
 حممد دلف امحد الدليميأ.د. 

 

 بدائل التنمية املكانية يف قضاء الرطبة

 م. عبداحلميد ولي عبد العيساويم.

 

) 572 ) 
 

 بذائم انتنمية املكانية يف قضاء انرطبة
 و. عبذاحلميذ ويل عبذ انعيساوي.و حممذ دنف امحذ انذنيمي. د.أ

  بناتكهية انرتبية نه –جامعة األنبار 
 املستخهص

خمص البحث بعد عرض بدائل التنمية المكانية عمى لجنة الخبراء المختصين بشؤون 
التنمية وفق أسموب ديمفي بأن التنمية المتكاممة ىي البديل األفضل، لقدرتيا عمى تجاوز 
اإلخفاقات التي يمكن أن تتعرض ليا التنمية األحادية القطاع مع احتفاظ البدائل األخرى 

٪( من أجماع رأي الخبراء، وجاءت 09التطبيق؛ أذ حصمت عمى نسبة ) بأىميتيا النسبية في
٪( ثم التنمية الزراعية بالمرتبة 48التنمية الصناعية بالمرتبة الثانية لحصوليا عمى نسبة )

٪(، وبعد 84٪( في حين جاءت التنمية السياحية بالمرتبة األخيرة بنسبة )79الثالثة بنسبة )
ن المنطقة لمشاركتيم في صناعة القرار باعتبارىم وسيمة عرض نفس البدائل عمى السكا

التنمية وغايتيا النيائية أتضح أنيم ذىبوا الى ما ذىب أليو الخبراء في ترتيب بدائل التنمية 
المكانية حسب األىمية النسبية في التطبيق مع اختالف النسب وتقاربيا حسب رؤيتيم المحمية 

ألساسية، كما تم التوصل الى استنتاجات ميمة تخدم التي تعبر عن طموحاتيم وحاجاتيم ا
 سياسات التنمية المكانية وتحقق األىداف المتوخاة منيا. 

Abstract 

The conclusion that has been reached after showing the substitutes for 
spatial development, mentioned above, to a committee of specialized experts in 
development affairs (according to Delphy style) that: integrated development is 
the best substitute for its ability to pass the failure that one section development 
may face, with other substitutes keeping their relative importance in application. It 
got (90%) of unanimous resolution of the experts where industrial development 
comes second by getting (84%). Agricultural development of (70%), while tourist 
development comes last with (48%). After showing the same substitutes for the 
public to participate in making decision, as they are considered to be the means 
of development and its final goal, they went to what the experts had said, in 
arranging the substitutes of spatial development according to the relative 
importance in application with the difference in percentage and their closeness 
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according to their local vision, which expresses their ambition and basic needs. 
Important conclusions that serve the polices of spatial development and achieve 
the goals pursued had been reached. 

 Introductionاملقذمة 
أصبحت التنمية المكانية من االتجاىات المعاصرة في مواجية التخمف والسير نحو 
الرقي والتقدم بعد بروز مشكمة التباين الحاد في مستويات التنمية بين المناطق المختمفة، 

ق بين أجزاء اإلقميم لتغيير األبعاد المادية والمعنوية وتسعى دائمًا من خالل سياساتيا التنسي
وأحداث تسوية وتوازن في المجاالت االقتصادية واالجتماعية لتحقيق الرفاىية لمسكان، وتقميل 
يقاف اليجرة، عبر االستخدام األمثل لمموارد  يجاد فرص تشغيمية، وا  مستويات البطالة وا 

اقتصادية فعالة في مجاالت )الزراعة، الصناعة،  المتاحة والطاقات الكامنة إلقامة أنشطة
يجاد تدفقات  والسياحة( لرفع كفاءة الحيز المكاني في جذب االستثمارات واألنشطة الخدمية وا 
مالية، وىذا يتطمب حتمية أيجاد تصور مستقبمي طويل األمد والتنبؤ بطبيعة األنماط 

عطاء األولوية واألفضمية لمبديل المستيدفة لمتنمية بعد تحديد البدائل الممكنة التطب يق وا 
المالئم وفق اإلمكانيات والموارد المتاحة باستخدام االتجاىات الحديثة في البحث الجغرافي 
كأسموب ديمفي واستطالع رأي الجماىير وأشراكيم في صناعة القرار حول شكل التنمية 

اء الحيز المكاني سعيًا المقترحة في ضل ظروف البيئة الصحراوية لتحقيق التكامل بين أجز 
 لتطوير نوعية الحياة االقتصادية واالجتماعية. 

 مشكهة انبحث:
تعاني منطقة الدراسة من عدم المساواة المكانية في توزيع الموارد واإلمكانيات المتاحة 
والكامنة التي تتطمبيا عممية التنمية يترتب عمييا صعوبات في تعميم سياسات التنمية، مما 

يد الخيارات والبدائل المالئمة كأولوية ثابتة تحظى باألىمية النسبية في التطبيق يتطمب تحد
 ألحداث تغيرات جذرية في المنطقة.

 فرضية انبحث:
تمتمك منطقة الدراسة خصائص مكانية ما يؤىميا لممساىمة الفعالة في وضع فمسفة 
مستقبمية لمتنمية واألعمار من خالل التركيز عمى التنمية القطاعية )زراعية، صناعية، 

يجاد بدائل استراتيجية لمتنمية واختيار أفضميا لموصول الى التنمية المكانية   سياحية( وا 
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 الشاممة.
 هذف انبحث:

ييدف البحث الى تحديد نماذج مقترحة لمتنمية المكانية وتحديد نوعية الفعاليات 
واألنشطة والكشف عن طبيعة السياسات واالستراتيجيات المالئمة لممناطق المتخمفة واألقل 

 تطورًا في أطار الموازنة بين الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتماعية. 
 بذائم انتنمية املكانية

احل األولية لمتنمية المكانية ألي مجتمع تستدعي االىتمام بالقطاعات الواعدة أن المر 
وتحديد مواقع الفعاليات االستثمارية ذات البعد المكاني، ألنو من الصعب التعميم بسياسات 
وخيارات التنمية التي ينبغي أن تنطوي عمى التنوع والمرونة واالبتكار، وتحديد الخيارات 

وية ثابتة في المناطق ذات اإلمكانيات التنموية العالية بيدف دعم القاعدة األفضل منيا كأول
االقتصادية وتنوع القطاعات اإلنتاجية ألحداث تغيرات إيجابية وتحقيق التكامل بين أجزاء 
الحيز المكاني سعيًا لتطوير نوعية الحياة، مع األخذ باالعتبار خصوصية المنطقة الصحراوية 

وىذا يتطمب صرامة في التحميل والتفكير بالطرق  ئي وعدم األضرار بو،البيوقدرات النظام 
والمؤشرات واألليات المناسبة ليتسنى أخارجيا من اإلطار النظري الى حيز التطبيق العممي 

 الواقعي باالعتماد عمى بعض الفرضيات والبدائل المقترحة.
تى الوقت الحاضر مازالت وأن مسيرة التنمية بكافة أشكاليا خالل الفترات السابقة وح

قاصرة وال ترتقي الى حجم اإلمكانيات المتاحة وضمت تعاني التدني في معدالت تطورىا  
وأشكاليا، مما فرض حتمية أيجاد تصور مستقبمي طويل األمد والتنبؤ بطبيعة األنماط 

عطاء األولوية لمبديل ال مالئم والتأكيد المستيدفة لمتنمية بعد تحديد البدائل الممكنة التطبيق وا 
عمى كفاءة استغالل الموارد القائمة والكامنة لموصول الى أفضل حالة من التوازن المكاني في 
توزيع األنشطة التنموية في أطار التخطيط لصناعة القرار عن طريق أخذ رأي السكان 

لوضع  (1)(Delphi)المحميين والخبراء المختصين باستخدام األسموب التحميمي المسمى ديمفي 
الصيغة األمثل لنموذج التنمية المكانية وبموغ أفضل النتائج وأدقيا من خالل عرض البدائل 
لالستفتاء بعد التعريف بالواقع وتوضيح خصائص المنطقة والعتبات المسموح بيا في تحديد 
اتجاىات التوسع المستقبمية واختبارىا لمحصول عمى أجماع األغمبية عمى البديل األكثر 

ة لظروف المنطقة والذي يحقق أقصى الفوائد االقتصادية والمنافع االجتماعية بأقل تكمفة مالئم
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وأقصر وقت ممكن  مع مراعاة المعوقات والظروف المحيطة، واالعتماد عمى الميزاة المكانية 
النسبية في رسم سياسات التنمية واألعمار واختيار المشاريع االستثمارية ومواقعيا الجغرافية، 

 ذا الغرض سوف يتم أيجاز البدائل المقترحة ودورىا في تحقيق التنمية المكانية وكما يمي:ولي
 انبذيم األول: انتنمية انزراعية وانرعي 

أن التنمية الزراعية من البدائل المطروحة بقوة لتحقيق التنمية المكانية، ألىميتيا 
ا المكانية في تمبية االحتياجات االستراتيجية بالنسبة لمقطاعات االقتصادية األخرى وأبعادى

، (5)الغذائية والوصول الى درجة االكتفاء الذاتي، وخمق فرص عمل لبموغ حالة التشغيل التام
ورفع مستوى الدخل الفردي لمقضاء عمى البطالة المقنعة، وتوفير الخدمات المختمفة وصواًل 
الى العدالة االجتماعية المنشودة، لتشجيع استقرار وتييئة البيئة المالئمة التي تتطمبيا حالة 

مة االرتقاء بسكان الريف الى التحضر، السيما أن منطقة الدراسة تتوفر فييا المقومات الالز 
مدادات المياه الجوفية اليائمة، أذا ما تم أدارتيا  لمتنمية الزراعية من حيث األراضي الواعدة وا 
بشكل مستدام يكفل تحقيق األمن المائي والغذائي من خالل استخدام الري بشكل حذر 
 وعقالني الجتناب االثار السمبية المترتبة عمى تممح االراضي وتشبع التربة بالمياه عبر تطبيق
تقنيات الري الحديثة المالئمة لظروف البيئة الجافة مثل )الرذاذ الفوقي، التنقيط، والرش 
المحوري( وتجاوز طرق الري التقميدية كالغمر والري السيحي من أجل صيانة التربة 
والمحافظة عمى موادىا الغذائية، واستثمار الوديان في حصاد المياه ألغراض الري التكميمي 

اف التي تتوافق مع فترات الحصاد المذكور، والبحث عن مصادر أخرى غير وزارعة األصن
تقميدية أذا لزم األمر كمعالجة المياه العادمة أي أعادة ٍاستخدام المياه الناتجة عن التجمعات 
السكانية والصناعية بعد إزالة العوالق أو تخفيف تركيز المواد المموثة والعضوية بحيث تصبح 

سميد في أن واحد الستثمارىا في زراعة األراضي المحيطة بالمناطق صالحة لمري والت
الحضرية، مع استخدام حزمة متكاممة من التكنموجيا والممارسات الزراعية من أىميا: عدم 
اإلسراف في استخدام األسمدة والمبيدات الكيميائية من أجل التخفيف من حدة التدىور وتموث 

تعويض عنيا باستخدام المخصبات الحيوية والبيولوجية التي ال األغذية واإلمدادات المائية وال
تضر بصحة األنسان وال تحطم الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، كما البد من االستفادة من 

في نقل الجينات جيدة الصفات من النباتات والحيوانات الستنباط أنواع  (3)اليندسة الوراثية
لظروف البيئة الصحراوية، او نقل صفات وخصائص وراثية جديدة أكثر إنتاجية وأشد مقاومة 



 حممد دلف امحد الدليميأ.د. 

 

 بدائل التنمية املكانية يف قضاء الرطبة

 م. عبداحلميد ولي عبد العيساويم.

 

) 570 ) 
 

أكثر قدرة عمى مقاومة اآلفات واألمراض بما يعزز قدرة الزراعة وتخفيف الحاجة الى 
 االستخدامات الكيميائية.

وفيما يتعمق بالرعي يعد جزء مكمل لمتنمية الزراعية، ويمكن تطويره من خالل 
)قش القمح والشعير، وسيقان الذرة( كعمف لمحيوانات  االستفادة من المخمفات الزراعية مثل

المجترة وخاصة األغنام والماعز، أو زراعة محاصيل العمف ألغراض التغذية التكميمية الى 
وأدارتيا وفق أسس  (8)المناسبةجانب تنمية المراعي ورفع قدرتيا اإلنتاجية بالطرق والوسائل 

مرارية في ممارسة النشاط الرعوي بنجاح لتنمية وتقنيات حديثة بما تكفل االستدامة واالست
الثروة الحيوانية وما يترتب عمييا من أثار اقتصادية وفوائد اجتماعية عمى عموم منطقة 

 الدراسة. 
 انبذيم انثاني: انتنمية انصناعية 

أن التنمية الصناعية ىي القاعدة االرتكازية لمتطور االقتصادي والركن األساسي 
لمتنمية المكانية عمى المستوى القومي واإلقميمي، ألنيا تساىم في أحداث تغيرات جوىرية في 
الييكل المكاني لألقاليم المتخمفة، وتعد من البدائل المرشحة لمتطبيق في منطقة الدراسة التي 

تنوع الكبير في المؤىالت التنموية )الطبيعية، البشرية، واالقتصادية( وتحتاج الى تمتاز بال
تفعيل دور التخطيط الصناعي في تحقيق االستقالل األمثل بموجب استراتيجية التنمية المكانية 
الالمتوازنة )نظرية أقطاب النمو( بحيث يتم التركيز عمى صناعات قميمة في أماكن محددة 

لمقومات الالزمة وتتطور بمرور الزمن لتجذب نحوىا أنشطة وخدمات جديدة تتوفر فييا ا
محفزة لالستقطاب حتى تصبح في مرحمة الحقة أقطاب رئيسية لنشر التنمية في مناطق أخرى 
وصواًل الى الموازنة المكانية في توزيع األنشطة الصناعية وفقًا لالعتبارات االقتصادية 

ركيز بالدرجة األولى عمى الصناعات التحويمية الى جانب واالجتماعية، عمى أن يتم الت
الصناعات االستخراجية، ألنيا أكثر قدرة عمى إزالة معوقات التنمية بكافة أشكاليا وتحريك 
عجمة النمو االقتصادي واالجتماعي بشكل متسارع لممساىمة في تعزيز فرص التنمية المكانية 

الحياة االجتماعية نحو التحضر وتحسين من خالل خمق فرص عمل مستقرة وتغير نمط 
مستويات التنمية العمرانية ونمو المدن وما يرافقيا من التوسع في مجال التعميم والصحة 
وتوفير خدمات الطاقة والبنى االرتكازية وتدريب األيدي العاممة وتطوير أدائيم الوظيفي 

 وقدراتيم اإلنتاجية.
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ناعية عانت من اإلىمال والتدىور لفترات ومن الجذير بالذكر ىنا أن التنمية الص
متعاقبة  تستدعي سياسات استثمارية تراعي خصوصية المنطقة الصحراوية من خالل توجيو 
أنفاق استثماري ضخم وفقًا لسياسة الدفعة القوية لغرض تأسيس البنى االرتكازية، وأقامت 

ع العام كونو أكثر قدرة عمى المنشأة وتوفير المستمزمات الضرورية، عمى أن يتولى ذلك القطا
تحمل الخسائر في المراحل األولية من مسيرة التنمية وتقبل استرداد األرباح عمى المدى البعيد 
مع دور محدود لمقطاع الخاص ألنو يعتمد بشكل أساس عمى تحقيق أقصى األرباح بأقصر 

 مدة زمنية وال يأخذ باألبعاد التنموية واالجتماعية. 
 انتنمية انسياحية انبذيم انثانث:

أن السياحة أحد القطاعات األساسية التي تتمتع بمكانة رفيعة عمى مستوى الخريطة 
االقتصادية وليا مقوماتيا وعناصرىا وأدواتيا، وتتخذ أنماط متنوعة أىميا )السياحة الترفييية، 

يق التنمية السياحة الثقافية، والسياحة الرياضية( ومن الممكن االعتماد عمييا كوسيمة لتحق
في منطقة الدراسة التي تمتاز بالتنوع البيئي والثقافي والجغرافي ما يكفي الجتذاب  (2)المكانية

السياح، وذلك بموجب ستراتيجية شاممة أو مجموعة من التدابير والمبادرات لتنمية الموارد 
طبًا جاذبًا والمغريات السياحية المتاحة عمى أسس عممية لموصول الى تنمية مستدامة تكون ق

لألنشطة والخدمات وتوفر المزيد من الفرص الوظيفية لمشباب وتوليد مصادر بديمة لمدخل من 
العمالت األجنبية التي تساعد عمى خمق قدرًا من اإلمكانيات الموجية نحو نشر التنمية 

رية لتطوير البنى االرتكازية وتنشيط حركة اإلنتاج وتحفيز االستثمار، وحماية األماكن األث
والشواىد التاريخية والمحافظة عمى البيئة من التدىور، عممًا أن تنمية القطاع السياحي يتطمب 
استثمارات مالية منخفضة بالمقارنة مع القطاعات األخرى وتكون الفوائد كبيرة عمى المدى 

 القصير والطويل بما يسيل الوصول الى حالة من الموازنة المكانية في توزيع التنمية.
 ذيم انرابع: انتنمية املتكامهة    انب

وتعني أن تكون خطة التنمية شاممة عمى مستوى القطاعات الرئيسية )زراعة، 
صناعة، سياحة( واألنشطة والخدمات المرتبطة بيا من صحة وتعميم وأسكان وتمويل وبنى 

جتماعية، وتعد ارتكازية، وتنمية الموارد البشرية واالرتقاء بالمستوى المعاشي وتطوير الحياة اال
من البدائل المفضمة والمعروضة بقوة من قبل الكثير من الباحثين والمختصين لقدرتيا عمى 

عمى اعتبار أن التنمية  المنافسة واالستمرار وتحقيق الفوائد والعوائد في شتى المجاالت،
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محفوفة بالمشاكل والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية المكانية في ضل الجفاف  األحادية
وظروف البيئة الصحراوية لمنطقة الدراسة التي تمتاز بالتنوع في الطاقات والموارد وتحتاج الى 
التوافق بين مواقع الفعاليات االقتصادية، لفسح المجال أمام توطنيا كفرص استثمارية تكاممية؛ 

األراضي الواعدة لمزراعة قريبة أو مالزمة لمواقع األنشطة القائمة والمقترحة التي  أذ توجد
الوديان ( الى جانب أمكانية استثمار 1، كما يتضح من الخريطة )التخطيط ألقامتيا ينبغي

والمنخفضات في حصاد المياه لكي تساىم في تمبية متطمبات التمية، وانتشار المراعي الواعدة 
 رتيا عمى توفير التغذية الالزمة لتنمية الثروة الحيوانية. الواسعة وقد

 التنمية المكانية المتكاممة في قضاء الرطبة: (1خريطة )

 
 عمى الباحث باالعتماد المصدر:

األنبار الطوبوغرافية،  وحدة أنتاج الخرائط، خريطة محافظة وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة، -1
 م.5997، 299999: 1المقياس 

 (.528ص  -142تم عرضو في الفصل الرابع )ص ما -5
     

وأن كل الميزات المذكورة أعاله تمكن من التكامل الوظيفي مكانيًا بين القطاعات 
االقتصادية وتحقيق التشابك بين فروعيا المختمفة بما يوسع خيارات السكان في االستيطان 
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المالية ومصادر الدخل إلشباع الحاجات األساسية، ومد وتنوع فرص العمل، وتعدد اإليرادات 
المجتمع بإمكانيات تحقق الطموحات نحو حياة أفضل، كما ينبغي أن يكون التكامل باتجاه 
أخر بحيث يتعدى الحيز المكاني لمحدود اإلدارية الى مناطق جديدة عمى مستوى محافظة 

ات التنموي ومعالجة حالة العزلة مع األنبار أو البمد لتحقيق التواصل مع محور نير الفر 
 األقاليم المتجاورة لتعزيز اتجاىات التنمية المكانية في المنطقة الصحراوية.

 اختبار بذائم انتنمية املكانية
يتوصل الباحثين في أغمب األحيان الى توصيات عائمة وبدائل لمتنمية غير واقعية، 

ى أرض الواقع من قبل الجيات اإلدارية بما يجعل النتائج غير قابمة لمتطبيق العممي عم
التي من  لحديثة في البحث العممي الجغرافيوالتخطيطية، لذا نعتقد ضرورة تطبيق االتجاىات ا

( باعتباره أحد Delphi Methodأىميا وأكثرىا مالئمة لمدراسات التنموية ىو أسموب ديمفي )
لبديل األقوى من خالل التوافق عميو الوسائل الفعالة في التنبؤ الستشراق المستقبل وتحديد ا

بين أغمبية الخبراء المشاركين في التحميل من المختصين والميتمين في شؤون التنمية ممن 
، عمى أن يتم االتصال بيم (2)تتوفر لدييم الكفاءة والنزاىة والتميز والدراية في موضوع البحث

بشكل فردي غير مباشر لتحاشي النقاش وجيًا لوجو لتمكينيم من أبداء أراءىم بحرية تامة 
دون الوقوع في الحرج أو التأثر بالشخصيات اليامة وبما يقود الى نتائج أكثر موضوعية 

ن األولى: ومصداقية من التصور الفردي، ويتم تطبيق األسموب المذكور أعاله عمى مرحمتي
تحديد البديل الذي يحظى عمى أجماع أغمبية لجنة الخبراء الذين تم تحديد عددىم بخمسة 
أعضاء ممن ليم الخبرة واالطالع في شؤون تنمية المنطقة الصحراوية وكانت تخصصاتيم 
في مجاالت متعددة: )تنمية زراعية، تنمية صناعية، تخطيط إقميمي، تنمية صحراوية( ليكون 

ر ىو األقوى واألفضل من بين البدائل الستيداف التنمية المكانية متخطين بذلك االختيا
االجتيادات الشخصية  واآلراء غير الواقعية التي ال تخدم مسارات التخطيط، والثانية: إعطاء 

عادة 19-9قيم محدد لمبدائل المعروضة ) ( نقطة من نفس الخبراء لتحدد أوزانيا الترجيحية وا 
حسب األولوية واألىمية النسبية في التطبيق مستقباًل لغرض الوصول الى تنمية  ترتيب البدائل

متكاممة لكافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية متجاوزين بذلك كل المشاكل شاممة 
 والتحديات التي تواجو تطبيق سياسات االستثمار.
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تنمية المتكاممة ( أن بديل ال1ومن خالل تطبيقات المرحمة األولى يتضح من الجدول )
قد حصل عمى أجماع أغمبية لجنة الخبراء )ثالثة من أصل خمسة( باعتباره المرشح المفضل 
واألقوى إلمكانية التطبيق بنجاح، لما يتمتع بو من ميزات متنوعة تحقق أثار تنموية خالل مدة 

خفاقات قصيرة وبتكاليف منخفضة تضمن استدامة تدفق االستثمارات واإليرادات لتجاوز اإل
 والتحديات التي يمكن تحدث، لمحيمولة دون االنييار والتدىور، وما ينبثق عنيا من مستوطنات
بشرية في مواقع تكامل تنمية قطاعي الزراعة والصناعة تجمع بين الخصائص الريفية 
والصفات الحضرية، لمتمكين من أعادة توزيع السكان بطريقة تتوافق مع مواقع الموارد وأنماط 

مية الى جانب أنشاء منتجعات سياحية لمراحة والترفيو تخدم السكان المحميين، وتستقطب التن
السياح من خارج الحدود والمناطق المجاورة بما يوفر فرص متنوعة لالستثمار ومصادر جديدة 

الجغرافي المتميز  لمدخل لغرض تييئة البيئة المناسبة ألعمار الصحراء مستفيدة من الموقع
مناخ صيفاً؛ نتيجة لالرتفاع عن مستوى سطح البحر، مع وجو بعض المغريات من واعتدال ال

مكانيات بشرية في أطار التكامل المكاني لممزايا الموقعية بين القطاعات  موارد طبيعية وا 
االقتصادي واألنشطة الخدمية من طرق وخدمات عامة وبنى تحتية كأقطاب رئيسية لنشر 

 الى التنمية المكانية الشاممة، وما ينتج عنيا من تنمية التنمية في مواقع جديدة وصوالً 
اجتماعيو وثقافية تقود الى رقي المجتمع وتحقيق ما يصبو أليو من رفاىيو ورخاء لجميع 

 الفئات بشكل عادل. 
 لتحديد البديل األفضل بدائل التنمية المكانية في قضاء الرطبة نتائج اختبار: (1جدول )

 (1/)أسموب ديمفي باستخدام

 
 المصدر: الدراسة الميدانية )استمارة استبيان(.     
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وبالرجوع الى الجدول آنف الذكر نالحظ أن التنمية الزراعية والرعي والتنمية 
)واحد من أصل أربعة( في حين لم تحصل التنمية قد حصل كل منيما عمى نتيجة  الصناعية،

راء، وىذا ال يعني عدم أىميتيا بل لكل قطاع مزايا السياحية عمى أي  ترشيح من لجنة الخب
وخصائص ولكن الخبراء أجمعوا عمى ضرورة تطبيقيا في أطار التكامل الوظيفي والمكاني 

 لتجاوز المعوقات التي قد تواجو تنمية القطاعات بصورة منفردة.
عادة ترتيب  بالمرحمة الثانية من أسموب ديمفيوعند تطبيق ما يتعمق  لتحديد األولوية وا 

البدائل حسب المرتبة واألىمية النسبية في التنفيذ لتحقيق األىداف المنشودة من التنمية 
( 1( والشكل )5المكانية، ومن خالل االعتماد عمى تحميل المعطيات الواردة في الجدول )

دالئل والمبررات وبالشكل وفقًا لمقيم المعطاة من قبل الخبراء مسندة بال يكون ترتيب البدائل
 التالي: 

نتائج تقييم الخبراء لبدائل التنمية المكانية في قضاء الرطبة باستخدام )أسموب : (5جدول )
 (5ديمفي/

 
 (. 19-9*القيمة المحددة لكل بديل ) (.استبيان استمارةالمصدر: الدراسة الميدانية )

 

 (5حسب اراء لجنة الخبراء )أسموب ديمفي/ التمثيل النسبي لبدائل التنمية المكانية: (1شكل )

 
 (5المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )
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 البدول األول: التنمية املتكاملة 

٪( 09نقطة(، أي بنسبة ) 29نقطة من أصل  82حصمت التنمية المتكاممة عمى )
تتمتع بو من مزايا من أغمبية أراء الخبراء كمرشح يحظى بأفضمية التنفيذ في المستقبل لما 

يجابيات بالمقارنة مع البدائل األخرى في ضل ظروف البيئة الصحراوية التي تكتنفيا بعض  وا 
المخاطر والتحديات في حال تطبيق تنمية أحادية الجانب، مما يتطمب التنسيق والتكامل بين 

ا يرتبط بيا من أركان التنمية القطاعية )زراعية، صناعية، وسياحية( ذات األبعاد المكانية وم
فعاليات وأنشطة اقتصادية متكاممة معيا وفق خطة شاممة تعتمد عمى أسس عممية وتقنيات 

العامة والبنى االرتكازية تكون قواعد مركزية  حديثة لخمق أقطاب رئيسية تتوفر فييا الخدمات
مكانيا  ت بشرية.  متينة لنشر مخرجات التنمية عمى أساس الميزات المكانية من موارد طبيعية وا 

 البدول الثاني: التنمية الصناعية 

٪( كخيار استراتيجي 48حصل بديل التنمية الصناعية عمى أجماع الخبراء بنسبة )
التي  مرشح لمتطبيق بالمرتبة الثانية لتحقيق التنمية المكانية، باالعتماد عمى المزايا الموقعية

تتمتع بيا منطقة الدراسة باعتبارىا تمتك أمكانيات ضخمة في مجال الخامات المعدنية 
والصخور واألطيان الصناعية بتكاليف استخراج منخفضة، وبمواصفات نوعية تجعل اإلنتاج 
بكفاءة عالية يستطيع المنافسة وتحقيق األرباح، وىذا يشكل مبررات ومغريات لتدفق 

يرافقيا من أثار إيجابية  ق التنمية الصناعية، وفقًا لالعتبارات التنموية ومااالستثمارات لتحقي
عمى القطاعات االقتصادية المختمفة، عمى أن يتم وضع أسس ومفاىيم متالئمة وطبيعة البيئة 
وسبل تحقيقيا بموجب استراتيجية التنمية المكانية الالمتوازنة )أقطاب النمو( لتكون قاعدة 

ميمة نشر ثمار التنمية وأعادت توزيعيا ضمن الحيز المكاني لبموغ حالة من  اقتصادية تتولى
التوازن في تحقيق العدالة االجتماعية من حيث خمق فرص عمل وزيادة الدخل واالدخار 
لالرتقاء بمعيشة ورفاىية المجتمع نحو األفضل وتحقيق مزيد من االستقرار في خطوه ميمة 

 نحو تنمية االستيطان.
 الثالث: التنمية الزراعية والرعيالبدول 

٪( من أجماع 79يعد أحد الخيارات المطروحة لمتنمية وجاء بالمرتبة الثالثة بنسبة )
لجنة الخبراء المشاركين لوجود المبررات والمؤىالت الداعمة ليذا البديل كخيار استراتيجي ال 

طان لمقضاء عمى التخمخل غنى عنو إلعادة تأىيل الصحراء لتحقيق االستقرار، وتنمية االستي
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والحد من ظاىرة التصحر والتدىور البيئي، عممًا أن ىذا الخيار حظى باألولوية في التطبيق 
خالل حقبة السبعينيات ولكنو تعرض الى بعض التحديات ويتطمب نجاحو حاليًا تجاوز 

بة والمياه لإلخفاقات السابقة، وتطبيق سياسات مكانية سميمة لتحقيق االستغالل األمثل لمتر 
وأدارتيا بطريقة مناسبة، لمتقميل من الضائعات المائية والمحافظة عمى الخصوبة بإتباع تقنيات 
الري الحديثة واستخدام المبيدات والمخصبات وغيرىا من اإلجراءات التي من شأنيا ضمان 

 تدفق اإلنتاج بأقل التكاليف وأفضل العوائد االقتصادية واألثار التنموية. 
نشاط الرعوي يعد أقدم وأكثر األنشطة االقتصادية شيوعًا في المنطقة، ويساىم أما ال

في دعم القطاع الزراعي لدوره الفعال في تنمية الثروة الحيوانية وتنوع مصادر االدخار لتوسيع 
 خيارات التنمية واالستثمار في اتجاىات مكانية متعددة.

 البدول الرابع: التنمية السياحية

عمى أن التنمية السياحية ال يمكن أن تكون خيار استراتيجي أساسي  أجمع الخبراء
لتحقيق التنمية المكانية، وىذا يتضح جميًا بشكل ال يقبل الشك من خالل النقاط التي حصمت 

٪( من أراء الخبراء، عمى اعتبار أن اإلمكانيات السياحية 84عمييا والتي شكمت نسبة )
ن أن تمبي متطمبات المنطقة التنموية وتحقيق األىداف المتاحة والكامنة محدودة وال يمك

المرجوة، ولكن ىذا ال يقمل من أىمية القطاع كمرتكز ساند وداعم لمقطاعات االقتصادية 
 األخرى لتوسيع خيارات السكان والتمكين من نشر االستثمارات.

 املشاركة اجلماهريوة يف اختيار بدائل التنمية املكانية

الحقيقية في أي مكان بغض النظر عن التطور الحضاري ودرجة  السكان ىم الثروة
النمو االقتصادي ويمثمون موضوع التنمية األساسي )وسيمتيا( من خالل التخطيط واالستثمار 
وغايتيا النيائية باعتبارىم المستفيدين من أشباع الحاجات األساسية )االقتصادية، االجتماعية، 

الجماىير )أفراد، مجموعات، ىيئات، ومنضمات( من أدارة والثقافية(، مما يستمزم تمكين 
عممية التنمية عبر المشاركة الفعمية في أتخاذ القرار وصناعتو المستقبمية أو التأثير عمية؛ ألن 
لكل مكان خصوصية من حيث الموارد واإلمكانيات واألولويات التي تتطمبيا ظروف البيئة في 

األىداف عبر تخويل السكان في انتقاء بدائل التنمية وتحديد تحديد الخيارات المناسبة  لتحقيق 
أفضمية وأسبقية بعضيا عمى البعض األخر في التنفيذ وفق رؤيتيم المحمية ودرايتيم في كيفية 
تطوير أحواليم واالرتقاء الى حياة كريمة مفعمة بالرخاء واالطمئنان، وعند عرض بدائل التنمية 
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لييا سابقًا عمى كافة فئات وشرائح المجتمع من حضر وريف، المكانية بالتفاصيل المشار أ
 ( يتضح ما يمي:5( والشكل )3وبعد  تحميل النتائج الواردة في الجدول )

لم يذىب السكان بعيدًا عما أجمع عميو الخبراء في ترتيب بدائل التنمية المكانية حسب  -1
ديل، نظرًا لتباين رؤية األىمية النسبية في التطبيق رغم اختالف القيم والنسب لكل ب

السكان المحميين تبعًا لفئاتيم العمرية ومستوياتيم العممية وخمفياتيم الثقافية، أذ جاء 
٪( من أجماع 3262بديل التنمية المكانية بالمرتبة األولى لحصولو عمى نسبة )

السكان كمرشح مفضل يحظى باألولوية لما يتمتع بو من مزايا تتالئم وطبيعة البيئة 
صحراوية وتحقيق األىداف الرامية الى تحسين حياة السكان من خالل التكامل ال

 االقتصادي واالجتماعي مكانيًا.
٪( من تأييد السكان كبديل ثاني مرشح 3165حصمت التنمية الصناعية عمى نسبة ) -5

لمتطبيق بعد التنمية المتكاممة عمى أساس أن المنطقة مستودع لمثروات المعدنية وكنز 
ستثمار في أقامت مشاريع صناعية تنعكس أثارىا التنموية أيجابًا عمى حياة واعد لال

الناس من خالل أعادة ىيكمة الدخل لصالح الفقراء وتوفير الخدمات العامة والبنى 
 االرتكازية في األماكن ذات األىمية الموقعية ولجميع الفئات في المجتمع. 

أولويات التنمية بنسبة  الثالثة في سمم والرعي بالمرتبة جاء بديل التنمية الزراعية -3
٪( من أجماع السكان بفارق بسيط عن البديل السابق عمى اعتبار أن الكثير 5061)

من السكان وخاصة الريف ليم الرغبة العارمة لمعمل في القطاع الزراعي وممارسة 
في النشاط الرعوي كونو جزء أساسي من حياتيم منذ أمد بعيد ويمتمكون خبره واسعة 

ىذا المجال منذ عقود طويمة، بل يعدونو تراثًا أصياًل وعنوان لعزتيم ومكانتيم 
االجتماعية، ولكي نكون منصفين في ىذا البديل بالتحديد البد من اإلشارة ىنا بأن 

٪( يمنحون األفضمية لمتنمية 0162أغمبية سكان الريف في منطقة الدراسة وبنسبة )
و ذات صمة مباشرة بحياتيم ونشاطاتيم ويعولون عميو الزراعية والرعي كبديل أول كون

 كثيرًا في تحسين أوضاعيم المادية والمعنوية وتثبيت استقرارىم.
أما التنمية السياحية صنفت بالمرتبة األخيرة وتعد خيار ثانوي مكماًل لمقطاعات  -8

يمكن اعتمادىا كخيار استراتيجي أساسي في  األخرى ضمن التنمية المتكاممة وال
٪( من 365حقيق التنمية المكانية وىذا يتضح جميًا من خالل حصوليا عمى نسبة )ت
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تأييد السكان وتعد ضئيمة أذا ما تم مقارنتيا بالبدائل األخرى نتيجة العتقاد بعض 
السكان بأنيا ال تمبي متطمبات تنمية المنطقة، وعدم اكتراث البعض األخر بأىمية 

ميو من فوائد ذات أبعاد مكانية تتعمق بالراحة تنمية القطاع السياحي وما يترتب ع
 والترفيو واستقطاب السياح وتنوع مصادر الدخل. 

 رأي الجماىير عمى بدائل التنمية المكانية في قضاء الرطبة استفتاء: (3جدول )
 المرتبة رأي الجماهير )٪( بدائل التنمية

 الثالثة 1,92 التنمية الزراعية والرعي البديل األول
 الثانية 2291 التنمية الصناعية البديل الثاني
 الرابعة 291 التنمية السياحية البديل الثالث
 األولى 2,93 التنمية المتكاممة البديل الرابع

 (.استبيان استمارةالدراسة الميدانية ) المصدر:
لموحدات اإلدارية  موزعة عمى الحجم السكاني ٪( من مجتمع منطقة الدراسة19) :*عينة المسح الميداني

 ( لسكان الحضر.٪79( لسكان الريف ونسبة )٪39بنسبة )
 

 التمثيل النسبي  لبدائل التنمية المكانية حسب رأي الجماىير: (5شكل )

 
 (.3المصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول )            
 

أن النتائج التي تم التوصل الييا من خالل عرض واختبار بدائل التنمية وأعادت 
ترتيبيا حسب األىمية النسبية والمالئمة المكانية تعد توصيات ميمة لتوجيات المستقبل حول 
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شكل التنمية واألنماط المكانية التي ينبغي تطبيقيا، وسبل تحقيقيا باالعتماد عمى لجنة الخبراء 
ديمفي والمشاركة الجماىيرية في صناعة القرار باعتبارىم المستيدفين والمستفيدين  وفق أسموب

من عممية التنمية سعيًا ألنصاف كل فرد في حصولو عمى حصو عادلة من ثروات المجتمع 
والطاقات والخدمات، والتمتع بالحرية والفرص االستثمارية والحقوق السياسية عمى أساس 

ل الواحد واألجيال أألخرى لحماية البيئة والموارد من أجل االستدامة التضامن بين أبناء الجي
 والحفاظ عمى نعم األرض. 

 االستنتاجات:
أن االستنتاجات  التي تم التوصل ألييا من خالل عرض واختبار بدائل التنمية 
المكانية وأعاده ترتيبيا حسب األىمية النسبية في التطبيق المستقبمي تتمثل بالكشف بأن 
منطقة الدراسة تمتمك خصائص وموارد تؤىميا لتطبيق التنمية القطاعية بكافة أشكاليا وبكفاءة 

، أذ نجد أن التنمية ن لكل نمط صفات تميزه عن األخرىمتباينة في األولوية واألفضمية؛ أل
الزراعية والرعي تستحوذ عمى أىمية في تمبية االحتياجات الغذائية وخمق فرص عمل حيث 

مقومات الالزمة من أراضي واعدة وخزين استراتيجي من المياه الجوفية وبعض تتوفر ال
اإلمكانيات البشرية، في حين نجد أن التنمية الصناعية ىي الركيزة االساسية لمتنمية المكانية 
لقدرتيا عمى أحداث تغيرات جوىرية في الييكل المكاني وأزالت المعوقات، كما أتضح أن 

الموارد والمغريات إلقامة تنمية سياحية وفق أسس عممية لغرض خمق  المنطقة يوجد فييا من
المزيد من الفرص التشغيمية لمشباب وتوفير مصادر بديمة لمدخل تساىم في تنشيط حركة 
اإلنتاج وتحفيز االستثمار، أما من ناحية األفضمية في التطبيق وفق ألسموب ديمفي ورأي 

كاممة من افضل البدائل المرشحة لمتطبيق عمى اعتبار السكان المحميين نجد أن التنمية المت
ليا القدرة عمى تجاوز المشاكل والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية األحادية القطاع وصواًل 

 الى تحقيق التنمية المكانية الشاممة. 
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