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 ملخص ال�حث:

أنهــا أداة من  تنظر معظم دول العــالم على اختالف درجــة تقــدمهــا إلى محــاور الحر�ــة اإلقل�م�ــة على

للتنم�ة المكان�ة؛ فهي ل�ســـــــــت محاور نقل فقط بل محاور للتنم�ة التخط�ط اإلقل�مي ومفهوم مهم  أدوات

العمران�ة المتوازنة، مســــــــــــــتفیدة من إمكان�اتها التنمو�ة (الموارد) الموجودة على جانبیها في تولید مكامن 

 نمو جدیدة �ما �عزز التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة. 

في ســــــور�ة مؤخرًا مجموعة من مشــــــار�ع محاور الحر�ة اإلقل�م�ة، تتجلى إشــــــكالیتها في اعت�ار  ظهرت

محاور الحر�ة اإلقل�م�ة محاور نقل فقط تنقل الناس وال�ضـــــــــــــــائع من مكان إلى آخر؛ فُینمَّى المحور 

الســـــــ�اح�ة ضـــــــمن مفهوم محور النقل مهملة الفرص الكامنة الحیو�ة في القطاعات الزراع�ة والحیوان�ة و 

والتعدین�ة على جانبي محور الحر�ة، و�التالي ال تســتفید منه في تحقیق تنم�ة عمران�ة متوازنة. انطالقًا 

ترمي إلى فك االختناقات  -اعت�ار الطرق اإلقل�م�ة ل�ست خدم�ة -من هذه اإلشكال�ة هدف ال�حث إلى:

ها الكامنة في تولید مكامن نمو فقط، بل �محاور للتنم�ة العمران�ة لالســــــــــــــتفادة من فرصــــــــــــــ -الطرق�ة

التعرف على ��ف�ــة تنم�ــة محــاور الحر�ــة اإلقل�م�ــة ونمــاذجهــا وخططهــا ومكونــاتهــا والعوامــل  -جــدیــدة،

المرت�طة بها؛ عبر دراســـــة تحلیل�ة مقارنة اســـــتن�اط�ة واســـــتقرائ�ة لتجارب الدول الرائدة في هذا المجال، 

�ة لمحاور الحر�ة اإلقل�م�ة ال تشــــــمل فقط خطط النقل بل العمران التنم�ة أهمهاللتوصــــــل إلى نتائج من 
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هناك خطط أخرى وأشــــــــــــــكال متعددة لتنمیتها و�ل منها مرت�ط �مرحلة زمن�ة من تطور محور الحر�ة، 

 الموارد التنمو�ة على جانبیها.كما ترت�ط التنم�ة العمران�ة لمحور الحر�ة بوجود 

 محور الحر�ة اإلقل�مي، محور التنم�ة اإلقل�مي، التنم�ة الخط�ة، التنم�ة المحور�ة. الكلمات الدالة:
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ABSTRACT 
Most countries in the world consider the regional axes as a tool for regional planning and an 
important concept of spatial development; They are not only transport axes but also axes of 
balanced urban development, taking advantage of their development potentials (resources) 
at both sides to generate new growth areas to promote regional and national development. 
Recently, a number of regional axes projects have emerged in Syria. The problem of these 
projects is considering the regional axes only as transport means to transport people and 
goods; The axes are developed within the concept of the transport axis, neglecting the vital 
potential opportunities in the agricultural, environment, tourism and mining aspects on both 
sides of the axis and, therefore, does not benefit from achieving balanced urban 
development. Based on this problem, the aim of the research is to consider the regional roads 
not as service, but rather as the axes of the urban development which take advantage of 
generating new growth areas through a comparative and analytic study of the experiences 
of the leading countries in this field. Urban development of the regional axes not only 
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includes transport plans, but there are also other plans and forms of development. Each of 
them is linked to a period of development of the transport axis. The urban development of 
the axis is linked to the existence of development resources on both sides. 
 
Keywords: Development Corridor, Development Axes, Linear Development.  

 

 المقدمة: .١
تبنت معظم الدول على اختالف درجة تقدمها س�اسة محاور التنم�ة �أداة من أدوات التخط�ط اإلقل�مي 

للتنم�ـة المكـان�ـة؛ فهي ل�ســـــــــــــــت محـاور نقـل فقط بـل محـاور للتنم�ـة العمران�ـة المتوازنـة،  و�مفهوم مهم

مستفیدین من إمكان�اتها التنمو�ة (الموارد) الموجودة على جانبیها في تولید مكامن نمو جدیدة �ما �عزز 

 .(Barbier, 2017) التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة

ظهرت في ســــور�ا عدة مشــــار�ع تحت مســــمى محاور الحر�ة اإلقل�م�ة، وتمت تنمیتها على أنها محاور 

 نقل فقط، وس�قدم ال�حث دراسة في التنم�ة العمران�ة لمحاور الحر�ة اإلقل�م�ة المت�عة في

 معرفة ��ف�ة التنم�ة لمحاور الحر�ة وأشكالها والعوامل المؤثرة فیها. التجارب الدول�ة الرائدة ل

 

 إشكال�ة ال�حث: .٢
تتجلى إشـــكال�ة ال�حث في اعت�ار المشـــار�ع والدراســـات التي تتناول محاور الحر�ة اإلقل�م�ة محاور نقل 

ظائف، مهملة فقط تنقل الناس وال�ضــــائع من مكان إلى آخر، وال تنظر إلیها �نظام جغرافي متكامل الو 

الكثیر من الفرص الحیو�ة الكامنة في القطاعات الســـ�اح�ة والزراع�ة والتعدین�ة والصـــناع�ة على جانبي 

 محور النقل؛ و�التالي غیر مستفیدة من إمكان�اته االقتصاد�ة في تحقیق تنم�ة عمران�ة متوازنة.

 أهداف ال�حث: .٣
قط بل محاور للتنم�ة العمران�ة المتوازنة، من تشــمل أهداف ال�حث إلى إث�ات أن الطرق ل�ســت خدم�ة ف

الموارد  -خالل تنم�ة المجال الجغرافي المح�ط �محور الحر�ة لالســـتفادة من امكان�اته وفرصـــه التنمو�ة

إضــــافة إلى . في تولید مكامن نمو جدیدة �ما �عزز االقتصــــاد الوطني -المتنوعة المتواجدة على طرف�ه
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دراســـــــة الك�ف�ة التي تتم بها التنم�ة العمران�ة للمجال الجغرافي المح�ط �محور الحر�ة اإلقل�مي وأنواعها 

 وخططها. ثم دراسة العوامل المؤثرة في التنم�ة العمران�ة لمحور الحر�ة.

 

 منهج�ة ال�حث:  .٤
ال�حث منهج�ات متعددة؛ وهي:المنهج التحلیلي الوصــــــــــفي والتحلیلي المقارن في دراســــــــــة التجارب  ات�ع

الدول�ة الرائدة، والتحلیلي االســـتنتاجي في اســـتن�اط الك�ف�ة التي تتم بها التنم�ة العمران�ة لمحاور الحر�ة 

 اإلقل�م�ة واالستنتاجي االستقرائي في النتائج.

 

 

 ة لمحور الحر�ة:أنواع التنم�ة العمران� .٥
)؛ وهي: التنم�ة ١، مبینة �الشــــــــكل((Hauptfleisch et al ,2010)ثالثة أنواع تنم�ة لمحور الحر�ة هناك

 القائمة على الموارد الطب�ع�ة، التنم�ة الصناع�ة، التنم�ة المتعددة المراكز. 
�إقامة صناعات وطن�ة مرت�طة بنوع  ؛لمحور الحر�ة بتطو�ر القطاع الصناعي التنم�ة الصناع�ةتهتم 

موارد المحور؛ فتعمل على ز�ادة التصـــــدیر والتقلیل من االســـــتیراد، و�مكن أن تكون تنم�ة صـــــناع�ة أو 

 . (Sustainable Urban Development Department, 2012)زراع�ة أو حیوان�ة أو تعدین�ة 

 

 

 

 

 

 
(المصدر: أنواع تنم�ة محور الحر�ة ):١شكل(

 )(Hauptfleisch et al ,2010)ال�احثین استنادًا لـ 
 

تنم�ة محور الحر�ة 

تنم�ة متعددة 
المراكز

تنم�ة صناع�ة
ى تنم�ة قائمة عل
�ةالموارد الطب�ع
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لمحور الحر�ـــة نموذجـــًا للتنم�ـــة المكـــان�ـــة والتي ُتعنى بر�ط عـــدد من  التنم�ــة المتعــددة المراكزتقـــدم 

بینها تمثلها وســـائل المواصـــالت. تعتبر هذه التنم�ة األماكن ب�عضـــها لتشـــكل شـــ�كة عمل �إقامة روا�ط 

 ).٢ته�من فیها مدینة أو إقل�م على ال�ق�ة �ما هو مبین في الشكل ( بدیًال عن التنم�ة أحاد�ة المر�ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــة ب�عضـــــها وتكمـــــل �عضـــــها �عضـــــًا، ف�صـــــ�ح  فـــــي النمـــــوذج متعـــــدد المراكـــــز تـــــرت�ط األجـــــزاء العمران�

) مجــــــاًال لموقــــــع ترفیهــــــي نت�جــــــة اســــــتغالل مــــــوارده، لــــــذلك �طلــــــق علــــــى محــــــور Dالمر�ــــــز العمرانــــــي(

ـــــه تعتمـــــد  ؛"Polycentric Development Corridor"المراكـــــزالمحـــــور متعـــــدد  الحر�ـــــة ألن تنمیت

 علـــــى االهتمـــــام �جم�ـــــع المراكـــــز العمران�ـــــة ذات المـــــوارد المتواجـــــدة عل�ـــــه، وال یـــــتم االهتمـــــام �مر�ــــــز

 .(Huge and Kirk ,2003)عمراني وحید وتهمشة ال�ق�ة 

ومتعـــددة األحـــاد�ـــة الفرق بین التنم�ـــة ):٢شـــــــــكــل(
 (Glasson and Marshall, 2007, p.80) المراكز(المصدر:
 بتصرف ال�احثین)
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 . التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة لمحور الحر�ة: ١-٥

الطب�عة واستثمارها �اعت�ارها محر�ات  المواردتعمل التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة على استغالل 

النمو، �شـــمل هذا النوع من التنم�ة قطاعات متعددة �حســـب طب�عة المورد، وٌتقســـم هذه التنم�ة إلى عدة 

 .(Barbier, 2017) )؛ وهي: التنم�ة الزراع�ة والحیوان�ة والتعدین�ة والس�اح�ة٣أنواع �ما یوضح الشكل(
لمحور الحر�ة ز�ادة مســــاحة الرقعة الزراع�ة �اســــتصــــالح األراضــــي، واخت�ار  �التنم�ة الزراع�ة�قصــــد 

 .(Cleene, 2014)أفضـــــل المحاصـــــیل الزراع�ة االســـــترات�ج�ة لزراعتها و�قامة مزارع تجار�ة اســـــترات�ج�ة 
لمحور الحر�ــة �ــاالهتمــام �ــإنتــاج�ــة الثروة الحیوان�ــة وز�ــادتهــا، و�قــامــة مزارع  التنم�ــة الحیوان�ــةوتعنى 

لمحور الحر�ة  التنم�ة الســ�اح�ة في حین تهدف .(Bergius, 2016) متخصـــصـــة في اإلنتاج الحیواني

، و��جاد مناطق إلى الرفع من مستوى المناطق المتمیزة ذات اإلمكان�ات الس�اح�ة ولكنها متخلفة س�اح�اً 

وتســـــــــــتهدف التنم�ة التعدین�ة لمحور الحر�ة قطاع الثروات  .(Wallace, 2009) جدیدة تجذب الســـــــــــ�اح

التعدین�ة لما له من دور �بیر في االقتصــــــــاد الوطني، وتعمل على جذب االســــــــتثمارات إل�ه والرفع من 

 .(Stanley and Mikhaylova, 2011)كفاءته وتطو�ره 

 

 

 

 

 
ارنة المعط�ات الثالثة (تنم�ة ) أنواع التنم�ة في تجارب دول�ة لمحاور الحر�ة، ولدى مق١�قدم الجدول(

قـائمـة على الموارد الطب�ع�ـة، تنم�ـة صــــــــــــــنـاع�ـة، تنم�ـة متعـددة المراكز) في جم�ع الحـاالت (التجـارب 

بنســــــــــــــ�ة  بند التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة على اختالف أنواعها یتوافر -الدول�ة) وجدنا أنه: 

نماذج التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة ): ٣شكل(
 ))Barbier ,2017((المصدر: ال�احثین استنادًا لـ 

تنم�ة محور الحر�ة 

تنم�ة 
س�اح�ة

تنم�ة 
تعدین�ة 

تنم�ة 
حیوان�ة

�ةتنم�ة زراع
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؛ واختلفت نســــــــــــــ�ة وجود أنواعها؛ فتواجدت %١٠٠

ـــزراعـــ�ـــــة ـــــــت %٧١،٥بـــــنســـــــــــــــــــ�ـــــــة ( ال )، وحـــــقـــــق

ــــتــــعـــــدیــــنــــ�ـــــ) %٤٣(الــــحــــیــــوانــــ�ـــــة ) %٣٦(ةوال

 ) من عدد االحاالت. %٢٩(الس�اح�ةو

على اختالف  التنم�ـــة الصــــــــــــــنـــاع�ـــةبنـــد  یتوافر -

؛ وت�ــاینــت نســــــــــــــ�ــة وجود %١٠٠أنواعهــا بنســــــــــــــ�ــة 

الصــــــــــنـــــاعــ�ـــــة الــزراعــ�ـــــة أنــواعــهـــــــا؛ فــتــوافــرت 

 الصــــــــــنـــــاع�ـــــة)، وحــقــقـــــــت %٧١،٥بــنســـــــــــــــ�ـــــــة(

) %٣٦(والصـــــــــناع�ة التعدین�ة )%٤٣(الحیوان�ة

 ) من عدد الحاالت. %٢٩(الس�اح�ةوالصناع�ة 

على اختالف  التنم�ة المتعددة المراكزبند  یتوافر -

؛ واختلفــت نســــــــــــــ�ــة وجود %١٠٠ة أنواعهــا بنســــــــــــــ�ــ

ـــة أنواعهـــــا، فتوافرت  )، %٧١،٥بنســــــــــــــ�ـــــة(الزراع�

) %٣٦(التعــــدین�ــــة) و%٤٣( الحیوان�ــــةوحققــــــت 

�اح�ةو مما یدل  ) من عدد الحاالت،%٢٩(الســـــــــ

 على وجود مؤشــــــــــر إلى أن: أصــــــــــناف التنم�ة التي

�حققهـــــــا المخطط عنـــــــد تطو�ر محور الحر�ـــــــة 

الطب�ع�ــة، التنم�ــة هي:التنم�ــة القــائمــة على الموارد 

الصــــناع�ة والتنم�ة المتعددة المراكز؛ المؤلفة بدورها 

من التنم�ة الزراع�ة والحیوان�ة والتعدین�ة والســ�اح�ة، 

وجم�عها ترت�ط بنســـــــ�ة وجود الموارد وطب�عتها على 

 جانبي محور الحر�ة.

أنواع التنم�ة في تجارب محاور ): ١جدول(
(المصدر:  الحر�ة الواردة في ال�حث
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 نظر�ات في تنم�ة محور الحر�ة:  .٦
الحر�ة إلى نظر�ات متعددة تســــــــــــتند خطط تنم�ة محور 

 تشرح ��ف�ة التنم�ة وآل�ة النمو.

) النظر�ات التي اســتندت إلیها التجارب ٢و�بین الجدول(

الدول�ة لمحاور الحر�ة، ولدى مقارنة المعط�ات الســــــــــتة 

)) فـــي جـــمـــ�ـــع ٢(الـــنـــظـــر�ـــــــات الـــواردة فـــي الـــجـــــــدول(

نظر�ة  الحاالت(التجارب الدول�ة) وجدنا اعتمادها على

، والنظر�ــــات التــــال�ــــة: نظر�ــــات و وتحــــدیثهــــاقطــــب النم

كالســــــین و�ال، والمدینة الشــــــر�ط�ة، وقاعدة التصــــــدیر، 

 ومرحلة القطاعات، ونظر�ات المراحل:
 The Sector Stage & The Stages Theories The 

Export Base, Linear City, Klassen & Pahl 

Theories, بنســــــــــــــ�ــة(١٠٠%)؛ ممــا یــدل على وجود (

مؤشـــــــــــر إلى أن دراســـــــــــة تنم�ة أي محور حر�ة تتطلب 

 إنشاء نمو وفقًا لما تقترحه هذه النظر�ات. 

 

 :The Sector Stage & The Stages Theories. نظر�تا القطاعات والمراحل: ١-٦

المراحل المترا�طة  ونظر�ة The Sector Stage (Clark, 1940)وضـــــــــحت نظر�ة مرحلة القطاعات 
The Related Stages Theory (Hoover, 1948)  أن تنم�ة محور الحر�ة تحصـــــل بناء على عوامل

موارد  -التنم�ــة نت�جــة للتقــدم في البن�ــة الــداخل�ــة لإلقل�م. و�ــالتــالي تعتمــد التنم�ــة على: داخل�ــة؛ فتحــدث

اإلقل�م، واســــتغالل الموارد �إقامة صــــناعات الســــتثمارها، والقوى العاملة، وعوامل أخرى تنشــــأ من داخل 

 اإلقل�م. 

النظر�ات التي اعتمدت علیها تجارب  ):٢جدول(

 ثین)محاور الحر�ة (المصدر: ال�اح
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أن خطط التنم�ة اســــــــــتغلت الموارد المتواجدة على  لمحاور الحر�ة وجدنا من دراســــــة التجارب الدول�ة

قامت خطط  SAGCOT محور جانبي محور الحر�ة �إقامة صناعات، �ما طورت القوى العاملة. ففي 

التنم�ة �اســــــــــــــتثمار الموارد الزراع�ة �إقامة مزارع تجار�ة وصــــــــــــــناعات، �ما عملت على تأهیل الموارد 

مما یدل على أن التنم�ة العمران�ة ال�شــــــر�ة، وتعتبر العوامل اآلنفة الذ�ر داخل�ة نا�عة من ذات اإلقل�م. 

    بي محور النقل وتطو�ر القوى العاملة.إلقل�م محور الحر�ة تنشأ �استغالل الموارد المتواجدة على جان

  

 وتحدیثها: The Export Base. نظر�ة قاعدة التصدیر ٢-٦
أن تنم�ة  (Tiebout, 1956)وتحدیثها The Export Base (North, 1955)تشــرح نظر�ة قاعدة التصــدیر 

(الخــام أو محور الحر�ــة تحــدث وفقــًا لعوامــل خــارج�ــة؛ فمســــــــــــــتوى الطلــب الخــارجي لمنتجــات اإلقل�م 

المصـــــنعة)هو المقوم األســـــاســـــي لنمو اإلقل�م، فتنشـــــأ التنم�ة من: اســـــتغالل الممیزات الطب�ع�ة لإلقل�م، 

الطلب الخارجي من األقال�م والبلدان  ونمو قاعدة التصــــــــدیر في اإلقل�م و�تأثر هذا إلى حد �بیر �مقدار

األخرى، وســــــــیؤدي الدخل الناتج عن مب�عات التصــــــــدیر إلى نمو اإلقل�م  وتطوره مســــــــتقبًال. هذا بدوره 

 یؤدي إلى ز�ادة الحر�ات التجار�ة واإلنتاج، و�التالي االنفتاح على الخارج ووفرة االقتصاد. 

اعتماد خطط التنم�ة على هذه النظر�ات؛ ففي  ةوجدنا من دراســـــــــة التجارب الدول�ة لمحاور الحر�

ســاهم مســتوى الطلب الخارجي لمنتجات المحور من المحاصــیل والصــناعات الزراع�ة  SAGCOTمحور

إلى حد �بیر في نمو قاعدة التصـــــــــــــــدیر مما أدى إلى انفتاح على الخارج ونمو تجاري، وهذه العوامل 

على أن التنم�ة العمران�ة إلقل�م محور الحر�ة تنشــــــــــــــأ مما یدل تعتبر عوامل خارج�ة عن ذات اإلقل�م. 

     �االنفتاح على الخارج وز�ادة التصدیر.

 

 وتحدیثها: (The Linear City) . نظر�ة المدینة الشر�ط�ة٣-٦
أهم�ة النقل  (Gwilliam,1970)وتطو�رها (Mata, 1956)  (Liner City)تبین نظر�ة المدینة الشــــــــــــر�ط�ة

في النمو والتنم�ة. إذ یؤثر النقل على إمكان�ة الوصــــــــول التي تعتبر الصــــــــفة  االتصــــــــاالتوالقدرة على 

 في المكان، و�لعب النقل والمواصالت دورًا مهماً  المفضلة
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مهم في إقامة الصناعات التي تمتد على  في تقلیل الوقت وتقصیر المسافة. فلتحسین روا�ط النقل دور

 جانبي طر�ق نقل رئ�سي نت�جة أس�اب جغراف�ة وطبوغراف�ة معینة. تؤ�د هذه النظر�ات على

 دور الموانئ والمطارات والتسهیالت الجمر��ة واإلعفاءات الضر�ب�ة في التطو�ر. 
نظر�ات؛ فكانت خطط تنم�ة اعتمادها على هذه الوجدنا من دراســـــــــة التجارب الدول�ة لمحور الحر�ة 

مما یدل على أن التنم�ة العمران�ة إلقل�م محور الحر�ة تنشــــــــأ  النقل جزءًا أســــــــاســــــــ�ًا من تنم�ة المحور،

   بتطو�ر خطوط النقل والموانئ والمطارات وتسهیل اإلجراءات الجمر��ة.

 

 :Pahl)و  (Klassen. نظر�ة �السین و�ال ٤-٦
 Pahl (Pahl, 1970)و Klassen (Klaassen,1965)(Klaassen,1968)شـــــــرحت نظر�ة �الســـــــین و�ال 

أهم�ة رأس المال االجتماعي في تنم�ة محور الحر�ة مشددین على دور القوى العاملة وتدر�بها وأهمیتها 

 في النمو اإلقل�مي و�نشاء الصناعات و�التالي التصدیر للخارج. 

 

اعتمادها على هذه النظر�ات؛ حیث اهتمت خطط  وجدنا من دراســـــــة التجارب الدول�ة لمحاور الحر�ة

التنم�ة �الموارد ال�شـر�ة(القوى العاملة) فعملت على تدر�بها وتأهیلها لتقو�ة مهارتها وتنم�ة المحور، مما 

 �عطي مؤشرًا إلى أن التنم�ة العمران�ة لمحاور الحر�ة اإلقل�م�ة تتضمن خططًا لتنم�ة الموارد ال�شر�ة.  
 

 الجغراف�ة:  . النظر�ات٥-٦

أن تنم�ة محور الحر�ة �عتمد على إنشــــــــــــــاء قطب  النظر�ات الجغراف�ة (نظر�ة قطب النمو)تؤ�د �عض 

نمو ف�ه، و�عتمد مفهوم قطب النمو على وجود صــــــناعات رائدة تنمو عن طر�ق االســــــتقطاب، أي جذب 

وتتمیز هذه وحدات اقتصــــــــــــاد�ة أصــــــــــــغر منها، وهي شــــــــــــر�ات دافعة لتخد�م هذه الصــــــــــــناعات الرائدة، 

 .(Perroux, 1964)الصناعات �مستوى تصدیر منتجاتها إلى الخارج وفقًا للمع�ار�ن الوطني والدولي
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فقد تكون زراع�ة  تتنوع أقطاب النمو ضمن محاور الحر�ة اإلقل�م�ة �حسب طب�عة المورد القائمة عل�ه؛

 . (De and Iyengar, 2014)أو تعدین�ة أو حیوان�ة أو غیرها 
) أقطـاب النمو وأنواعهـا في التجـارب الدول�ـة لمحـاور الحر�ة. ولدى مقـارنة المعط�ـات ٣یبین الجـدول(

�احي) في جم�ع الحاالت (التجارب  األر�عة (قطب زراعي، قطب تعدیني، قطب حیواني، قطب ســــــــــــــ
تواجد )؛ واختلفت نســـ�ة وجود أنواعه؛ ف%١٠٠الدول�ة) وجدنا اعتمادها على نظر�ة قطب النمو بنســـ�ة (

) من عدد %٢٩( والســــــــــ�احي) %٣٦( والحیواني) %٣٦( التعدیني)، وحقق %٧١,٥بنســــــــــ�ة(الزراعي 
تتطلب إنشـــــــــــاء  مما یدل على وجود مؤشـــــــــــر إلى أن التنم�ة العمران�ة ألي إقل�م محور حر�ة الحاالت،

على جانبي قطب نمو قائم على الموارد المتوفرة ف�ه. و�ختلف نوع قطب النمو �اختالف طب�عة الموارد 
  محور الحر�ة اإلقل�مي.

أنواع أقطاب النمو في تجارب محاور الحر�ة  ):٣جدول(

 الدول�ة(المصدر: ال�احثین)
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 . تحدیث نظر�ة قطب النمو:١-٥-٦

علم  أو (Clusters)تطورت نظر�ة قطب النمو في الوقت الحاضر ل�طلق علیها اسم المجموعات 
، والمجموعات هي مناطق اقتصاد�ة خاصة ذات Agglomeration Economics)االقتصادي التكتلي (

إن أ�سط تعر�ف للمجموعة . (Oliveira-Wilk, 2003)مواقع استرات�ج�ة جغراف�ة لتسر�ع النمو االقتصادي
(Cluster) ز الجغرافي للصناعات �حیث تحقق میزات ر�ح من خالل تموضعها مع �عضها؛  هو أنها التر�ُّ

تتشكل من خالل الشر�ات المترا�طة مع �عضها، متضمنة المزودین والز�ائن  فهي تكتالت وش�كات إنتاج

تكون . و(Porter, 2000) وخدمات األعمال، �ما تشمل في �عض األح�ان الجامعات والمعاهد ال�حث�ة
) ٤. �قدم الجدول((Katz and  Sánchez-Douglas, 2004)المجموعات إما زراع�ة أو حیوان�ة أو تعدین�ة 

لمجموعات للتجارب الدول�ة لمحاور الحر�ة، ولدى مقارنة المعط�ات الثالثة السالفة الذ�ر �التجارب أنواع ا
)؛ ولكن ت�اینت نس�ة وجود أنواعها. %١٠٠بنس�ة( Clustersوجدنا اعتمادها على إنشاء مجموعات 

) للحیوان�ة %٣٦(ونس�ة  التعدین�ة، %)، وحققت المجموعات71.5فتوافرت المجموعات الزراع�ة بنس�ة(
)؛ مما یدل على وجود مؤشر أن التنم�ة العمران�ة ألي إقل�م محور حر�ة تعتمد على إنشاء %٣٦(

مجموعة داخل قطب النمو، وهذه المجموعة إما أن تكون زراع�ة أو حیوان�ة أو تعدین�ة، �حسب طب�عة 
ب النمو الس�احي ألنه ال الموارد المتوفرة على جانبي محور الحر�ة اإلقل�مي. وال یوجد مجموعة لقط

  �مكن إنشاء ش�كة إنتاج س�اح�ة.
في تجارب  )Clusters( مجموعاتالأنواع  ):٤جدول(

 )ات(المصدر: ال�احث محاور الحر�ة
 Agricultural التجارب الدول�ة
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Livestock 
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فــي  �ــعــتــمـــــد مــفــهــوم الــمــجــمــوعـــــة الــزراعــ�ـــــة

الزراع�ـــة  األعمـــالعلى فكرة أن  SAGCOTمحور

تكون ناجحة عندما تتوضـــــع �القرب من المزارعین  

�مزودي الخـــــــدمـــــــات؛ هـــــــذه التجمعـــــــات  وترت�ط

الزراع�ة والتجار�ة والتجهیزات  من المزارع تجمعات

وأماكن للتخز�ن والصــــــــــناعة وشــــــــــر�ات الخدمات 

المتمر�زة في منطقــة جغراف�ــة محــددة إضــــــــــــــــافــة 

عال�ة اإلنتاج لمرافق النقل، تز�د هذه التجمعات ف

) المجموعات في ٤، و�وضح الشكل ((Ji-Hyeon et al, 2007)وتقلل تكلفة التسو�ق في سلسلة الق�مة 

  المحور ومفهومها. 

 ) إلنتاج الثروة الحیوان�ة؛ فهي ش�كةHubنواة ( SAGCOTفي محورتعتبر المجموعة الحیوان�ة 

إنتــاج متكــاملــة في مجــال صــــــــــــــنــاعــة اللحوم والجلود والحلیــب، تقوم المجموعــة بتر��ــة الثروة الحیوان�ــة 

رها للخارج ح�ة، أو یتم متا�عة خط ســـــــــــیر إنتاجها فتذ�ح وتصـــــــــــنع اللحوم المعل�ة وتســـــــــــمینها لتصـــــــــــدی

والمجمدة، �ما تصـــنع األعالف ضـــمن المجموعة وت�اع إلى المزارع المجاورة، إضـــافة لصـــناعة األل�ان 

وتصــــــــن�ع الجلود وتصــــــــدیرها للخارج. تتألف المجموعة من مزارع تجار�ة لتر��ة الثروة الحیوان�ة محتو�ة 

ى المراعي والتجهیزات الضــــــــــــــرور�ـــــة لعملهـــــا، عل

متضـــــــــــــمنة الســـــــــــــدود وأنظمة الســـــــــــــقا�ة والحظائر 

 ,Brown et al)والمســالخ والمذا�ح وأماكن التخز�ن

) مواقع المجموعــــات ٥. و�بین الشــــــــــــــكــــل((2007

الحیوان�ة ضــمن المحور وتفصــیال للمجموعة روفو 

(Ruvu) . 

 

 

الــمــجــمــوعـــــــات الــحــیــوانــ�ـــــــة فــي ): 5شــــــــــكـــــل(
 The United Republic)ومكونــــاتهــــا SAGCOTمحور

Of Tanzania Prime Minister’s Office  2013) 

ـــل( المجموعـــــات الزراع�ـــــة في محور ): ٤شـــــــــك
SAGCOT  ومفهومها(Christopher, 2013) 
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 خطط تنم�ة محور الحر�ة:  .٧
رســم ســ�اســات قطاع�ة للتنم�ة، ووضــع برامج ومشــار�ع تنمو�ة  :تعرف خطة تنم�ة محور الحر�ة �أنها

یتم تنفیذها خالل سنوات محددة لتشج�ع التنم�ة الزراع�ة أو الس�اح�ة أو الصناع�ة، ووضع المقترحات 

لتطو�ر محور الحر�ة وتنمیته �االســــــــــــــتفادة الكاملة من �افة اإلمكان�ات والموارد المتاحة المتوافرة على 

 . (Asian Development Bank, 2010)نقل جانبي محور ال
 تتألف خطة تنم�ة محور الحر�ة من عدة خطط فرع�ة مر�زة على جوانب محددة في التنم�ة.

نماذج خطط التنم�ة المت�عة في تطو�ر محاور الحر�ة للتجارب الدول�ة، ولدى  )٥یوضـــــــــح الجدول( 

مقــارنــة المعط�ــات الثالثــة (خطط تنم�ــة النقــل، 

خطط التنم�ـــة الـــداعمـــة، خطط التنم�ـــة القـــائمـــة 

ــــعــــ�ـــــــة) فــــي جــــمــــ�ــــع  ــــ� ــــطــــب ــــمــــوارد ال ــــى ال عــــل

 الحاالت(التجارب الدول�ة) وجدنا: 

�نـــد خطط و  خطط تنم�ـــة النقـــلبنـــد  یتواجــد -

) من عـــدد %١٠٠بنســــــــــــــ�ـــة (التنم�ـــة الـــداعمـــة 

  الحاالت.

بند خطط التنم�ة القائمة على الموارد  یتوافر -

ـــــــة  الطب�ع�ـــــــة على اختالف أنواعهـــــــا بنســــــــــــــ�

)، واختلفــــت نســــــــــــــ�ــــة وجود أنواعهــــا؛ %١٠٠(

 الـــزراعـــ�ـــــةفــــتــــواجـــــــدت خــــطــــط الــــتــــنــــمــــ�ـــــــة 

) %٣٦(الحیوان�ة)، وحققـت %٧١,٥بنســــــــــــــ�ـة(

) من %٢٩(الســـــــــ�اح�ة) و%٣٦( التعدین�ةو

مما یدل �أن اســــــترات�ج�ة التنم�ة  عدد الحاالت،

العمران�ــــة ألي محور حر�ــــة تتــــألف من ثالث 

اســــــــــــترات�ج�ات فرع�ة وهي: اســــــــــــترات�ج�ة تنم�ة 

:أنواع خطط تنم�ة محور الحر�ة في )٥جدول(
 (المصدر: ال�احثین)تجارب ال�حث
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الداعمة، واســـــــــــــترات�ج�ة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة. ولكن تختلف هذه النقل، واالســـــــــــــترات�ج�ة 

االسترات�ج�ات من محور إلى آخر في طب�عة استرات�ج�ة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة. ف�عضها 

تعدین�ة، و�عضـــــــها اآلخر على الســـــــ�اح�ة حیث تتشـــــــا�ه هذه �عتمد على الموارد الزراع�ة وأخرى على ال

االســــــــــــــترات�ج�ة في جم�ع أقال�م محاور الحر�ة في مبدأها الذي �قوم على اســــــــــــــتغالل الموارد الطب�ع�ة 

 المتواجدة ضمن المحور �إقامة أقطاب نمو متخصصة ت�عًا لنوع المورد التنموي. 

  . التنم�ة العمران�ة لمحور بیرا:١-٧

 الهادفة خطة تنم�ة النقل -سترات�ج�ة التنم�ة العمران�ة لمحور بیرا عدة خطط؛ وهي: تضمنت ا

إعادة تأهیل و�نشـــــــــــاء وترق�ة وتطو�ر البن�ة التحت�ة والطرق التي تر�ط المناطق الغن�ة �المصـــــــــــادر   إلى

 Mtegha et)إلى مشـــار�ع مكان�ة للبن�ة التحت�ة  ثم ترجمت هذه الخطةوالموارد التنمو�ة إلى میناء بیرا. 

al, 2012))٦، �ما هو مبین �الشكل.(  
قطــاعــات المعــادن والزراعــة والثروةالتي ر�زت على  خطــة التنم�ــة القــائمــة على الموارد الطب�ع�ــة -

 
 (Isaac, 2014)موقع محور بیرا وخطة تنم�ة النقل  ):٦شكل(

البیئ�ة؛ فنتجت مجموعة من االســـــــــترات�ج�ات التي تناولت �ل قطاع على  وحما�ة الســـــــــمك�ة والســـــــــ�احة

على تعز�ز الزراعــة التجــار�ــة، وتقوم هــذه الخطــة على  ر�زت خطة التنم�ة الزراع�ة لمحور بیراحــدة. 

اعتمدت هذه الخطة لكل سلسلة.  (Cluster)اخت�ار سالسل ق�مة زراع�ة، ثم انشاء مجموعة اقتصاد�ة 
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في مجال  Teteعلى تفعیل أقطاب نمو اقتصــــــــاد�ة متعددة قائمة على الموارد الزراع�ة وهي: إقل�م تیته 

؛ وصـــــــــوفاال في مجال الســـــــــكر والقطن  Manicaفي إقل�م ما ن�كا Chimoioوتشـــــــــ�مو�و - الحبوب؛

Sofala  في مجال الســـكر والقطن. و�حتوي �ل قطب بدوره على مجموعات اقتصـــاد�ة متخصـــصـــة. ثم

 ). ٧، �ما یوضح الشكل((Köhn ,2014)ترجمت هذه الخطة إلى مشار�ع مكان�ة متعددة 

التعدین�ة غیر المســـــتغلة على المحور،  إلى اســـــتغالل الموارد هدفت خطة التنم�ة التعدین�ة لمحور بیرا

 على تفعیل قطب نمو اعتمدت هذه الخطةوتشج�ع اإلنتاج�ة التعدین�ة على المحور. 

الحتوائـــه على  Teteتعـــدیني وهو إقل�م تیل�ـــه  

ودائع وفیرة من الفحم الحراري العــــالم�ــــة غیر 

المســــــــــــــتغلـــة، �مـــا �حتوي االقل�م على معـــادن 

األخرى مثــل الیورانیوم، والفــانــادیوم، والحــدیــد، 

والــــــذهــــــب والفحم الحجري. ثم ترجمــــــت هــــــذه 

 Glover)الخطة إلى مشــــــــــار�ع مكان�ة متعددة 

et al, 2016) .  

إلى لمحور بیرا هدفت خطة التنم�ة الحیوان�ة 

استغالل الموارد الحیوان�ة غیر المستغلة  على 

. اعتمدت المحور، وتعز�ز االنتــاج�ــة الحیوان�ــة

و�نشــــــــاء تجمعات في انتاج الرو��ان ل�صــــــــ�ح ) Sofala(على اخت�ار قطب تنموي ســــــــوفاال  هذه الخطة

تنمو�ة  أخرى وردت قطاع الرو��ان أكبر قطاعات تصــــــــدیر في موزمبیق. إضــــــــافة إلى اخت�ار أقطاب 

أعاله خاصــــــــة �الحیوانات الزراع�ة. ثم ترجمت هذه الخطة إلى مشــــــــار�ع مكان�ة متمثلة في إقامة مزارع 

 .  (The African Centre for Biodiversity, 2015) تجار�ة.

 إلى  استغالل الموارد الس�اح�ة غیر المستغلة علىهدفت خطة التنم�ة الس�اح�ة لمحور بیرا 

على تحدید قطب نمو ســـــــــــ�احي ســـــــــــوفاال  اعتمدت هذه الخطةوتعز�ز االنتاج�ة الســـــــــــ�اح�ة. المحور، 

)Sofala ثم ترجمت إلى مشار�ع مكان�ة متعددة ،((The African Centre for Biodiversity, 2015). 

 خطة التنم�ة الزراع�ة لمحور بیرا): ٧شكل(
(Isaac, 2014) 
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۱۰۸ 
 
 

 : SAGCOT. التنم�ة العمران�ة لمحور ٢-٧

 الهادفة إلى  خطة تنم�ة النقل -عدة خطط؛ وهي:  SAGCOTتضمنت خطة التنم�ة العمران�ة لمحور 

إعادة تأهیل شــــــــــ�كة البن�ة التحت�ة األســــــــــاســــــــــ�ة 

(الطرق وخطوط الســــــــــــــكـــك الحـــدیـــد�ـــة والموانئ 

والمراكز الحـــــــدود�ـــــــة الموجودة) على امتـــــــداد 

المحور، و�نشاء طرق جدیدة لنقل أحجام المرور 

المترددة على المیناء، وتســـــهیل خدمات الشـــــحن 

والنقل. وقد ترجمت هذه الخطة إلى مشـــــــــــــــار�ع 

، �ما هو مبین (Tizeba, 2012)مكان�ة متنوعة 

 ).٨�الشكل(

خطة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة  -

على القطــــاع التي ر�زت  SAGCOTلمحور 

ـــاحـــة. ـــة والســــــــــــــ� وقـــد ؛ الزراعي، والثروة الحیوان�

هدفت خطة التنم�ة تضــــــــــــــمنت الخطة مجموعة من الخطط الفرع�ة التي تناولت �ل قطاع على حدة. 

إلى تشـــج�ع الزراعة  SAGCOT الزراع�ة لمحور

التجار�ة و�نشــــاء ســــالســــل الق�مة التجار�ة (األرز 

والســـــــــكر والذرة)، ودخول األراضـــــــــي الصـــــــــالحة 

المســــــــــــــتثمرة إلى اإلنتــــاج الزراعي  للزراعــــة غیر

إنشــــــــــــــــاء  اعتمــدت هــذه الخطــة على:التجــاري. 

مجموعــــات تجــــار�ــــة زراع�ــــة وتطو�رهــــا. �حتوي 

قامت هذه  المحور على ســـــــت مجموعات زراع�ة.

 ,Nijbroek and Andelman)الزراع�ـــة  أقطـــاب النمو ثم اخت�ـــار مواقع المجموعـــات الخطــة بتفعیــل 

 ).٩، �ما في الشكل((2015

 خطة تنم�ة النقل لمحور ساكوت): ٨شكل(
(Tizeba, 2012) 

 

 SAGCOTخطة التنم�ة الزراع�ة لمحور ): ٩شكل(
(Milder et al , 2013) 

 

 دراسة تحلیلیة مقارنة في التنمیة العمرانیة  ... : ھبة السقا وآخرون
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۱۰۹ 
 
 

إلى انشــــــــاء أقطاب نمو ســــــــ�اح�ة وطن�ة وتشــــــــج�ع  SAGCOTلمحور  هدفت خطة التنم�ة الســـــ�اح�ة

وز�ادة مســـــــاهمة قطاع الســـــــ�احة في االقتصـــــــاد الوطني، وحما�ة المحم�ات  الســـــــ�احة الطب�ع�ة البیئ�ة،

 (Kadigi et al, 2017) ).١٠الطب�ع�ة، �ما هو مبین في الشكل(
مجال  على اســــــــــــــتغالل موارد الثروة الحیوان�ة محددة أقطاب تنمو�ة فير�زت خطة التنم�ة الحیوان�ة 

 الثروة الحیوان�ة ثم إنشاء مجموعات حیوان�ة وهذا ما سبق شرحه. 

 

 

 

 

 

 

 SAGCOT (Kadigi et al, 2017) محورفي مناطق الس�اح�ة والمحم�ات الطب�ع�ة  ):١٠شكل(
 

 دراسة تحلیلیة مقارنة في التنمیة العمرانیة  ... : ھبة السقا وآخرون
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۱۱۰ 
 
 

 
�ســتخلص من دراســة التجارب 

خطة الســــا�قة مؤشــــر إلى أن 

ـــة ـــة العمران� ألي محور  التنم�

حر�ة تنتج من تراكب مجموعة 

من الخطط الفرع�ة التي تترجم 

بدورها إلى مشار�ع مكان�ة �ما 

كالن ( ) ١١یوضــــــــــح الشــــــــــ

). �ما أن �ل خطة من ١٢و(

ــــدعم قطــــاعــــًا  هــــذه الخطط ت

 اقتصاد�ًا معینًا.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكونات اســــــترات�ج�ة التنم�ة العمران�ة لمحور الحر�ة ): ١١شــــكل(
 

 دراسة تحلیلیة مقارنة في التنمیة العمرانیة  ... : ھبة السقا وآخرون
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۱۱۱ 
 
 

 : النتائج

تتضــــــــــــــمن اســــــــــــــترات�جة التنم�ة العمران�ة لمحور الحر�ة اإلقل�مي عدة خطط تنمو�ة �ما یوضــــــــــــــح  -١

 )، و�ختلف عدد هذه الخطط �حسب التطور الزمني لمحور الحر�ة وطب�عة١٣الشكل(

العمران�ة الموارد المتوافرة على جانب�ه ونوع المحور التنموي؛ و�التالي قد تحتوي اســــــــــــــترات�ج�ة التنم�ة 

استرات�ج�ة التنم�ة العمران�ة لمحور  لمحور الحر�ة خطة تنمو�ة واحدة أو عدة خطط. ولكل خطة ضمن

). ٦الحر�ة هدف محدد، وتترجم إلى مشـــــار�ع مكان�ة تســـــعى لتحقیق هذا الهدف، �ما یوضـــــح الجدول(

 الموارد. كثر �حسب طب�عة و�مكن أن تدعم استرات�ج�ة التنم�ة العمران�ة قطاعًا اقتصاد�ًا واحدًا أو أ
جغراف�ًا، تعتمد خطة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة على مفهوم قطب النمو و�ل ما یتعلق  -٢

�ه؛ ولذلك تدعى أح�انًا �خطة قطب النمو القائم على الموارد الطب�ع�ة؛ والتي تعني بدورها اخت�ار مواقع 

تسر�ع النمو و�نشاء مجموعات متنوعة �حسب نوع المورد  استرات�ج�ة ذات موارد طب�ع�ة معینة من أجل

القائمة عل�ه؛ و�التالي �ختلف نوعها �حسب نوع الموارد. ف�مكن أن یتواجد قطب نمو زراعي وآخر 

 س�احي وهكذا.

�عتمد عدد الخطط ضمن خطة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة على عدد القطاعات التي تدعم  -٣

تنم�ة المحور، فعندما تدعم استرات�ج�ة تنم�ة المحور القطاع التعدیني تكون استرات�ج�ة التنم�ة استرات�ج�ة 

 التعدین�ة، في حین عندما تدعم القطاع الزراعي تكون استرات�ج�ة تنم�ة زراع�ة.

لف تتشا�ه استرات�ج�ة التنم�ة العمران�ة ألي محور حر�ة في خطة تنم�ة النقل واللوجست�ة ولكن تخت  -٤

في طب�عة خطة التنم�ة القائمة على الموارد الطب�ع�ة، ف�عضها �عتمد على الموارد الزراع�ة واآلخر على 

التعدین�ة؛ و�التالي تختلف في طب�عة القطاعات االقتصاد�ة التي تدعمها وفي نوع�ة األقطاب التنمو�ة 

وران  أ و ب ؛ فكالهما في فقد تكون زراع�ة أو صناع�ة �حسب طب�عة الموارد. فإذا �ان لدینا مح

استرات�جیته التنمو�ة یرتكز على تنم�ة النقل وتنم�ة الخدمات الداعمة والتنم�ة القائمة على الموارد التي 

تقوم بدورها على قطب النمو، ولكن �ختلفان في نوع�ة قطب النمو الذي تحدده طب�عة الموارد المتواجدة 

 على امتداد المحور

 دراسة تحلیلیة مقارنة في التنمیة العمرانیة  ... : ھبة السقا وآخرون
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۱۱۲ 
 
 

تتشــــــــــــا�ه اســــــــــــترات�ج�ة التنم�ــــــــــــة العمران�ــــــــــــة   -٤

ألي محـــــــــور حر�ـــــــــة فـــــــــي خطـــــــــة تنم�ـــــــــة النقـــــــــل 

واللوجســــــــــــــت�ة ولكــــــــــــــن تختلــــــــــــــف فــــــــــــــي طب�عــــــــــــــة 

خطــــــــــــــــة التنم�ــــــــــــــــة القائمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المــــــــــــــــوارد 

الطب�ع�ـــــــــــة، ف�عضـــــــــــها �عتمـــــــــــد علـــــــــــى المـــــــــــوارد 

ـــــــــالي  ـــــــــة؛ و�الت ـــــــــى التعدین� ـــــــــة واآلخـــــــــر عل الزراع�

ــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــي طب�عــــــــــــــــــــــــة القطاعــــــــــــــــــــــــات  تختل

فـــــــــــــي نوع�ـــــــــــــة االقتصـــــــــــــاد�ة التـــــــــــــي تـــــــــــــدعمها و 

األقطـــــــــــاب التنمو�ــــــــــــة فقـــــــــــد تكــــــــــــون زراع�ــــــــــــة أو 

صـــــــــــــناع�ة �حســـــــــــــب طب�عـــــــــــــة المـــــــــــــوارد. فـــــــــــــإذا 

ـــــــــــــــدینا محـــــــــــــــوران  أ و ب ؛ فكالهمـــــــــــــــا  كـــــــــــــــان ل

ـــــــــــــة یرتكـــــــــــــز علـــــــــــــى  ـــــــــــــي اســـــــــــــترات�جیته التنمو� ف

تنم�ـــــــــــــة النقـــــــــــــل وتنم�ـــــــــــــة الخـــــــــــــدمات الداعمـــــــــــــة 

والتنم�ـــــــــة القائمــــــــــة علـــــــــى المــــــــــوارد التـــــــــي تقــــــــــوم 

بــــــــدورها علـــــــــى قطـــــــــب النمــــــــو، ولكـــــــــن �ختلفـــــــــان 

ــــــــــــي ــــــــــــذي تحــــــــــــدده  ف ــــــــــــة قطــــــــــــب النمــــــــــــو ال نوع�

ـــــــــــــداد  ـــــــــــــى امت طب�عـــــــــــــة المـــــــــــــوارد المتواجـــــــــــــدة عل

 المحور.

 

 

أنواع خطط تنم�ة محور الحر�ة  ):٦جدول(
 وأهدافها ومشار�عها المكان�ة

خطة تنم�ة 
محور 
 الحر�ة

مرتكزات خطة تنم�ة  الهدف من الخطة
 المحور ومشار�عها المكان�ة

خطة  تنم�ة 
 النقل

إعادة تأهیل البن�ة 
وتطو�رها  التحت�ة

 و�نشائها

تطو�ر وتوسعة و�نشاء 
إعادة -الموانئ ومطارات، 

لطرق لنشاء اإلتأهیل و ال
البر�ة والسكك الحدید�ة 

 وخطوط الطاقة
خطة 

 اللوجست�ة
جراءات تسهیل اإل
الجمر��ة 

عفاءات واإل
 الضر�ب�ة

إقامة مراكز و�رامج على 
 المراكز الحدود�ة

رد 
موا

 ال
لى

 ع
مة

قائ
 ال

م�ة
التن

طة 
خ

ع�ة
طب�

ال
 

ع�ة
زرا

 ال
م�ة

التن
طة 

خ
 

حداث تنم�ة إ
زراع�ة واستغالل 
الموارد الزراع�ة 

 مستثمرةالغیر 

إقامة مزارع تجار�ة 
لمحاصیل استرات�ج�ة، 

 و�نشاء مجموعات زراع�ة 

ن�ة
یوا

لح
ة ا

نم�
 الت

طة
خ

 

حداث تنم�ة إ
حیوان�ة واستغالل 
 الموارد الحیوان�ة 

 مستثمرةالغیر 

إقامة مزارع تجار�ة 
استرات�ج�ة لتر��ة الماش�ة 

و��عها ح�ة، و�نشاء 
 حیوان�ة  مجموعات

ن�ة
عدی

 الت
م�ة

التن
طة 

خ
 

حداث تنم�ة إ
حیوان�ة واستغالل 
 الموارد التعدین�ة 

 مستثمرةالغیر 

إقامة مناجم استرات�ج�ة، 
 و�نشاء مجموعات تعدین�ة 

ح�ة
س�ا

 ال
م�ة

التن
طة 

خ
 

حداث تنم�ة إ
س�اح�ة واستغالل 
 الموارد الس�اح�ة 

 مستثمرةالغیر 

 إقامة مشار�ع س�اح�ة
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تستند تنم�ة محور الحر�ة على نظر�ة قطب النمو وتحدیثها، إضافة إلى نظر�ات مبینة في  -٥

) تر�ز �ل منها على عوامل محددة ٧الجدول(

االهتمام �النقل  (عوامل داخل�ة وخارج�ة وعلى

و�التالي فإن  والمواصالت وعوامل اجتماع�ة)؛

كل فئة من النظر�ات تفضي إلى خطط تنمو�ة 

لتطو�ر محور الحر�ة معتمدة على العوامل 

 اآلنفة الذ�ر.

أصناف التنم�ة التي �حدثها المخطط عند  -٦

تطو�ر محور الحر�ة هي: التنم�ة الصناع�ة، 

والتنم�ة متعددة المراكز، والتنم�ة القائمة على 

الموارد الطب�ع�ة المؤلفة بدورها من التنم�ة 

الزراع�ة والحیوان�ة والتعدین�ة والس�اح�ة، 

وجم�عها ترت�ط بنس�ة وجود الموارد وطب�عتها 

ور الحر�ة؛ والمحور الذي ال �حتوي ضمن مح

على موارد ال �مكن تنمیته وتقتصر تنمیته على 

 النقل فقط وال ینتقل عندئذ إلى محور موارد. 

 تتطلب تنم�ة محور الحر�ة مجموعة من المرتكزات هي: -٧

 تنش�ط العالقات التجار�ة وز�ادة التصدیر. -

 االهتمام �البن�ة التحت�ة.  -

 ن القطاع الخاص. االستثمارات م -

إقامة أقطاب نمو متخصصة ت�عًا لنوع الموارد. في حین تختلف تنم�ة أي محور عن اآلخر في  -

 الهدف منه وعدد القطاعات االقتصاد�ة التي یدعمها.

 

العوامل التي تعتمد علیها نظر�ات تطو�ر محور  ):٧جدول(

 الحر�ة

 عوامل التنم�ة النظر�ة

Th
e 

Se
cto

r S
ta

ge
 

ر�ة
نظ

و
Th

e 
Re

lat
ed

 S
ta

ge
s 

 

 موارد متواجدة في اإلقل�م

 لطب�عة المواردإقامة صناعات ت�عًا 

 القوى العاملة

كل ما یتعلق �البن�ة الداخل�ة لإلقل�م من صــــــــــفات طبوغراف�ة 

 واجتماع�ة وسكان�ة وغیرها. 
Th

e 
Ex

po
rt 

Ba
se

ثها
حدی

وت
 

 الطلب الخارجي على منتجات اإلقل�م الخام أو المصنعة.

 نمو قاعدة التصدیر

 الخارج.ز�ادة الحر�ات التجار�ة واالنفتاح على 

Th
e 

Lin
ea

r C
ity

ثها
حدی

وت
 

 إمكان�ة الوصول

 تقلیل الوقت، وتقصیر المسافة

تحســین روا�ط النقل الســكك الحدید�ة والطرق البر�ة والموانئ 

 والمطارات
Klaنظر�تا

ssen 

 Pahlو

 القوى العاملة وتواجدها

 تدر�ب القوى العاملة وتأهیلها

 دراسة تحلیلیة مقارنة في التنمیة العمرانیة  ... : ھبة السقا وآخرون
 



 
 

   Umm Alqura Journal For E&A,March 2018  Vol.8 No.2 Rajab 1439  ھـ۱٤۳۹رجب  ۲،العدد ۸المجلد -مجلة جامعة أم القرى للھندسة والعمارة
 
 

۱۱٤ 
 
 

 التوص�ات: 
 یوصي ال�حث بـ: 

تخط�ط نقل وتخط�ط داعم و�دارة  -فر�ق دارس متكامل من جم�ع التخصصات الضرور�ة إحداث  -

 الموارد الطب�ع�ة وغیرها لتنم�ة محاور الحر�ة االقل�م�ة.

إجراء مسح شامل لجم�ع الموارد المتواجدة على جانبي محور الحر�ة اإلقل�مي لمعرفة عدد خطط  -

قات الوظ�ف�ة بین هذه الموارد و�التالي العالقات ف�ما بین التنم�ة العمران�ة وماهیتها، وتحدید العال

التخصصات الالزمة للتنم�ة العمران�ة لمحور الحر�ة اإلقل�مي، و�نشاء بنك معلومات شامل لكل عناصر 

التنم�ة العمران�ة الخاصة �محور الحر�ة اإلقل�مي المدروس، ور�طه مع الوزارات المعن�ة وتحدیثه �شكل 

 دوري. 

د برنامج محاكاة افتراض�ة خاص �محور الحر�ة اإلقل�مي المدروس �حیث �حتوي على جم�ع إعدا -

الب�انات المتواجدة في بنك المعلومات، ور�طه �شكل أتومات�كي �ه لیتم تحدیثه �شكل تلقائي، و�نشاء 

�ة لمحور حلقات برمج�ة ضمن هذا البرنامج تتوافق مع نتائج ال�حث وتتناسب مع أهداف التنم�ة العمران

؛ الحر�ة اإلقل�مي المدروس. �قوم هذا البرنامج بوضع الحلول المناس�ة وفقًا لالعت�ارات التي ادخلت إل�ه

ل�ساعد متخذي القرار على اتخاذ القرار المناسب �خصوص االجراء التنموي لمحور الحر�ة اإلقل�مي. 

ر�ة اإلقل�مي بتغییر الحلقات �ساعد هذا البرنامج على تحدیث الدراسة الخاصة بتطو�ر محور الح

 البرمج�ة فقط في أي وقت �ان.    
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