
 الحضرية –العالقات االقليمية الريفية     
 

قام العديد من العلماء بتحليل دقيق للعالقات الوظيفية بين الريف  والحرفرو ومفن المعفرو  
لكففل باحفف  لن المديحففة يحففيئ ب ففا دانمففا حئففاق مففن ا رل ت دمففد وتعتمففد  ليففة  المديحففة   

الحرفرية يييم فا  تيفوم با مفال   بفد يستئيع لن تعيش مكتفية بذات او معتمدة  لى مواردها 
تففيدف  ففا نمففاكن مركميففة  كمففا قففال نيفرسففون و   حففا  تفا ففل وييففق بففين المديحففة وريف ففاو 
ويتكون من منمو ة من ا  عال وردود ا  عال المتبادلة تحت ا ب لق مركب لقليما متميفمو 

يمكفن لن حتافور وان لشعاع المديحة  ا الريف   يفد احعكفات لت ااف ا الفوظيفا ول فذا   
 الري  بال مديحد نو المديحة بال ري 

باح ا   مدن نسواق   تيفوم بمنمو فة مفن  - المديحة التيليدية التا  ر ت من حي  الش اية
الوظففان  ل دمففة امقلففيم الففذف تيففع  يففد  وبففذل  تيففوم مففدن ا سففواق هففذ  حيابففة  ففن محففائق 

ت ا ساسفية ونهميت فا هحفا تبيفى  فا ا ريا  الواقعة حول ا بمنمو ة من الوظفان  وال فدما
كوح ففا مكاحففا مركميففا بالحسففبة لذقلففيم الففذف ت دمففد وتكمففن نهميت ففا  ففا ونففود مسففاحة مففن 
ا رل و ففدد مففن السففكان يعتمففدون  لففى هففذا المكففان المركففمف  ففا حشففائ م ا نتمففا ا 

سفكان  وا قتاادف  وكان من الئبيعا لن تكون المدن ها حيئة التياء   امحتفا(   لكفل مفن
 الحرر وا ريا   لى السواء 

 لى لن بعل مدن ا سواق ما مالت توند حتى ن ن  ا نماكن متياربة  لى الفرمم مفن لن 
المراكم الحررية ا كبر قد ن ذت نفمءا مفن وظانف فا والسفبب  فا ذلف  هفو لن هفذ  المفدن 

لفذهاب للي فا مامالت مراكم م مة لتسويق الحتنات المحلية لمونفة الففالا التفا ترمفب  فا ا
 دانما ليراء رروريات الحياة اليومية 

تعريفف  لقلففيم المديحففة  ييففول احففد ذلفف  الحئففاق الففذف يحففيئ  Dickinsonويحففاول دكحسففون 

بالمديحفة المركفمف  ل م    فذ  المديحفة هفا بحكفم مركمهفا وموقع فا سفوق امقلفيم وماففر د 
 للى مير ذل   وربما ماحعد لدارتد و دماتد الاحية والييا ية والتر ي ية

وتمييما مقليم المديحة  ن ميرة من ا قاليم  يد نئليت  لية  فدة تسفميات  اافةو  يفد سفما  

وسففما  م ئئففو المففدن   بففامقليم الففوظيفا    Field  Urbanسففميلم بالحيففل الحرففرف 

Region  Functional   كما سما با قاليم المحظمOeganisational   ومح م من اسفتعمل

    Field Urban Influenceنال التايير الحررف    مائلح   م

 تيسيم العلم للى نقاليم مدن ليت حال لمشكلة امقلفيم النررا فاو وان لقلفيم المديحفة مفا هفو ل  
حوع من تل  ا حواع ابتد  ا النررا يون لبلوغ قمة النررا يةو وتونفد مسفاحات واسفعة  فا 

ا ونميركا النحوبيفة   تحتمفا للفى نف مفن نقفاليم   و ااة  ا ل رييي -قلب  دد من اليارات ؛
 المدن لسبب وارح هو مياب مديحة تحتل بيرة امقليم

لذن  يد بحيت  كرة لقليم المديحة  لى نسات العالقة بين المديحفة ومفا حول فا مفن ريف  ومفدن 
ااررو وقد تبايحت العالقات المكاحية من  افر للفى ن فرو لمفا حتينفة   فتال  المرحلفة نو 
المسفففتول التيحفففا و اافففة  يمفففا يتعلفففق بالمسفففتول الحرفففارفو نو لظ فففور  القفففات نديفففدة 
ووسانل لم تكن معرو ة من قبل   يد ندل التئور الكبير  ا وسانل الحيفل والمواافالت للفى 

 ا تال  منا ت حفوذ المدن



بحفت  وقد مرت العالقات امقليمية الريفية والحررية  الل التاريخ بتئورات  المديحة كاحفت
 الري  وتعتمد  لية ا تمادا يكاد يكون كليا  كاحت المديحة تا ذ و  تعئا ل  الحمو اليسير 

ويفسر ذل  ببسائة حياة نهل الري   وبذل  ا كتفاء الذاتا الذف ميم حيات م بحيف  اسفترحوا 
 للى حد كبير  ن العفالم ال فارنا  فا تلبيفة مئفالب م اليوميفة؛ حتفى لن مئفالب م المتوارفعة
من الماحو ات مح ا حر يو اليرية واحا  ا يم ن ذت المديحة تسوق ما  فال مفن محتنفات 
الريفف  اليريففب؛ ولكففن وسففانل الموااففالت البدانيففة ورففعت حففدا ل ففذ  العالقففةو و ففا حفففت 
الوقففت  ملففت  لففى ا سففتمرار ا تمففاد المديحففة  لففى الرففذاء وبعففل ال ففدمات المنلوبففة مففن 

 منال ا الريفا 
المديحة تيرف  لفى حسفاب الريف  بفرفل مفا نوتيفت مفن  بفرة وقفدرة  لفى  ومع ذل  ن ذت

استيمار المال واد ار و وبالمال  ررفت سفيئرت ا  لفى الريف و وملكفت نرارفيد بفل ومفن 
 يعيش  لي ا  

وقد تريرت هذ  العالقة مرة ن رل  يب ا حيالب الاحا ا وما ارتفبئ بفد مفن تئفور مييفر 
  ا الوسانل الحيل والموااالت 

اففارت المديحففة اقففل ا تمففادا  لففى الريفف  المنففاور ولكح ففا اففارت  ففا حفففت الوقففت محففئ 
نحظار نهل الري  وقبلت م ييادوح ا ليراء حانات م وربما للعيش مح ا لذا ئاب ل م الميفام  
ليففد اففار تففايير المديحففة  ففا الريفف  حا ففذا واففارت الوظيفففة امقليميففة   تيففل نهميففة  ففن 

 الوظان  المحلية 
السبب ارتبئ الري  مع المدن المناورة بالعديد من العالقات امقليمية يمكن لن تفدر( ول ذا 

  يما ياتا:

 العالقات الزراعية : -1
بمفا لن المرا فة هففا الحشفائ ا قتافادف الرنيسففا  فا المحففائق الريفيفة لفذا  يففد ن ردحفا ل ففذ  
 –العالقففات منففا  مسففتيال لمففا ل ففا مففن نهميففة كبيففرة وحسففبة  اليففة رففمن العالقففات الريفيففة 

 الحررية  ري  المديحة هو مئمح ا الفسيح الذف يكون لقليم ترذية وتموين ل ا  
المنا ت التا تحفذ من  الل فا المديحفة للفى الريف   لفى الفرمم مفن  كما لن المرا ة تعد من

لن حيات ا اارت متعلية نكير من ذف قبل بالتنارة نو الاحا ة  وتعتمفد المديحفة  فا مفذان ا 
 ااة السريع التل  محد  لى الري  المناور حتى لن كييفرا مفن البسفاتين تيفع  لفى ميربفة 

الفذف تحافل محفد المديحفة  لفى حانات فا مفن الفواكفد  مح او والى اليوم يتوقف   مفق المنفال
ومحتنات ا لبان  لى مدل تيدم وسانل الموااالتو  فا الدول الحاميفة ترفيق الرقعفة التفا 
تمففد المديحففة بحانات ففا اليوميففة مففن المففواد الرذانيففة بيحمففا تتسففع وتئففول المسففا ة  ففا الففدول 

 044مفيال تبعفد  فن مركفم المديحفة بححفو المتيدمةو  حدود المحئية التا تمد باريت بالحليب 
 كم وتعتمد لحدن  ا سد مئالب ا محد  لى كل الس ل ا حكليمف 

لمففا  ففن المحاففول المرا ففا  ففا الريفف  حففول المديحففة  تونففد هحففا رففوابئ الئلففب وسففعر 
ا رل وتكالي  امحتا( مع ئبيعفة المحافول مفن حيف  الفومن واليابليفة للتلف  ل فا تونيفد 

محاايل العالية الييمةو السفريعة التلف و التفا تئلفب ئامنفة تحتفل اقفرب واحد مشتر    ال
ارل للى المديحةو لما المحاايل اليييلفة اليليلفة الييمفة التفا تعفيش ئفويال  تكفون بعيفدة  فن 



المديحة  ومن هحا يظ ر ت اص  ا المركفب المرا فا بحسفب المسفا ة مفن سفوق المديحفةو 
 نف تحرد المحاايل  ا حئاقات وارحة 

وقد حاول  دد من النررا يون تاوير تتفابع الحئاقفات التفا تمفد المديحفة بال رفر والفواكفد 
ومحتنات ا لبان وميرها من متئلبات الحياة اليومية  لى نسات نح ا تا ذ ترتيبا  ااا وقد 
 ر( بعر م برنف مفاد  لن تل  الحئاقات تا ذ ترتيبا  اااو  الحئفاق ا قفرب للفى المديحفة 

لورود يم يليد حئاق ال رر والفواكدو لما الحئاق اليال    فو م افص لمرا تفد هو حئاق ا
كييفففة  مادهففا تربيففة الماشففية مففن انففل نلباح ففا ويحت ففا هففذا الحئففاق بمحئيففة لتربيففة م تلفف  
الحيواحات وهذ  بدورها يحوئ ا حئاق من الرابات  وها حئاقات تحتج بسبب تفا ل  وامفل 

 ففاص ولكففل بينففة محا يففة ترتيففب يحاسففب مففا  ي ففا مففن  بشففرية وئبيعيففة  ففا لئففار حرففارف
 افات  ما ذكر  ا التتابع ن ال  يتالءم مع العرول المعتدلة الرئبة  

حئفاقين مفن كيا فة امحتفا(:  Birkenfeldوند  ا دراسفتد ليريفة بيركحفلفد  Fleureلما  يللد 

يفة يالييفة واسفتعمال حئاق قرب اليرية وحئاق بعيد  ح ا  الحئاق الدا لا يمتام بدور  مرا 
ممير لألسمدة ال رراء والحيواحية  لما الحئاق ال ارنا  دورتد  ماسية وسداسيةو ي تففا 

 مح ا البحنر اليييل تماما ويحل محلة الشو ان والبر يسم وكال ما اقل  اندا 
 وقد رسم ميللر  ئوئ ا ممان المتساوية للتسميد 

سا ةو بيحما ها سا تان  ا الحئفاق ال فارنا و   وند لن نبعدها  ا الحئاق الدا لا حوالا
نف من الممكن حيل حملين من السماد للى ا ول ميابل كل حمفل للفى اليفاحا  مفن هحفا نافبح 
التسميد نكير تعذرا  ا الحئاق ال ارنا ومفن يفم كاحفت الفدورة  ماسفية   تحتفا( للفى كييفر 

ل حسفب تكفالي  التسفميد كلمفا اقتربحفا من التسميد  وهذا يعحا لن كيا فة امحتفا( تميفد بيحمفا تيف
 من المديحة   

و ا الحئاقات الريفية المحيئة بالمدن التا تحتج ما تحتانفد المفدن مفن المحاافيل المفذكورة 
آحفاو وت تار المحائق ذات التربة ال ابة والميا  الو يرة و ا حالة  فدم تفو ر هفذ  التربفات 

يادة  اوبت ا و ااة  ا ا نماء التا تكفون  إن الفالحين يست دمون ا سمدة العروية لم
حول ففا المففدن الكبيففرة الحنففم ول ففذا تحففائ كففل مديحففة بحليففة مففن  نكيففر نحففواع التربففة   اففبا 
ولحتا( وتمتد للى مدن   يمكن لرنل لن يذهب بالحمل ويعود  ا اليفوم  اافة  فا ا قئفار 

 الحامية والكييفة السكان
 

ا قئار هفا افاحبة الفرفل  فا تونيفد اسفترالل ا رل وبعد  ان المديحة ما مالت  ا كل 
اليريبففة ا رففل اسففترالل تحفسفف  تبحفف   ففن ااففلح ا سففاليب المرا يففة ومففن وراء نففدران 
معامل ففا واسففوار حيول ففا النريبيففة تسففعى لت نففين احسففن الحيواحففات واحتيففاء ا رففل البففذور 

  دمة للري  والمرا ة والمراع
 العالقات التنارية والاحا ية :

 يمكن ان تكون اليرية اسفتيئاحا مسفتيال قانمفا لوحفدة بفل ان اليفرل كمفا سفبيت ا شفار هفا 
انففماء مففن حظففام اسففتيئاحا معيففد تكوحففد العديففد مففن ا حظمففة ا نتما يففة ا قتاففادية  يرففم 
العشرات من اليرل ذات الحنوم الم تلفة تحتظم كل ا  ا شبكة ذات  القات مكاحيفة متكاملفة 

كم ل ذ  ا قاليم  وبما احد ليت من المعيول تئوير كل قرية  لفى حفدة حتفى تشكل المدن مرا
تابح مكاحا ييدم منمو ة من ال دمات التسفوييية او ا داريفة او التر ي يفة    فإن  مفال مفن 



هففذا اليبيففل لففيت دون ئاقففة نف بلففد حففام  حسففب بففل احففد مئلففب   يمكففن ان ياففل اليففد حتففى 
العالا الذف يتئلبد وبسبب  دم امكاحيفة تفو ير الوقفت والن فد  البلدان المتيدمة بسبب ا تفاق

 والعحار البشرف لميل هذا التئور  
ان اقاليم ا ريا  والحرر   يمكن ان تعيش  ا معفمل  فن بعرف ا الفبعل  ن كفال مح فا 
قا دة لال رلو وان هذا ا رتبفائ لفد ئبيعفة  رفوية ونررا يفةو ان نميفع مراكفم الحرفر 

سواق وهحا   حند  ال ا بين السوق والمديحة وظل هفذا الفربئ  فا التعريف  كاحت مراكم لال
بففين ا يحففين سففاندا وظلففت المراكففم التففا   تتمتففع بمراكففم اسففواق او مراكففم حرففر ظلففت 
محففائق اريففا   ففا هويت ففا وش اففيت ا ووظيفت ففا  وحتينففة لال ففتال  الوارففح  ففا تركيففب 

 ظل الفرق وارحا ونليا بين ا يحين  وش اية مدن ا سواق هذ   ن اقاليم ا ريا 
وكان من الئبيعا ان يتو ر لكل محئية ريفيفة ذات مسفاحة وامكاحيفات معيحفدو ان يتفو ر ل فا 
بيرة حررية  مكان مركمف  ترسل اليد احتا( هذ  المحئية مفن المحتنفات ا وليفد للتسفويق 

ية مفن هفذ  البفيرة وكفان والتادير وكذل  تستمد احتيانات ا من المواد الوسيئة وا سفت الك
 من الئبيعا ان تكون حيئة لبيع المحتنات والتسوق لما يحتانون الية من برانع 

و  تتحول المديحة الى سوق للري  المناور لمنرد اح ا تستيبل محد ما تاحع وتا فذ مفن مفا 
ففل تاكل ونحما يتم ذل  بالدرنة ا ولى بفرل ميسسفات ا التناريفة التفا تعفرل ا حتفا( وتتك

بحيلة وتوميعد  لى اوسع منال ويتميل ذل  وارحا بالحسبة للمدن التفا اقام فا المسفتعمرون 
 ففا ا ريييففا وآسففيا ونمريكففا الالتيحيففة بياففد نعل ففا مركففم احئففالق  سففترالل يففروات البينففة 

 المحلية  
و  ييتار هذا الدور  لى تو ير  رص العمل للسكان ومدهم بفاليرول ور ايفة مافالح م 

ية وتسويق محتنات م بل يشمل تو ير حانيات م بما يحاسب قدرات م الشرانية  اهل الريف  المال
 يفدون الى المديحد لشراء ما يتئلبون من المحتنات والسلع 

والتنارة بال ريب اهم اوند العالقة الوظيفية بفين المديحفة وا قفاليم ولمفا كفان مفن المسفتحيل 
لففى سففئح ا قلفيم مففع كفل حيئففة ا فرل وتتاففل ب ففا ماديفا واقتاففاديا ان تتعامفل كففل حيئفة  
 مباشرةو  يد اابح التركيم ررور  

 المديحففد هففا وسففيئ ا تاففال والتعامففل بففين انففماء الريفف  المشففتت المترامففا بعرففد  ففن 
الففبعلو وبيح ففا وبففين ا قففاليم الريفيففة ا  ففرل وحففدت ا   الففدور التنففارف للمديحففة هففو الففذف 

تكامففل    ا قلففيم الريفففا وينعلففة اقليمففا وظيفيففا بففالمعحى  ينعل ففا باففورة مباشففرة    نداة
 المباشر 

و  يند سكان الري  ا قرب كل حانات م الشرانية  ا اليريةو ولذل  يستكملون ا هفم مح فا 
برحلففة يوميففة او  تريففة الففى المديحففد   ففبعل تلفف  الحانففات تتاففل بمئاليففب يوميففة مسففتمر  

كل فا متئلبفات   بفد ان تكفون  لفى مسفا ة قافيرة كالئعام والافح  وا دويفة وميرهفاو و
بيففدر ا مكففان مففن مكففان السففكن ومففن يففم   بففد ان تكففون واسففعة ا حتشففارو والففبعل ا  ففر 
يشففمل المتئلبففات ا قففل للحاحففار او رففرورة  ففا الحيففاة والتففا مففن الممكففن ان تسففد ئريففق 

واسع    و يظفم  التسوق ا سبو ا وهذ  الحانات ليت من الررورف ان تومع  لى حئاق
محالت لبيع ا حذيفد والمالبفت ام بعفل المفواد الرذانيفة ال اافة امفا الرحلفة ا ئفول التفا 
تتئلب ميادة المديحة الكبرل  احما تكون من انل الحافول  لفى احفواع ا رفل مفن المالبفت 



او شفراء ا يففا  او كتفب او منففوهرات وهكففذا حنفد تففدرنا  ففا الحانفات و ففا رففروريات ا 
 مسا ات التا ييئع ا الريفا من انل الحاول  لي ا  وكذل  ال

 لى ان الحال ي تل  بين الدول الحامية والدول المتيدمة وذل   سفباب متعفددة مح فا التئفور 
الحرففارف والتيحففا ومففايتو ر مففن تسفف يالت مدحيففة كمففا ان الموااففالت ووسففانل ا المتاحففد 

تيفدم او تئفور  ي فا ييفرب المديحفد مفن تيدف دورا كبيرا  ا تحديد حففوذ المديحفة وان كفل مفا 
 الري   ئوة نديدة 

ولما كاحت معر ة الظرو  التا يتمكن ابن اليرية  ي فا مفن الوافول الفى المديحفد م مفد  فا 

وهففا  Isochromesتحديففد منففال اقلففيم المديحففد  يففد ابتكففرت  ئففوئ ا ممففات المتسففاوية 

ن حيئفة معيحفد بوسفيلد معيحفة  فا  ئوئ تربئ بين ا ماكن التا يستئيع المفوائن بلوم فا مف
وقت واحد  و حد رسم هذ  ال ئفوئ يحبرفا ا  فذ بحظفر ا  تبفار  وامفل متعفددة تحفدد  فا 
المنففال الففذف ترسففم  يففة ال ئففوئ ومففا تكففون  ليففة اففورتد ولعففل مففن اهم ففا حو يففة وسففانل 
المواافالت المسفت دمة وسفر ت ا والوقففت الفذف ييئعفة المسفا ر للواففول الي فا مفن محملففد 

 لبلوم ا من مكان  ملد ومدل احتظام احئالق ا وواول ا  
ومففن الوارففح ان ئففرق الحيففل النيففدة الاففالحة للعمففل ئففوال العففام تسفف ل واففول المففواد 
المرا يففة المحتنففة الففى المسففت ل  الففذف هففو مالبففا مففا يكففون سففاكن المديحففة بالوقففت والسفففر 

  وكلما تئورت ئرق وسفانل المالنمين ا مر الذف يسمح بحاول الممارع  لى ريع ممكن
%  مفن تكفالي  ا حتفا( الكليفة بيحمفا ترتففع حتفى 5الحيل اح فرت تكاليفة و اذ اح ا تفح فل 

 %  ا البلدان الحامية 04تال الى 
وحظرا لما يمتام بد الري  بشكل  فام والريف  المحفيئ بالمفدن  اافةو مفن  وامفل ئبيعيفة 

ل اهتمففام المديحففة بتاففحيعد امففرا حيويففا وبشففرية تنعلففة اففالحا لاففحا ات  ديففدة  كمففا تنعفف
لاففالح البينففات الريفيففة والحرففرية  ولففذا ا ففذ ا هتمففام يتمايففد  ففا تئففوير الريفف  اففحا يا 

 باد ال احا ات  ديدة تتالءم وبينة الري  المناور  
 

وقد ادل ميل الاحا ات الى ا حتيال من المديحة الى ائرا  ا الريفية لال ادة من سعة المكان 
فففال الرففرانب وسففعر ا رلو ادل هففذا الففى نففذب المديحففد الاففحا ية المت ااففة واح 

بففائراد الففى ا ئففار ا قليمففا والريفففا وتيويففة  القات ففا المتبادلففة  مففيال ان ليففون قففد احالففت 
اففحا ات ا وماففاحع ا الففى ريف ففا ومففدن ريف ففا المحففيئ حتففى  ليففت شففبكة مففن العالقففات 

 لى  لق اقليم اقتاادف كامل يراد  اقليم المديحة  ا قتاادية بيح ا وبين ريف ا ترقى ا
كما ان العديد من المفدن المت اافة نفدا تفيدف الفى دور المافحع  قليم فا الريففاو وييسفم 
الدور الى ما قبل الممر ة وما بعدها نف  لى الترتيب تاحيع  امات مسفتوردة مفن مراكفم 

  المرا يفة لالسفت ال  المحلفا او ا رل لتوميع ا  لى ا قليم الريفا وتاحيع  امات الري
التادير و ا كلتا الحالتين   يمكن لاحا ة المدن ان تفلت من اير التونيد الريفا ا قليمفا 

  
 


