد*تواجد*--57.9--23--جبال البحر األحمر 
----تواجد*----------جنوب الصحراء الشرقية 
--------45------شمال الصحراء الغربية 
------------700--جنوب الصحراء الغربية 

جدول )5( تقدير احتياطي الخامات والثروات الطبيعية )الخامات الالفلزية( مقدرة بالمليون طن

المساحة القابلة الظهير الصحراوي لسواحل
لإلستصالح

مصادر المياه المتاحة
أمطارجوفيةسطحية

نقل )3019 مليون م400000/3 فدانشمال سيناء
90-235 مليون م3/سنة10 مليون م3/سنةسنة(

غير محددغير محددغير محدد--------جنوب سيناء

غير محددغير محددغير محدد--------جبال البحر األحمر

ال يوجد120مليون م3/سنةغير محدد428000 فدانجنوب الصحراء الشرقية

غير محددغير محددنقل 1.7 مليون م3/سنة426000 فدانشمال الصحراء الغربية

ال يوجد1200 مليون م3/سنةنقل 5 مليار م3/سنة8500000 فدانجنوب الصحراء الغربية

جدول )6( تقدير احتياطي الموارد المائية واألراضي القابلة لالستصالح 

املصدر: اهليئة العامة لالستشعار عن بعد – وزارة األشغال واملوارد املائية – خريطة التنمية والتعمر.
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شكل )7( توزيع الموارد واإلمكانات التنموية حسب تصنيف الصحاري المصرية

املصدر: الباحث استنادا علي كتاب سامي أمني عامر، حنو رؤية اسراتيجية لتنمية صحراوات مصر-ص40

للزراعــة ابلظهــر  الصاحلــة  امليــاه  الصناعيــة وآابر  واملراكــز  التعدينيــة  الثــروات  مواقــع  الســابق  الشــكل  ويوضــح 
الصحــراوي للجمهوريــة حيــث تعتــرب مــن أهــم اإلمــكاانت املتاحــة يف هــذه املناطــق ممــا يســهل عمليــات التنميــة هبا.
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شكل رقم )8( األراضي الصاحلة للتنمية يف مصر

املصدر: املخطط االسراتيجي القومي للتنمية العمرانية2052-ص82
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• القطاعــات االقتصاديــة القوميــة وتأثيرهــا علــى عمليــة تصنيــف الظهيــر 	
الصحــراوي للســاحل:

القطاعــات  دراســة  مــن  بــد  األولويــة ال  بدافــع  للســاحل  الصحــراوي  الظهــر  تصنيــف  لصياغــة عمليــة   -
االقتصاديــة املختلفــة املكونــة لالقتصــاد القومــي يف تشــكيل االقتصــاد اإلقليمــي، حيــث املســتهدف أن يصبــح 
الظهــر الصحــراوي للســاحل فيمــا بعــد كيــاانً اقتصــادايً قــوايً مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً ابالقتصــاد القومــي وداعمــاً 
لــه. وتعتــرب القطاعــات اإلنتاجيــة هــي األقــوى علــى مســتوى الســاحل وظهــره مــن حيــث املســامهة يف الناتــج 

احمللــي واســتقطاهبا للمشــتغلني.

- أتيت السياحة يف املرتبة األوىل من حيث املسامهة يف الناتج احمللي واستقطاهبا للمشتغلني، وتليها ابلرتيب 
التجــارة فالصناعــة فالزراعــة وإن كان قطــاع الزراعــة مــن القطاعــات االقتصاديــة ذات املــردود االجتماعــي ملــا 
يســتقطبه ألكــرب نســبة مــن املشــتغلني، وإن كان مــن املتوقــع أن تتأثــر عالقــة البعــد املــكاين والعزلــة املكانيــة 
عنــد إعــداد برامــج تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل، حيــث أن التنميــة الزراعيــة ســوف تتطلــب االعتمــاد 
علــى وســائل الــري احلديثــة واملعــدات التكنولوجيــة احلديثــة ممــا ســيزيد مــن إمجــايل االســتثمارات املوجهــة هلــذا 

القطــاع التنمــوي.

* قطــاع الصناعــة: مبــا يضيفــه للناتــج القومــي والــذي أضفــى عليــه ميــزة األمهيــة النســبية الكــربى، إال أنــه 
يســتقطب اســتثمارات ضخمــة قــد تكــون عبئــا علــى تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل يف مراحلهــا األوىل 
مــا مل يكــن التوجــه يف هــذه املراحــل األوىل مــن عمليــة التنميــة للظهــر الصحــراوي للســواحل إىل الصناعــات 
الصغــرة واإللكرونيــة والربجميــات ونظــم املعلومــات ذات االســتثمارات األقــل مقارنــة ابالســتثمارات املوجهــة 

للصناعــات التقليديــة.

*  قطــاع التجــارة: والــذي حيقــق أكــرب مســامهة يف الناتــج احمللــي واألقــل مــن حيــث االســتثمارات 
املوجهــة إليــه، البــد مــن رســم مالحمــه بدقــة يف سياســات تنميــة  الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل هتيئــة 
اجملتمــع احمللــي جملتمــع املعلومــات والتوجــه حنــو التجــارة والتســويق اإللكــروين خاصــة وأن التوجــه يف الصناعــة 
هــو اآلن حنــو املنتجــات اإللكرونيــة والربجميــات ونظــم املعلومــات ، أمــا يف الزراعــة فــإن احملاصيــل ذات القيمــة 
النقديــة املرتفعــة تعمــل علــى إجيــاد أراٍض خصبــة ينمــو عليهــا هــذا القطــاع  ممــا يزيــد مــن القــوة االقتصاديــة 

للظهــر الصحــراوي للســواحل ومــن مث ســيكون مــردوده علــى االقتصــاد القومــي ككل. 

* قطــاع الســياحة: يعتــرب مــن املــوارد واإلمــكاانت املتاحــة يف الظهــر وســاحله وىف ضــوء الوضــع 
الســياحي التنافســي مــع املناطــق الســياحية األخــرى ومــع اســتغالل اجملتمعــات البدويــة املتواجــدة داخــل الظهــر 
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الصحــراوي والــذي يعتــرب كمــورد أساســي ضمــن جمموعــة املــوارد الســياحية.

7-1-3 المشــروعات القوميــة المســتحدثة كوســيلة لعمليــة تصنيــف الظهيــر 
الصحــراوي:       

مفهوم المشروعات القومية: 
وتوفــر  ورعايتهــا  إبقامتهــا  الدولــة  تقــوم  مشــروعات  جمموعــة  أهنــا  علــى  املشــروعات  هــذه  تعــرف 
االســتثمارات الالزمــة هلــا، مــع االجتــاه حنــو جــذب االســتثمارات مــن جانــب القطــاع اخلــاص الوطــي واألجنــيب 

املختلفــة. االقتصاديــة  األنشــطة  إىل 

وأنشــئت املشــروعات القوميــة املســتحدثة لتحقيــق أهــداف ســامية مــن أمههــا جــذب الســكان مــن 
املناطــق املتكدســة واســتيعاهبم يف املناطــق الصحراويــة الــي تتوطــن هبــا هــذه املشــروعات القوميــة ابإلضافــة إىل 
دعــم االقتصــاد القومــي مــن خــالل تكويــن كيــاانت اقتصاديــة جديــدة تتميــز ابلقــوة والقــدرة علــى المنافســة 
احملليــة واخلارجيــة. ولكــن مــن الطبيعــي وجــود املشــاكل والســلبيات الــي تواجــه قيــام تلــك املشــروعات، وعنــد 
وجــود أحــد املشــروعات القوميــة ضمــن احليــز املــكاين ألحــد مناطــق الظهــر الصحــراوي للســواحل يزيــد مــن 
أمهيتــه املكانيــة مقارنــة ابلظهــر الصحــراوي للســواحل األخــرى والــي مل تســتقطب أايً مــن املشــروعات القوميــة.

ا-مشروع تنمية مشال سيناء القومي))( 

أمهيــة املشــروع: يعــد مشــروع تنمية مشــال ســيناء أحــد املشــروعات القوميــة العمالقــة الــي تنفذهــا وزارة 
املــوارد املائية والــري.

أهداف املشروع:

تقوية سياسة مصر الزراعية ودعمها. 	•

إعادة توزيع السكان بصحراء مصر وتوطينهم.	•

ربط سيناء مبنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي.	•

1- د/ هالل ،عاطف هالل -مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التابع جمللس وزراء مصر –مقال مت اعتماده ونشره يف إبريل 2009



أساليب حتديد أولوايت التنمية للظهري الصحراوي للسواحل املصرية 
36

شكل )9( مشروع تنمية مشال سيناء    
   املصدر: هيئة التخطيط العمراين -مشروع تنمية مشال سيناءص52
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مكوانت املشروع:
ترعة الســالم: يبــدأ مأخــذ ترعــة الســالم غــرب قنــاة الســويس عنــد الكيلــو 219 علــى فرع دميــاط أمــام ســد 
وهويــس دميــاط – متتــد الرعــة جنــوب شــرق يف اجتــاه حبــرة املنزلــة مث جنــواب حــى تلتقــي ميــاه مصــرف الســرو 
– مث تتجــه شــرقا فجنــواب علــى حــواف حبــرة املنزلة حــى تتلقــى ميــاه مصــرف حــادوس – مث تتجــه شــرقا حــى 

قنــاة الســويس عنــد الكيلو 27.800 جنــوب بورســعيد.

ســحارة ترعة الســالم: صممــت الســحارة إلمــرار تصريــف قــدرة 160 مــر مكعــب يف الثانيــة مــن ميــاه 
ترعــة الســالم غرب قنــاة الســويس مــن كيلــو 87.00 إىل ترعــة الشــيخ جابــر الصبــاح شــرق قنــاة الســويس.

ترعــة الشــيخ جابر الصبــاح وفروعهــا: يطلــق علــى امتــداد ترعــة الســالم شــرق قنــاة الســويس ترعة الشــيخ 
جابــر الصبــاح وهــي الرعــة الرئيســية لــري 400 ألــف فــدان ومتتــد مباشــرة مــن خلــف ســحارة ترعة الســالم 
حــى هنايتهــا بــوادي العريــش بطــول 175 كيلــو مــر ويتفــرع مــن الرعــة جمموعة مــن الــرع الفرعيــة والتوزيعيــة.

ب-مشروع توشكي))( : شكل رقم )0)(

*اهلــدف مــن املشــروع: يهــدف املشــروع إىل إصــالح مســاحات كبرة مــن األراضــي تقــدر بـــ 3.4مليــون 
فــدان ابســتخدام ميــاه النيــل الــي تضيع وتتبــدد مــن ميــاه حبــرة انصــر. ولكــن هــذه امليــاه الــي كونــت مخــس 
حبــرات طبيعيــة تكونــت بفضــل الفيضــاانت الزائدة، ابإلضافــة إىل أن إثيوبيــا ودول أعــايل النيــل يف اهلضبــة 
االســتوائية لديهــا مشــروعات لــزايدة حصتهــم مــن ميــاه النيــل ببنــاء الســدود بغرض اســتصالح األراضــي وتوليــد 
الكهــرابء، هــذا برغــم أن هنــاك اتفاقيــة بــني مصر والســودان عــام 1959 بتقييــد حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل 
بكميــة مقدارهــا 55.5 مليــار مــر مكعــب. وإذا كان حــد الفقــر املائــي يقــاس مبقــدار 1000 مــر مكعــب 
ســنواي كمتوســط لنصيــب الفــرد مــن امليــاه  العذبــة واملتجــددة، وإذا كان إمجــايل مــوارد مصــر مــن ميــاه النيــل 
وامليــاه اجلوفيــة ومن األمطــار والســيول ومــن حتليــة ميــاه البحــار هــو 62.45 مليــار مــر مكعــب، إذاً يكــون 
متوســط نصيــب الفــرد يف مصــر مــن امليــاه العذبة واملتجــددة 624 مــر مكعــب، أي أن مصــر بــدأت تعيــش 

حتــت خــط الفقــر املائــي. 

1- د/ هالل، عاطف هالل، مشروعي توشكي وترعة السالم وقضية املياه وحق مصر التارخيي، القاهرة –مقال مت اعتماده ونشره يف إبريل 2009
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شكل )10( اسراتيجية تنمية منطقة توشكي

          املصدر: هيئة التخطيط العمراين –التجمعات العمرانية جبنوب توشكي1998م-ص101
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ج-مشروع شرق التفريعة )شرق بورسعيد())(: 

 *اهلــدف مــن املشــروع: فكــرة اإلنشــاء انبعــة أساســا مــن االســتفادة مــن امليــزة املكانيــة للموقــع علــى 
خريطــة النقــل البحــري ابحلــاوايت لتكويــن مركــز عاملــي لتجــارة احلــاوايت، ممــا يضيــف قــوة هائلــة 
لالقتصــاد القومــي ككل وللمنطقــة بصفــة خاصــة )الشــكل )11((، ابإلضافــة إىل إقامــة املشــروعات 
الصناعيــة والزراعيــة املكملــة للمشــروع، أي أن الركيــزة األساســية للمشــروع هــي إقامــة املينــاء احملــوري.              

                                                                         

شكل )))( مشروع شرق التفريعة

              املصدر: مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد-ص92

1- د/احملوري، االقتصاد العمراين-كلية االقتصاد والعلوم السياسية – حبث منشور جبامعة القاهرة 2000م 
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األهداف األساسية إلنشاء ذلك امليناء: 

أن يصبــح املينــاء األول يف تــداول احلــاوايت ابلبحــر املتوســط خــالل فــرة زمنيــة معقولــة، وأن حيتــل مكانــة - 
متميــزة بــني أكــرب املوانــئ العامليــة لتــداول احلــاوايت.

تزويد امليناء بشبكة عاملية لنظم املعلومات.- 

إنشــاء شــبكة حديثــة خلدمــات النقــل متعــددة الوســائط علــى املســتوى القومــي واإلقليمــي والــدويل يكــون - 
مركزهــا شــرق بورســعيد.

أن تصبح ســيناء وشــرق بورســعيد منطقة اقتصادية وصناعية ذات متيز خاص وإدارة اســتثنائية، فيما يعرف - 
إبدارة مناطــق التميــز علــى املســتوى العاملــي.

مكوانت املشروع:- 

يتكون املشروع من العديد من االستعماالت املهمة وهي كالتايل:- 

ا-امليناء احملوري. 

ب-املنطقة الصناعية. 

ت-املنطقة السياحية. 

ث-منطقة البحرات واملزارع السمكية.

8-حتديــد أولــوايت التنميــة ابلظهــري الصحــراوي للســواحل بنــاء علــى قيــاس درجــة التشــتت 
والتباعــد العمــراين.

نســتطلع فيمــا يلــي أهــم املالمــح العمرانيــة العامــة للظهــر الصحــراوي للســواحل والــي تشــمل أحجــام الســكان 
الي تستوطن كل منطقة وعدد التجمعات العمرانية ونسبة املساحة املأهولة إىل الكلية والكثافات السكانية 
للمســاحة اإلمجاليــة واملأهولــة ومعامــل التشــتت العمــراين داخــل كل إقليــم ومتوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات 

العمرانيــة لتحديــد أولــوايت التنميــة: 
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اهلضبة 
اجلنوبية 

ابلصحراء 
الغربية

اهلضبة 
الشمالية 
ابلصحراء 

الغربية

اهلضبة 
اجلنوبية 

ابلصحراء 
الشرقية

جبال البحر 
األمحر

جنوب سيناء مشال سيناء
املالمح 
العمرانية

430168.6 159590.8 69877 122755.3 29275.6 27129.1 املساحة)كم2(

151915 399120 3000 231000 134547 269555
عدد سكان 

التوابع

67700 140000 9000 90000 32877 165245
عدد سكان 

العاصمة

219615 539120 12000 321000 167424 434800
إمجايل عدد 

السكان

219 305 15 39 99 559
عدد 

التجمعات 
العمرانية

0.25 1.03 0.01 0.06 54 7
نسبة املساحة 
املأهولة إىل 

الكلية

0.5 3.4 0.2 3 5.7 16

الكثافة 
السكانية 
اإلمجالية 
نسمة/كم2

151.5 225.8 3.8 28.1 79.6 346.5
التشتت 
العمراين

47.6 24.6 73.3 60.4 18.5 7.5
متوسط 
التباعد

جدول )7( املالمح العمرانية العامة للظهر الصحراوي للسواحل وقياس درجة التشتت والتباعد العمراين

املصــدر: اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصاء2014م.وصــالح عبــد اجلابــر عيســى، تنميــط وختطيــط 
املســتوطنات الريفيــة، مكتبــة النهضــة املصريــة 1983، ص 174و211.
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ومن اجلدول رقم )7( نستخلص ما يلي: 

اخنفاض نسبة املساحة املأهولة إىل إمجايل مساحة اإلقليم مقارنة ابألقاليم احلضرية والريفية.- 

االخنفــاض احلــاد يف الكثافــة الســكانية اإلمجاليــة، حيــث أن أعلــى قيمــة بشــمال ســيناء 16شــخص/كم2 - 
تليهــا جنــوب ســيناء 5.7 ش/كــم.

التبايــن احلــاد يف قيمــة معامــل التشــتت العمــراين – الــدال علــى ارتفــاع عــدد املســتقرات العمرانيــة داخــل - 
املنطقــة – فيمــا بــني الظهــر الصحــراوي للســواحل، فنجــد أن قيمــة معامــل التشــتت العمــراين قــد ارتفعــت 
بصــورة كبــرة يف إقليــم مشــال ســيناء يليــه إقليــم اهلضبــة الشــمالية ابلصحــراء الغربيــة نظــراً لوجــود املســتقرات 
صغــرة احلجــم وانتشــارها وتناثرهــا داخــل اإلقليــم )التجمعــات البدويــة(، بينمــا تنخفــض بشــدة يف املناطــق 

األخــرى.

التبايــن يف متوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة داخــل الظهــر الصحــراوي للســواحل، فيســجل - 
الظهــر الصحــراوي لســواحل مشــال ســيناء أقــل قيمــة يف متوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة )علــى 
الرغــم مــن أن هــذا املتوســط يعتــرب أكــرب كثــراً ممــا هــو عليــه يف األقاليــم احلضريــة والريفيــة حيــث تــراوح قيمتــه 

يف األقاليــم الريفيــة مــا بــني 1.0 إىل 2.5كــم.
ومت تقديــر معامــل التشــتت العمــراين ومتوســط التباعــد مــا بــني التجمعــات العمرانيــة يف الظهــر الصحــراوي 

للســواحل بنــاء علــى العالقــات التاليــة معادلــة)1( Dimangio )دمياجنــو(: 

معامل التشتت)1( = مجلة سكان التوابع × عدد التوابع
                            عدد السكان

متوسط التباعد = 1.0746 مساحة اإلقليم كم2/عدد التجمعات العمرانية

1-Robinson. A. H. Sale. R.O. Elements Of geography. New York.1960. p. 106
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9-النتائج:

خلصت عملية التصنيف للظهر الصحراوي للسواحل أبربعة مؤشرات أساسية وهي:

أواًل: اســتخالص مؤشــر للتنميــة لــكل ظهــر صحــراوي مســتنداً إىل العالقــة مــا بــني درجــة العزلــة املكانيــة 
والبعــد املــكاين.

اثنياً: مدى توفر املوارد واإلمكاانت التنموية ضمن النطاق املكاين لكل ظهر صحراوي.

اثلثاً: توطن املشروعات القومية ضمن أي من الظهر الصحراوي.

رابعا: حتديد أولوايت التنمية ابلظهر الصحراوي بناء على قياس درجة التشتت والتباعد العمراين.

ومن خالل ذلك نستنتج ما يلي:

آ-احتــل إقليــم مشــال ســيناء )الســهول( الســاحلية الصحراويــة املرتبــة األوىل يف عمليــة التصنيــف والــذي بــدوره 
يعتــرب أكثــر األقاليــم الســاحلية الصحراويــة هتيئــة لتفعيــل عمليــات التنميــة الــي توفــر اإلمــكاانت واملــوارد التنمويــة 

ابإلضافــة إىل اســتقطابه للعديــد مــن املشــروعات القوميــة.

ب-احتــل الظهــر الصحــراوي للســاحل الشــمايل الغــريب املركــز الثــاين المتالكــه العديــد مــن الثــروات واملقومــات 
الداعمــة لعمليــة التنمية.

ت-احتــل إقليــم اهلضبــة اجلنوبيــة مــن الصحــراء الغربيــة املركــز الثالــث ابســتثناء كونــه األكثــر عزلــة وبعــدا مكانيــا، 
ولكــن مــع التوجهــات االقتصاديــة ال بــد مــن التغلــب علــى ذلــك خاصــة وأنــه ميتلــك قاعــدة عريضــة مــن 

األراضــي القابلــة لالســتصالح ووفــرة امليــاه خاصــة يف اجلنــوب الغــريب.

ج-احتــل إقليــم اهلضبــة الشــمالية مــن الصحــراء الغربيــة املركــز الرابــع نظــرا لوفــرة األراضــي القابلــة لالســتصالح 
وأيضــا امليــاه خاصــة الســطحية منهــا نظــرا مليــزة موقعــه ومقوماتــه الســياحية الفريــدة.

ح-احتــل إقليــم اهلضبــة اجلنوبيــة مــن الصحــراء الشــرقية املركــز اخلامــس المتالكــه العديــد مــن املــوارد التنمويــة 
الي تدعم من موقفه التنافســي مع ســائر األقاليم الســاحلية ابإلضافة إىل وفرة األراضي القابلة لالســتصالح.

خ-احتــل إقليــم جبــال البحــر األمحــر ابلصحــراء الشــرقية الســاحلية املركــز الســادس واألخــر علــى الرغــم مــن 
كونــه منجمــا للثــروات التعدينيــة ولكــن تقــف تضاريســه الصعبــة وعزلتــه املكانيــة وبعــده حائــال أمــام توجيــه 

جهــود التنميــة.



أساليب حتديد أولوايت التنمية للظهري الصحراوي للسواحل املصرية 
44

د- تقــع املشــروعات القوميــة املســتحدثة يف غالبيتهــا ضمــن إقليمــي مشــال ســيناء وجنــوب الصحــراء الغربيــة ممــا 
يضفــي عليهمــا ميــزة مكانيــة دون ســائر األقاليــم الســاحلية الصحراويــة األخــرى نظــرا لوضعهمــا ضمــن اخلريطــة 

االســتثمارية القوميــة علــى مســتوى الدولــة ككل.

10-التوصيات: 

الصحــراوي  للظهــري  التنميــة  حتقيــق  إىل  هتــدف  الــي  التوصيــات  بعــض  نســتخلص  ســبق  ممــا 
يلــي: للســواحل كمــا 

• احلــد مــن أتثــر الشــخصية املكانيــة للظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل زايدة إمكانيــة الوصــول إليــه 	
ومــن مث التقليــل مــن حــدة البعــد املــكاين. وتكــون احملصلــة النهائيــة هــي التقليــل مــن حــدة الشــخصية 

املكانيــة والــي تقــف حائــاًل أمــام اســتقطاب التدفقــات الســكانية ورؤوس األمــوال.

• جيــب أن تتــم تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل سياســة تنمويــة شــاملة تراعــي النواحــي 	
الزراعيــة والصناعيــة واالجتماعيــة لدفــع عمليــة التنميــة العمرانيــة يف املنطقــة حيــث تتمكــن القطاعــات 
االقتصاديــة األخــرى مــن املســامهة يف توفــر البنيــة األساســية املطلوبــة هلــا مــع توزيــع التكاليــف العامــة  

علــى القطاعــات اإلنتاجيــة املتنوعــة.

• حتقيــق أكــرب اســتفادة ممكنــة مــن تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل كخيــار تنمــوي يف ضــوء التجربــة 	
املصريــة يف إنشــاء املــدن واجملتمعــات الصحراويــة اجلديــدة إبجيابياهتــا وســلبياهتا.

• مراعــاة البعــد االجتماعــي حيــث يعــد مؤشــر النجــاح لعمليــة التنميــة العمرانيــة برمتهــا وخباصــة يف تنميــة 	
الظهــر الصحــراوي للســواحل حيــث البــطء الواضــح يف النمــو ابملــدن واجملتمعــات العمرانيــة اجلديــدة 

احلضريــة أو الريفيــة علــى وجــه العمــوم ابلظهــر الصحــراوي.

• توفــر ظهــر اقتصــادي عمــراين قــوى يدعــم دور الســاحل يف حتقيــق التنميــة ممــا يســاهم يف ختفيــف حــدة 	
الفــوارق اإلقليميــة بــني الظهــر الصحــراوي وابقــي املعمــور املصــري.

• التحكــم املبكــر يف تنميــة املراكــز العمرانيــة واجيــاد حمــاور عمرانيــة واعــدة متثــل حمــور جــذب للعمــران والتنميــة 	
يف املناطــق الــي تتوافــر فيهــا الثــروات الطبيعيــة.

• حتقيق التوازن البيئي مبا يضمن كفاءة استغالل املوارد الطبيعية والبشرية.	

• العمل على إزالة خملفات احلروب والي ميكنها إعاقة التنمية يف بعض املناطق يف الظهر.	
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• االهتمــام ابملشــروعات ذات البعــد القومــي لتصبــح ركيــزة أساســية يف تنميــة الظهــر الصحــراوي للســواحل 	
واالهتمــام بــدور القطــاع اخلــاص.

•  وضــع سياســة توائــم مــا بــني خمتلــف القطاعــات التنمويــة ابلظهــر الصحــراوي حبيــث ال يؤثــر أحدهــا 	
علــى اآلخــر. فالرواســخ التنمويــة املتنوعــة واملتوازنــة تكمــل بعضهــا بعضــاً يف إطــار تفاعلــي يضمــن عــدم 

اســتئثار قطــاع معــني ابلتنميــة دون آخــر.

• االهتمــام إبعــادة توزيــع الســكان علــى مســتوى األقاليــم ككل مــن خــالل جــذب الســكان مــن املراكــز 	
املتضخمــة عمرانيــاً إىل الظهــر الصحــراوي للســواحل مــن خــالل التحفيــز وتوفــر اخلدمــات الالزمــة مــع 

إعطــاء بعــض التســهيالت املاليــة.

•  إعطــاء أولويــة التنميــة الســياحية والزراعيــة للظهــر الصحــراوي لســاحل البحــر األبيــض املتوســط ابعتبــاره 	
األكثــر اتــزاان مقارنــة ابألقاليــم الســاحلية الصحراويــة األخــرى، ابإلضافــة إىل أن الظهــر الصحــراوي 
لســواحل مشــال ســيناء قــد احتــل املرتبــة األوىل يف عمليــة تصنيــف أولــوايت التنميــة العمرانيــة والــذي 
بــدوره يعتــرب أكثــر األقاليــم الســاحلية لتفعيــل عمليــات التنميــة املختلفــة )الزراعيــة والصناعيــة والســياحية(.
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11-المراجع: -
أوال: املراجع العربية: 

د/محدان، د. مجال محدان، شخصية مصر، دراسة يف عبقرية املكان، القاهرة, عامل الكتاب,1980م، ( 1)
الطبعة الثانية.

د/سليم، حممد صربي حمسوب، جيومرفولوجية السواحل، القاهرة، دار الثقافة,1990م.( 2)

د/عيســى، صــالح عبــد اجلابــر، تنميــط وختطيــط املســتوطنات الريفيــة، القاهــرة، مكتبــة النهضــة املصريــة, ( 3)
1983م.

د/عامــر، ســامي أمــني، حنــو رؤيــة اســراتيجية لتنميــة صحــراوات مصــر، املؤمتــر املعمــاري الثالــث حــول ( 4)
عمــارة وختطيــط الصحــراء القاهــرة، 1997، كليــة اهلندســة جامعــة أســيوط.

القاهــرة ( 5) جبامعــة  منشــور  حبــث  السياســية –  والعلــوم  االقتصــاد  العمراين-كليــة  االقتصــاد  د/احملــوري، 
2000م

د/ هــالل، عاطــف هــالل، مشروعي توشــكي وترعــة الســالم وقضيــة امليــاه وحــق مصــر التارخيــي، القاهــرة ( 6)
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إبريــل 2009

تقرير جهاز التعبئة العامة واإلحصاء السبت 20/ 1/ 2016 والساعة السكانية.( 7)

اهليئة العامة لالستشعار عن بعد – وزارة األشغال واملوارد املائية – خريطة التنمية والتعمر.( 8)

بياانت تقرير وصف مصر – مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء 1999م ( 9)

اهليئــة العامــة للتخطيــط العمــراين، وزارة اإلســكان واملرافــق والتنميــة العمرانيــة، تقريــر خريطــة التنميــة ( 10)
يونيــة1998 والتعمــر 2017، 

املخطــط )11(  مشــروع  العمرانيــة:  والتنميــة  واملرافــق  اإلســكان  وزارة  العمــراين،  للتخطيــط  العامــة  اهليئــة   
2007 الصحــراوي,  وظهــره  الغــريب  الشــمايل  الســاحل  لتنميــة  االســراتيجي 

اهليئة العامة للتخطيط العمراين -املخطط االسراتيجي القومي للتنمية العمرانية2052.( 12)
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اهليئة العامة للتخطيط العمراين-مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد.( 13)
اهليئة العامة للتخطيط العمراين -دراسات شرق العوينات 2000م.( 14)

اهليئة العامة للتخطيط العمراين -مشروع تنمية مشال سيناء2017.( 15)

 اهليئــة العامــة للتخطيــط العمراين-التنميــة الســاحلية يف إطــار شــامل للتنميــة اإلقليميــة – املؤمتــر الــدويل ( 16)
  »السياحة والتنمية يف املناطق الساحلية «مارس 2005م.
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