
 

  
  :متهيد إشكايل

 .األخرية العقود خالل سريعا حضريا منوا العريب العامل شهد

 العريب؟ العامل يف التمدين تطور وعوامل مظاهر هي فما 

  والبوادي؟ املدن بني القائمة العالقات هي وما 

 الظاهرة؟ هذه ملواجهة التدخل وأشكال املدن ترييف مظاهر هي وما 

I  - العريب العامل يف التمدين تطور: 

  :سريعا حضريا منوا العريب العامل شهد -  1

 سنة% 55إىل  م1960 سنة% 31من انتقلت حيث سريعة، بوثرية األخرية العقود خالل العريب بالعامل املدن سكان نسبة ارتفعت

 والصومال السودان يف ضعيفة التمدين فنسبة املقابل يف ولبنان، وليبيا العريب اخلليج دول يف كبري بشكل التمدين نسبة ترتفع، وم2000

 .البيضاء والدار وبغداد والرياض القاهرة :طليعتها يف عمالقة، مدنا العريب العامل وجيبويت، ويضم واليمن

 :عوامل بعدة العريب العامل يف التمدين يرتبط -  2

 الشأن هو كما الضخمة، البترولية والثروات الضعيفة الفالحية املؤهالت ذات العربية البلدان يف أكثر تسود اليت القروية اهلجرة �

 .اجلفاف سنوات يف القروية اهلجرة تزداد و العريب، اخلليج لدول بالنسبة

 .اآلسيوية البلدان بعض ومن العربية البلدان باقي من القادمة األجنبية العاملة لليد العريب اخلليج دول استقبال �

II - العريب العامل يف والبوادي املدن بني العالقات:  

  :االقتصادية العالقات -  1

 :اآليت الشكل على وذلك والبوادي، املدن بني جتارية مبادالت تقوم

 .الصناعية باملنتجات البوادي املدن تزود �

 .واملعادن الطاقة ومصادر الفالحية باملنتجات املدن البوادي متون �

 .األموال  رؤوس  استقطاب مراكز املدن وتعترب

  :واالجتماعية ةالدميوغرافي العالقات -  2

 ينتقل حيث السكاين، التراقص ظاهرة توجد الوقت نفس يف العيش، مستوى حتسني يف والرغبة العمل عن حبثا القروية اهلجرة تسود

 .النظيفة والبيئة اهلدوء عن حبثا البادية إىل املدينة من املعاكسة اهلجرة األخرية اآلونة يف ظهرت كما املدينة، إىل البادية من يوميا السكان بعض

  :والثقافية اإلدارية العالقات -  3

 ،أشكال عدةفتتخذ  الثقافية العالقات، أما اإلدارية األجهزة ا تتمركز اليت للمدن البوادي خضوع يف اإلدارية العالقات تتمثل

  .والبادية املدينة بني والسلوك التفكري أمناط تبادل وكذلك املدينة، يف دراستهم البادية أبناء متابعة: منها

III  - مواجهتها وطرق العريب العامل يف املدن ترييف ظاهرة: 

  :املدن يف العامل العريب ترييف مظاهر – 1

 :اآلتية النقط يف املدن ترييف مظاهر حتديد ميكن

 .الضرورية واخلدمات التحتية والبنيات التجهيزات نقص �

 .املدن هوامش يف الفقر وأحزمة الصفيح أحياء انتشار �

 .املتجولون والباعة الرصيف جتارة: مثل املهيكلة، غري االقتصادية األنشطة ممارسة �
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 .واملواشي الدواجن كتربية للمدينة اهلامشية األحياء يف الفالحية األنشطة بعض تواجد �

 .القروية اهلجرة شدة أمام العريب بالعامل للمدن العشوائي والتوسع السريع احلضري النمو �

  .األصلية الريفية بتقاليدهم واحتفاظهم احلضري حميطهم يف القرويني املهاجرين اندماج ضعف �

  :اهودات املبذولة يف العامل العريب للحد من ظاهرة ترييف املدن  – 2

 :مها جمموعتني، إىل العريب العامل يف املدن ترييف ظاهرة د منحاملبذولة لل جمهودات تصنف

 املرافق الصحة،( العمومية واخلدمات والكهرباء الشروب واملاء املواصالت شبكة إقامة بينها ومن: الريف يف التدخل أشكال .1

 .البادية سكان عيش مستوى من والرفع األخرى، االقتصادية واألنشطة الفالحة وتطوير ،)التعليم النقل، اإلدارية،

 برامج ووضع العشوائي، والسكن الصفيح أحياء وحماربة األساسية، التجهيزات تشييد: بينها ومن املدن يف التدخل أشكال .2

  .الفقرية الطبقة لفائدة واجتماعية اقتصادية

  :خامتة

 .احلضري النقل أزمة بينها من أزمات عدة األخرية هذه فتواجه املدن على البوادي مشاكل تنعكس

  

 :شرح املصطلحات

  .املدن يف البادية عيش أمناط بعض وجود: املدن ترييف �

 .حميطها على املدينة متارسه الذي اإلشعاع: احلضري النفوذ �

  .أخرى إىل مدينة من السكان هجرة: البيحضرية اهلجرة �

 .كبري جغرايف امتداد ذو ضخم حضري جتمع: متروبول �

  .املقننة وغري املنظمة غري األنشطة: املهيكل غري القطاع �

 .املدينة يف تسود اليت االقتصادية األنشطة: احلضري االقتصاد �

 .ضعيف دخل وذات مؤقتة ألنشطة العاطلني مزاولة: املقنعة البطالة �




