
7املجلد ال�ساد�س )1( مار�س 2014

العالقات الكمية المكانية بين مكة المكرمة ومدن العالم 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي

 �أ.د. جهاد بن حممد قربة 



املجلد ال�ساد�س )1( مار�س 2014 8

العالقات الكمية المكانية بين مكة المكرمة ومدن 
العالم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي* 

جامعة اأم القرى، كلية العلوم االجتماعية     

 �أ.د. جهاد بن حممد قربة **

جامعة اأم القرى، كلية العلوم االجتماعية

ان�شاء  البحث مبنا�شبة مرور خم�شني عاما على  اأعد هذا 

ق�شم اجلغرافيا بجامعة اأم القرى

ملخص البحث: 
العلمية  املجالت  ولبع�ض  االنرتنت  ل�شبكة  امل�شتخدم  يجد 

العامل  عا�شمة  تخ�ض  التي  املن�شورات  من  عدد  والثقافية 

ال�شاحة  على  ت�شف  اأن  حتاول  املكرمة،  مكة  اال�شالمي 

العتيق  التي �شرفها اهلل ببيته  اجلغرافية مكانة هذه املدينة 

باأنها مركز العامل، وذلك من اأجل هدف موؤكد ونبيل هو يف 

جعل االن�شان امل�شلم ي�شت�شعر اأهمية مكة املكرمة اجلغرافية 

الكرة  �شطح  على  موقعها  وي�شت�شعر  العامل  خريطة  على 

االأر�شية الذي اأراده اهلل لها. وذهب عدد من علماء اللغة اإىل 

اأن �شبب ت�شمية مكة بهذا اال�شم هو اأنها و�شط االأر�ض، يقول 

خوذة من 
َ
الزبيدي يف كتابه تاج العرو�ض* » وقيل: اإِنَّ مكة ماأ

َيْت بها الأنَّها  املُكاَكِة وهي الّلبُّ واملُخُّ الذي يف َو�َشِط الَعْظِم، �شمِّ

مبينًا  اآخر  مو�شع  يف  ويقول  ها«،  وخاِل�شُ وُلبُّها  ْنيا  الدُّ َو�َشُط 

�شبب ت�شمية مكة باأم القرى: »واأم القرى مكة - زيدت �شرفًا- 

املن�شورات  هذه  وتت�شم  زعموا.  كما  االأر�ض  تو�شطت  الأنها 

العلمي  البحث  �شفة  اىل  منها  العديد  يرقى  وال  بالو�شفية 

املنا�شب  التف�شري  اأفكارا غري موؤكدة وال تقدم  لكونها حتمل 

لها داخل الدرا�شة، وخا�شة عندما تهدف هذه االأعمال اىل 

يف  موقعها  احالل  اأو  العامل  مبركز  املكرمة  مكة  موقع  جعل 

قال  املعمورة، وهناك من  اأحيانا يف مركز  اأو  الياب�ض  مركز 

باأنها مركز القارات قبل وبعد ان�شياحها اأو زحزحتها ح�شب 

نظرية فاغرن امل�شهورة يف تكتونية ال�شفائح. ونالحظ غياب 

اعتمادها  اأو  االأدبيات  لهذه  جغرافية  ريا�شية  مرجعية  اأية 

على طرق جيدة البيان ت�شتند على منهجية معروفة. وتقوم 

* د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي،ع�شو هيئة تدري�ض، كلية العلوم االجتماعية، دكتوراه يف علوم اجليوماتيك جامعة فريبور، �شوي�شرا، 
** الدين يو�شف حممد، ع�شو هيئة تدري�ض، جامعة اأم القرى، ق�شم اجلغرافيا، ا�شتاذ م�شارك علم املناخ، دكتوراه من جامعة درم،

badruddinyusuf@hotmail.com   اململكة املتحدة، امييل Durham University 

* الزبيدي، حممد بن عبد الرزاق مرت�شى، تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، طبعة الكويت، املجلد 40، النا�شر االلكرتوين، املكتبة الوقفية، عنوان 
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=468 االنرتنت

هذه الفئة من الكتاب يف كثري من االأحيان با�شتالل الفكرة 

اأو للعامل  العامة املتمحورة حول مركزية مكة املكرمة للكون 

من مرجع اأو من كتابات خمتلفة االأ�شول والفكر لتبني عليها 

ن�شا» دينيا« يتعلق م�شتوى دقته اأحياناً بدرجة عمق املعرفة 

الدينية لدى هذا الكاتب، اأو بالبناء على الفكرة امل�شتلة بعد 

دون  العامة  الثقافية  االأفكار  من  جديدة  جمموعة  ا�شافة 

املكانية،  الريا�شيات  اأ�ش�ض  من  ريا�شي  اأ�شا�ض  اأي  اعتماد 

الدينية  والتف�شريات  البحوث  واجالل  تقدير  هنا  ويجب 

تاأكيدها  �شيتم  التي  امل�شادر  من  عدد  يف  واملتوفرة  الهامة 

اأجل  ومن  املكانية.  الريا�شيات  بوا�شطة  عليها  والربهنة 

االآن  حتى  املعروفة  االأدوات  واأن�شب  اأقوى  �شت�شتخدم  ذلك 

عن  الناجتة  العلمية  املفاهيم  وكذلك   ،GIS الـ   نظم  وهي 

تطبيق النماذج الريا�شية املختلفة للتعرف على امل�شافات بني 

مواقع مدن العامل وموقع مدينة مكة املكرمة. ولي�ض الهدف 

التاأكد من مركزية املدينة املقد�شة بل والإجراء ما اأمكن من 

خمتلف  الإظهار  احلديثة  النظم  تتيحها  مكانية  حتليالت 

خ�شائ�ض موقع مكة املكرمة الذي اأراده اهلل �شبحانه. وهنا 

نت�شور االأفق العري�ض الذي يرت�شم اأمام هذا العمل لتقدمي 

مكة  مبوقع  تتعلق  العلمي  م�شتواها  يف  ودقيقة  رفيعة  نتائج 

امل�شلمني،  قلوب  مركز  يف  مكانتها  من  �شيقوي  مما  املكرمة 

�شطح  على  موقعها  من  املتاأتية  االأهمية  مع  متنا�شب  ب�شكل 

القائم  العمل  اعتبار هذا  االأثناء ال ميكن  االأر�ض. ويف هذه 

اأوليا  عمال  اإال  املكانية  للريا�شيات  االأ�شا�شية  املفاهيم  على 

ا�شرار  فهم  يف  احلقيقة  نب�ض  متابعة  �شرورة  اىل  يهدف 

اهلل يف جعل البيت العتيق يف هذا املوقع اجلغرايف، ذلك اأن 

االن�شان ما اأوتي من العلم اإال قليال والأن غايته وهدف حياته 

على �شطح االأر�ض هو يف اكت�شاف قوانني اهلل وفهمها ذلك اأن 

من يخ�شى اهلل من عباده العلماء.

�شكر وتقدير، خا�ض لكل من الزمالء �شعادة اأ.د. �شالح بن 

والدكتور  يو�شف حممد  الدين  بدر  والدكتور  ال�شمراين  علي 

والإبدائهم  العمل  هذا  مبراجعة  لتف�شلهم  ع�شكورة  ابراهيم 

اآراء اأدت اىل تنقية هذا البحث.
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Abstract:
Users of internet for some scientific and cultural 

journals find a significant number of publications 
pertaining to the capital of the Islamic world, 
Mecca, trying to describe on the geographical 
space the status of this city that God honor his 
ancient house as a center of the world, the noble 
goal exists to make human Muslim senses the 
importance of the Mecca site on the world map. A 
number of linguists say that the reason for naming 
Mecca by this name is that it is the center of the 
earth , and conforms to religious scholars and 
through Islamic texts and confirmed the reality 
of numerous studies that the reason for naming 
Mecca umm Al-Quran because it brokered the 
ground. This publications characterized by 
descriptive analysis, many of them not promoted to 
the recipe search, because it has not a  geographic 
ideas not been confirmed , interpretation and 
prove it , especially when aimed at the business 
say that Mecca is the center of the world, or as 
the center of  the land or sometimes center of the 
globe, and there are those who said as a center 
of continents before and after continental drift 
according to Wagner's theory of tectonic plates, 
without having these works any of geographic or 
mathematics references, or to use good known 
methodology. It  often notes that the author is 
extracting some idea that Mecca is the center of 

the world from references or from the writings 
of Internet are vague and superficial, to take his 
turn later to build new text without demonstrating 
points used by him. The reader will be able to 
understand the main purpose behind this research 
which will be used by the most powerful and the 
most appropriate tools known so far to determine 
GIS systems and scientific concepts resulting 
from the application of different mathematical 
models such as the relations between the world's 
cities and sites holy city of Mecca. Here we 
imagine the horizon broadband, which is taking 
shape in front of this work to present the results of 
a high and accurate in their scientific level which 
is related Mecca site on the surface of the earth, 
that will strengthen its position in the center of 
the hearts of all Muslims whatever importance 
derived from its location on the Earth's surface 
chosen by her God Almighty. In the meantime, 
it cannot be considered this work is based on the 
concepts of spatial mathematics except pursuant 
to an initial aims to need knowing the truth in the 
understanding of the mysteries of God by making 
the old house in this geographical location of 
the Earth's surface. For this research we use 
the spatial analyst and adopt ways of Spatial 
Statistics Tools to reach a measure geographical 
spatial distributions by applying mathematics 
will be used for which packages are available in 
the systems of GIS to identify the key points of 
this research, such as the Central feature, Mean 
Center, Median Center, Standard Distance. Order 
to weight the points were calculated and used 
some attribute data such as Euclidean distances, 
Spherical distances, and volume of the urban 
population in 2012, which were obtained from 
official websites of the States in the internet. 
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منطقة الدراسة والبيانات المستخدمة:
تعترب الدرا�شات العلمية التي تاأخذ بعني االعتبار املقيا�ض 

يف  احلال  هو  كما  اعتيادية  غري   Global scale ال�شمويل 

على  للبيانات  ح�شر  تتطلب  وهي  الدرا�شة،  هذه  جمال 

م�شتوى دول العامل وهذا ما مل يكن متاح قبل تطور ا�شتخدام 

البيانات  قواعد  اىل  الو�شول  اأن  باعتبار  االإنرتنت  �شبكة 

العاملية كان يف غاية ال�شعوبة. واأخذا بعني االعتبار اأن مكة 

املكرمة تعترب من املدن الكبرية واملتعاظمة يف عدد �شكانها 

�شكان  عدد  يناهز  اذ  املتوفرة  الت�شنيفات  خمتلف  بح�شب 

املدينة خارج اأيام احلج و�شهر رم�شان املبارك ما يزيد قليال 

العالقات  درا�شة  يجب  فبالتايل  عن)1600000ن�شمة(، 

املكانية لهذه املدينة بالن�شبة لقرائنها من مدن العامل كبرية 

احلجم، التي يزيد عدد �شكانها عن )500000 ن�شمة( والتي 

االأر�ض،  �شطح  على  توزيعها  �شورة  رقم1،  ال�شكل  يعك�ض 

املتوافقة   ESRI من  العامل  خريطة  اأ�شا�ض  ا�شتخدام  )مت 

Web--1984-WGS املدن  احداثيات   Datum داتوم  مع 

املخرجات  لكافة  اأ�شا�شا  �شيعترب  وال�شكل1   .)Mercator
يف  اجنازها  �شيتم  التي  املكانية  للتحليالت  الكارتوجرافية 

هذا البحث، حيث مت احل�شول علي بيانات املدن الكربى من 

مواقع دول العامل على �شبكة االإنرتنت ون�شتطيع الثقة يف مثل 

هذه البيانات لكون �شفحات هذه الدول على االنرتنت تدار 

عدد  بلغ  لقد  حكوميني.  م�شئولني  قبل  من  بياناتها  وتراقب 

ن�شمة  مليون  ن�شف  عن  �شكانها  عدد  يزيد  التي  املدن  هذه 

بعد امل�شح الدقيق مل�شتوطنات دول العامل، والتي ا�شتخدمت 

يف هذا العمل 862 مدينة، كما جتدر اال�شارة اىل اأنه قد مت 

2012م  لعام  املتوقع  اأو  املقدر  ال�شكان  واعتماد عدد  ح�شاب 

اآخر  بعد  �شكانها)450000ن�شمة(  قارب  التي  املدن  لبع�ض 

تعداد ل�شكانها حدث قبل 2012م. 

الدراسات السابقة:  
اأنه قبل  وي�شهل يف الوقت احلا�شر على الباحث مالحظة 

وبعد اال�شتخدام املو�شع لنظم املعلومات اجلغرافية من قبل 

واالأبحاث  الدرا�شات  فان  العربية،  املنطقة  يف  اجلغرافيني 

اأهمية  من  بالرغم  تذكر  ال  تكاد  اجلغرايف  باملوقع  املتعلقة 

املوقع الأي عن�شر من العنا�شر املكونة ل�شطح االأر�ض. وتتعلق 

اجلغرايف  باملوقع  ب�شرية  م�شتوطنة  الأية  احليوية  القيمة 

)املوقع املطلق( اأي باإحداثيات املكان اأو العن�شر على �شبكة 

االأهمية  هذه  تتعلق  كما  العر�ض،  ودوائر  الطول  خطوط 

)باملوقع الن�شبي( اأي مبا يجاور هذه امل�شتوطنة من عنا�شر 

جغرافية طبيعية اأو ب�شرية هامة.

التعرف  اىل  يوؤدي  العربية  االأدبيات  يف  الدقيق  والبحث 

اأو اىل درا�شات  على درا�شات عامة يف اجلغرافية االقليمية 

خا�شة مبو�شوع ما من موا�شيع اجلغرافية احل�شرية املطبقة 

على احدى املدن العربية اأو عن تاريخ ن�شاأتها، وهذا يعني اأن 

الدرا�شات احل�شرية ما زالت درا�شات مكانية تتعلق باملكان 

العمراين اأي باملجال الذي بنيت وتطورت عليه املدينة، ومن 

ال�شهل يف هذه احلالة اأن نتحقق من اأن الهدف الكبري لهذه 

مبكانه  االن�شان  عالقة  تقوية  اأو  تطوير  يف  يكمن  الدرا�شات 

منها:  تعاين  التي  امل�شاكل  من  املدن  وتخلي�ض  احل�شري 

التحتية...الخ.  البنى  كفاية  املوا�شالت  اخلدمات،  ال�شكن، 

وي�شهل على ال�شاحة اخلليجية ايجاد اأهم الدرا�شات امللهمة 

تعود  املوقع  درا�شات  يف  اأ�شا�ض  تعترب  والتي  االأمر،  واقع  يف 

الدرا�شة  هذه  اأن  من  وبالرغم   ،*)1995 )الثمايل،  اىل 

الناحية  من  تعترب  اأنها  اإال  ال�شعودية،  باملدن  فقط  تتعلق 

لدرا�شات  توؤ�ش�ض  اأن  ا�شتطاعت  رائدة  درا�شة  املنهجية 

العمل  هذا  اأهمية  وان  اجلغرافية،  املواقع  ملفهوم  الحقة 

يف  جديد  علم  تطوير  �شرورة  حول  يت�شاءل  الباحث  جتعل 

اجلغرافية هو علم جغرافية املواقع، واملهم يف هذا اجلانب 

الـ  اأو  احل�شر  جغرافية  بني  يف�شل  املتخ�ش�شني  بع�ض  اأن 

Urban Geography التي تدر�ض املجال احل�شري للمدينة 
التي تهدف    Settlements Geography املدن  وجغرافية 

اىل تف�شري انتظام  �شبكات املدن وتخطيط تطورها ابتداأ من 

و�شعها احلايل داخل اأرا�شي دولة ما الأغرا�ض تتعلق بتوزيع 

امل�شتوطنات  اأو  املدن  بع�ض  حتول  من  وللحد  لل�شكان  اأمثل 

القوية  النقاط  ومن  ال�شكاين.  للتكد�ض  جمال  اىل  الب�شرية 

ت�شنيف  بو�شع  قام  كونه  اىل  باالإ�شافة  الثمايل  درا�شة  يف 

املفاهيم  بع�ض  ا�شتخدم  اأنه  املدن  ملواقع  جغرايف  �شخ�شي 

اىل  الو�شول  امكانات  قبله:  من  يدويا  نفذت  والتي  الكمية 

طريقة  وح�شب  املوزونة،  وغري  املوزونة  بالطريقة  املدن 

م�شفوفة اأقرب الطرق، وترتيب املدن ح�شب طريقة متو�شط 

* الثمايل، حممد م�شلح، )1995(، مواقع املدن ال�شعودية، ر�شائل جغرافية، رقم 186، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، 135 �شفحة، الكويت
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كارتوجرايف  وحتديد  وح�شاب  البع�ض،  بع�شها  عن  بعدها 

ما  وهو  للمدن،  واملتو�شط  الو�شيط  واملوقع  امل�شاحي  للمركز 

يتم عمله االآن ب�شهولة عالية يف نظم املعلومات اجلغرافية، 

ال�شعودية  االأرا�شي  يف  للمدن  النوعي  ت�شنيفه  ويعترب 

وامل�شتند على خمتلف اخل�شائ�ض الكمية للموقع من النقاط 

التي اأ�شافت درجة عالية من اجلدية واجلدة يف هذا املجال. 

ويالحظ املتتبع للدرا�شات العلمية املن�شورة يف مو�شوع املوقع 

باأنها تتوقف عند مو�شوع ت�شنيف املدن اأخذا بعني االعتبار 

منها  الدرا�شات  من  عدد  اىل  هنا  ون�شري  ال�شكاين  احلجم 

)العنقري،  ودرا�شة  1991م(*  احلكيم،  عبد  اهلل،  )اجلار 

1992م(*واأخريا درا�شة )مكي، 1993م(*، وهذه االأعمال 

عن  وهناك  هنا  ن�شرت  متنوعة  درا�شات  عن  اأمثلة  تعترب 

مدن الدول العربية والعامل والتي ال ي�شعنا ذكرها هنا لعدم 

وجود �شلة مبا�شرة بني التحليل الكمي على م�شتوى �شمويل 

بكرثة  املتوفر  اقليمي  م�شتوى  على  الو�شفي  والتحليل  عاملي 

يف االأدبيات العلمية. ومن ناحية اأخرى فان الدرا�شات التي 

تقوم على اأ�شا�ض ديني املتعلقة مبكة املكرمة ومو�شوع البيت 

العتيق توؤكد باأن اهلل �شبحانه اختار موقع هذا البيت ليحتل 

مركز العامل، هي يف الواقع كثرية ومتنوعة وتخ�شع ملنهجية 

واحدة ت�شتند على الن�شو�ض ال�شارحة لكتاب اهلل �شبحانه. 

الإيراده  وتعبريا  ايجازا  الن�شو�ض  هذه  اأكرث  اختيار  مت  لقد 

هذه  طراز  بتفح�ض  القارئ  قيام  الأهمية  متكامل  كن�ض 

الكم  وتبني  عليها  ترتكز  التي  العلمية  والنقاط  الن�شو�ض 

الوقت  نف�ض  يف  ولكونه  عليه،  تبنى  التي  والو�شفي  العاطفي 

يلخ�ض الفكر العلمي ال�شائد يف مو�شوع عالقات مكة املكرمة 

مع املعمورة كونها تتو�شط العامل*:

مكة  هو  القدم  منذ  العرب  جزيرة  يف  معلم  )))واأهم 

ال�شمال  بني  التجارة  قوافل  تتو�شط  كانت  وقد  املكرمة. 

واجلنوب، وتخرج منها الرحالت �شماال يف ال�شيف، وجنوبا 

ا على قري�ض اأو�شط  يف ال�شتاء؛ وفق ما �شجله القراآن الكرمي َمنًّ

قبائل العرب يف قوله تعاىل: "الإِياَلِف ُقَرْي�ٍض. اإِياَلِفِهْم ِرْحَلَة 

ْطَعَمُهم ّمن 
َ
ْيِف. َفْلَيْعُبُدوْا َرّب َهـََذا اْلَبْيِت. اّلِذَي اأ ال�ّشَتاآِء َوال�شّ

ُجوٍع َواآَمَنُهم ّمْن َخْوٍف" ]قري�ض:1-4[. وبالفعل طول الرحلة 

من مكة املكرمة املحيطة بالبيت احلرام نحو ال�شمال حيث 

تقع بالد ال�شام، مياثل طول الرحلة نحو اجلنوب. ومن هنا 

ذهب قوم اإىل القول بو�شطية مكة املكرمة الأمة العرب التي 

البيت احلرام  تتو�شط  التي  الكعبة  واأن  االأمم،  بقية  تتو�شط 

هي )مركز االأر�ض(؛ اأو باالأحرى التما�شا لدقة التعبري ومنعا 

مركز  الأن  املعمورة(؛  )و�شط  اأنها  القول  ميكن  لاللتبا�ض 

اجل�شم الكروي نقطة تقع يف اللب واملعلوم اأن كوكب االأر�ض 

ج�شم كروي، لذا ال يليق هند�شيا و�شف منطقة على �شطحه 

باأنها مركز الكوكب. واختيار مكة املكرمة اإذن لتكون مبعث 

نحو  االأر�ض  وجه  على  امل�شلني  قبلة  وجعل  النبيني،  خامت 

مبني  هو  واإمنا  امل�شادفة،  على  مبنيا  لي�ض  امل�شرفة  الكعبة 

على العلم باأنها و�شط املعمورة، واأنها االأن�شب النطالق دعوة 

خامت النبيني للنا�ض اأجمعني خا�شة مع تفرد العرب بقريحة 

الذروة زمن  يبلغون  ل�شانية جعلتهم  وملكات  �شافية حافظة 

تنزيل القراآن الكرمي يف البيان، قال ابن تيمية املتوفى �شنة 

728 هـ: "العرب والروم والفر�ض... هم �شكان و�شط االأر�ض 

"يف  1137هـ:  �شنة  املتوفى  الربو�شوي  وقال  وعر�شا..  طوال 

قبة،  كاأنها  البيت  مو�شع  يف  االأر�ض  يب�شط  االآثار...  بع�ض 

فهي  االأر�ض  جميع  املو�شع  ذلك  من  �شبحانه  احلق  وب�شط 

اأ�شل االأر�ض، و�شرتها يف الكعبة و�شط االأر�ض امل�شكونة" *.

* اجلار اهلل، اأحمد، وعبد احلكيم، حممود )1991(، ت�شنيف كمي الأهم املدن يف ال�شعودية، ا�شدارات الندوه اجلغرافية الرابعة الأق�شام اجلغرافية، 
جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

* العنقري، خالد حممد )1992(، اأمناط التوزيع احلجمي للمدن ال�شعودية: درا�شة املرتبة-احلجم، ا�شدارات ندوة املدن ال�شعودية، انت�شارها 
وتركيبها الداخلي، عمادة �شوؤون املكتبات، جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

*  مكي، حممد �شوقي ) 1993(، التوزيع احلجمي للمدن يف اململكة العربية ال�شعودية، ا�شدارات ندوة املدن ال�شعودية، انت�شارها وتركيبها الداخلي، 
عمادة �شوؤون املكتبات، جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

*  د. حممد ابراهيم دودح ، الباحث العلمي يف الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القران وال�شنة برابطة العامل االإ�شالمي مكة املكرمة، حما�شر يف 
http://ar.islamway.net/article/54 ،االإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة يف منطقة مكة املكرمة باململكة العربية ال�شعودية

ويوؤكد املوقع http://www.yabeyrouth.com/pages/index1035.htm باأن الدكتور ح�شني كمال الدين اأ�شتاذ امل�شاحة قد اأثبت باأن مكة املكرمة 

هي مركز الياب�ض.

* تف�شري روح البيان الإ�شماعيل حقي الربو�شوي ابن ال�شيخ م�شطفى االإ�شتانبويل االآيدو�شي احلنفي اجللوتي اأبو الفداء املتوفى �شنة 1137 هـ دار 
الفكر بريوت 1980م - )ج6�ض217(.
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* �شعب االإميان الأبي بكر احمد بن احل�شني ال�شافعي البيهقي املتوفى �شنة 458 هـ - )ج9�ض12(.
606 هـ -  * تف�شري مفاتيح الغيب الأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�شن بن احل�شني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي املتوفى �شنة 

)ج2�ض 338(.

* تف�شري ال�شيوطي الدر املنثور يف التاأويل باملاأثور لعبد الرحمن بن اأبي بكر جالل الدين ال�شيوطي املتوفى �شنة 911 هـ - )ج2�ض384(.
* �شحيح و�شعيف اجلامع ال�شغري - حديث رقم 2132 - )ج11�ض388(.

606 هـ -  * تف�شري مفاتيح الغيب الأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�شن بن احل�شني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي املتوفى �شنة 
)ج2�ض387(.

* تف�شري اأبي حيان االأندل�شي البحر املحيط ملحمد بن يو�شف بن علي بن يو�شف بن حّيان اأثري الدين االأندل�شي الغرناطي املتوفى �شنة 745 هـ - )ج 
2�ض51(.

* تف�شري البقاعي نظم الدرر يف تنا�شب االآيات وال�شور لربهان الدين اأبو احل�شن اإبراهيم بن عمر بن ح�شن الرباط بن علي بن اأبي بكر البقاعي 
املتوفى �شنة 885 هـ العثمانية حيدراأباد الهند 1396 هـ الطبعة االأوىل - )ج1�ض200(.

* يو�شف بن علي بن يو�شف بن حّيان اأثري الدين االأندل�شي الغرناطي املتوفى �شنة 745 هـ - )ج 5 �ض204(.
* تف�شري ابن عادل اللباب يف علوم الكتاب الأبي حف�ض �شراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدم�شقي النعماين املتوفى بعد 880 هـ مكتبة 

عبا�ض الباز مكة املكرمة الطبعة االأوىل 1419 هـ حتقيق عادل عبد املوجود - )ج4�ض223(.

* تف�شري اطفي�ض تي�شري التف�شري ملحمد بن يو�شف بن عي�شى اأطفي�ض املتوفى �شنة 1332 هـ - )ج11�ض 268(.
* جملة العربي العدد 237 اأغ�شط�ض 1978.الفهر�شة اآلية تبعا للمكتبة ال�شاملة يف بع�ض املراجع.

واأما احلديث الدال على اأن مكة املكرمة والبيت خا�شة هو 

االأطراف فقد ذكره  بقية  اإىل  منه  الذي مدت  االأر�ض  اأ�شل 

البيهقي املتوفى �شنة 458 هـ يف كتابه �شعب االإميان مرفوعا 

باإ�شناده اإىل عبد امللك بن جريج عن عطاء عن ابن عبا�ض 

قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: "اأول بقعة و�شعت 

يف االأر�ض مو�شع البيت، ثم مدت منها االأر�ض. واإن اأول جبل 

اأبو قبي�ض )مبكة( ثم  و�شعه اهلل عز وجل على وجه االأر�ض 

مدت منه اجلبال" *، وقد نقله عنه الرازي املتوفى �شنة 606 

هـ*، وال�شيوطي املتوفى �شنة 911 هـ*، وذكرته عدة مراجع 

الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر  كتاب  مثل  اأخرى  اإ�شالمية 

وتاريخ  )ج1�ض141(  والر�شاد  الهدى  و�شبل  )ج2�ض35( 

دم�شق )ج35�ض133(؛ ولكن االألباين قد حققه حديثا وقال 

عنه: "�شعيف" *. وقد ذهب كثري من املف�شرين رحمهم اهلل 

تعاىل جميعا اإىل القول بو�شطية مكة املكرمة، وو�شطية الكعبة 

606هـ:  �شنة  املتوفى  الرازي  قال  االأر�ض؛  وجه  اأو  للمعمورة 

"قالوا الكعبة �شرة االأر�ض، وو�شطها فاأمر اهلل تعاىل جميع 
خلقه بالتوجه اإىل و�شط االأر�ض يف �شالتهم"*، ويف تف�شري 

�ُشَهَداآَء  ّلَتُكوُنوْا  َو�َشطًا  ّمًة 
ُ
اأ َجَعْلَناُكْم  "َوَكَذِلَك  تعاىل:  قوله 

اْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما  �َشِهيدًا  َعَلْيُكْم  الّر�ُشوُل  َوَيُكوَن  الّنا�ِض  َعَلى 

ن َينَقِلُب َعَلَى  اّلِتي ُكنَت َعَلْيَهاآ اإِاّل ِلَنْعَلَم َمن َيّتِبُع الّر�ُشوَل مِمّ

َعِقَبْيِه" ]البقرة:143[؛ قال اأبو حيان االأندل�شي املتوفى �شنة 

745هـ: "قيل املعنى كما جعلنا الكعبة و�شط االأر�ض، كذلك 

 885 �شنة  املتوفى  البقاعي  وقال   ،* و�شطًا"  اأمة  جعلناكم 

هـ: "اأي مثل ما جعلنا قبلتكم و�شطًا الأنها اإىل البيت العتيق 

الذي هو و�شط االأر�ض"*، ويف تف�شري قوله تعاىل: "َوَهـََذا 

ّم اْلُقَرَى 
ُ
ّدُق اّلِذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتنِذَر اأ نَزْلَناُه ُمَباَرٌك ّم�شَ

َ
ِكَتاٌب اأ

القرى:  "اأم  حيان:  اأبو  قال  ]االأنعام:92[؛  َحْوَلَها"  َوَمْن 

االأر�ض منها،  الدين، ودحو  مكة؛ و�شميت بذلك الأنها من�شاأ 

والأنها و�شط االأر�ض، ولكونها قبلة ومو�شع احلج، ومكان اأول 

بيت و�شع للنا�ض. واملعنى: ولتنذر اأهل اأم القرى ومن حولها 

وهم �شائر اأهل االأر�ض؛ قاله ابن عبا�ض.. الأن االأبنية ال تنذر 

كقوله )وا�شاأل القرية( الأن القرية ال ُت�شاأل" *، ومثله قوله 

اْلُقَرَى  ّم 
ُ
اأ ّلُتنِذَر  َعَرِبّيًا  ُقْراآنًا  اإَِلْيَك  ْوَحْيَناآ 

َ
اأ "َوَكَذِلَك  تعاىل: 

بعد  املتوفى  عادل  ابن  وقال  ]ال�شورى:7[،  َحْوَلَها"  َوَمْن 

للم�شجد واملطاف، ومكة  ا�شم  االأكرثون بكة  "قال  880 هـ: 

َلّلِذي  ِللّنا�ِض  َع  ُو�شِ َبْيٍت  ّوَل 
َ
اأ "اإِّن  تعاىل:  لقوله  البلد  ا�شم 

و�شميت  عمران:96[،..  ]اآل  ّلْلَعامَلِنَي"  َوُهًدى  ُمَباَركًا  ِبَبّكَة 

بكة الزدحام النا�ض؛ قاله جماهد وقتادة وهو قول حممد بن 

علي الباقر"*. وقال اأطفي�ض املتوفى �شنة 1332 هـ: "يقال 

ر�ض مكة، ولو ب�شط خيط اإِىل اجلهات منها لت�شاوت 
َ
و�شط االأ

كمال  ح�شني  د.  امل�شاحة  اأ�شتاذ  فعال  حتقق  وقد  اإِليها"*، 

الدين حديثا اأن اأطراف القارات مت�ض حميط دائرة مركزها 

اأم  »و�شميت  تف�شريه:  يف  الن�شفي  ويقول   ،  * املكرمة  مكة 

�شاأنًا  واأعظمها  القرى  اأهل  وقبلة  االأر�ض  �شرة  الأنها  القرى 

والنا�ض يوؤمونها«(((.

 �أما فيما  يتعلق بالدر��سات �أو �لأعمال �لتي  ت�ستند على 

الفكرة املحورية عن مكة  طرق علمية لتحاول  تف�شري هذه 

املكرمة فهي غري كثرية وتعتمد يف اأ�شا�ض وطبيعة  منهجيتها 



13املجلد ال�ساد�س )1( مار�س 2014

              د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي               

اأ.د. جهاد حممد قربة

العالقات الكمية المكانية بين مكة المكرمة ومدن العالم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

على التخمني الذهني الذي يحتمل اأن يجد يف ذهن القارئ 

برهانا اأو تف�شريا علميا له، ومنها على �شبيل املثال الوا�شح 

االأعمال  هذه  طبيعة  بيان  اىل  الوقت  نف�ض  يف  والهادف 

�شرورة   يرى  والذي  وزيرى(*،   )يحيى  درا�شة  ونوعيتها 

القيا�شات  با�شتخدام  للياب�شة  املكرمة  مكة  تو�شط  اإثبات 

اأن  )))منذ  يلي:  ما  يقول  فهو  ال�شناعية،  االأقمار  و�شور 

نبه ح�شني كمال الدين اأ�شتاذ امل�شاحة اإىل  اأن مكة تتو�شط 

الياب�شة، فقد انق�شم النا�ض حول هذا االكت�شاف اإىل فريقني 

اأ�شا�شيني مابني موؤيد ومعار�ض وكان وجه االعرتا�ض قائما 

نظرا الأن اكت�شافه مل يتم اإثباته بالقيا�شات العلمية الدقيقة. 

اإثبات  املعا�شرين  امل�شلمني  علماء  بع�ض  حاول  فقد  لذلك 

وذلك   * �شلتوت  م�شلم  الدكتور  االأ�شتاذ  منهم  وكان  ذلك، 

عن طريق ا�شتخدام برناجما للحا�شب االآيل، الإثبات تو�شط 

امل�شكور  اجلهد  هذا  من  وبالرغم  للياب�شة،  املكرمة  مكة 

فظلت العديد من االعرتا�شات قائمة وراف�شة لهذه الفكرة، 

امل�شافات  واقع  من  الدقيقة  العلمية  القيا�شات  تقدمي  لعدم 

احلقيقية بني مكة وحدود الياب�شة، با�شتخدام و�شيلة علمية 

�شحيحة وميكن االتفاق عليها يف االأو�شاط العلمية يف نف�ض 

�شبقوه  من  اأعمال  بانتقاد  الوزيري(   ( وقام  الوقت(((. 

واخل�شائ�ض  للياب�شة  مكة  تو�شط  حقيقة  اإثبات  اأجل  من 

الدقيقة  القيا�شات  خالل  من  امل�شرفة،  للكعبة  الت�شميمية 

ونقاط  املكرمة  مكة  مابني  ال�شحيحة  امل�شافات  حتدد  التي 

)اآ�شيا  القدمي  العاملني  قارات  حدود  على  خمتارة  معينة 

والقارة  وا�شرتاليا  )االأمريكتني  واجلديد  واأوروبا(  واأفريقيا 

درا�شتان  توفر  بالذكر  اجلدير  ومن  املتجمدة(.  اجلنوبية 

هامتان اأجريتا يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين حول 

تو�شط مكة للياب�شة، اأما اأغلب املقاالت والدرا�شات املن�شورة 

الدرا�شتني:  بهاتني  ورد  ملا  تكرار  اأو  نقل  من  اأكرث  تعدو  فال 

وقد ورد يف درا�شة �شلتوت *،  باأن الدرا�شة االأوىل اأجريت يف 

منت�شف ال�شبعينيات من القرن الع�شرين، من قبل الدكتور 

دائرة  املكرمة يف قلب  الدين حول متركز مكة  ح�شني كمال 

متر باأطراف جميع القارات، اأي اأن الياب�شة على �شطح الكرة 

االأر�شية موزعة حول مكة املكرمة توزيعا منتظما، واأن هذه 

هذه  باأن  هنا  ويالحظ  لها.  مركزا  تعترب  املقد�شة  املدينة 

الدرا�شة مل تقدم الدليل العلمي، بوا�شطة القيا�شات الدقيقة 

الوقت، ولكن  ب�شكل قطعي يف ذلك  النتيجة  تثبت هذه  التي 

الباحث.  لهذا  احلديث  الع�شر  يف  االأمر  هذا  اإبراز  يرجع 

م�شلم  الدكتور  االأ�شتاذ  يد  على  فكانت  الثانية  الدرا�شة  اأما 

يعمل  كان  وقد  الع�شرين،  القرن  الت�شعينيات من  �شلتوت يف 

الفلكية  البحوث  مبعهد  والف�شاء  ال�شم�ض  لبحوث  اأ�شتاذا 

واجليوفيزيائية مب�شر، ويقول "الوزيري" باأن هذه الدرا�شة 

لذلك  خ�شي�شا  اأعد  برنامج  ا�شتخدام  على  اقت�شرت 

با�شتخدام احلا�شب االآيل، حل�شاب امل�شافة بني مكة املكرمة 

القدمي  للعاملني  الياب�شة  اأطراف  على  حمددة  قيا�ض  ونقاط 

اقت�شرت  فاإنها  الدرا�شة  اأهمية هذه  وبالرغم من  واجلديد 

على درا�شة باحلا�شب االآيل ومل تعتمد على قيا�شات حقيقية، 

هذا من جانب، ومن جانب اآخر فقد اقت�شرت على اختيار 

العامل اجلديد،  لقارات  بالن�شبة  للقيا�ض خا�شة  قليلة  نقاط 

كما اأن بع�ض القيا�شات مل تت�شم بالدقة، وحاول "الوزيري" 

القيا�شات  خالل  من  للياب�شة  مكة  تو�شط  اإثبات  ذلك  بعد 

و�شور االأقمار ال�شناعية وح�شب راأيه ال ميكن االعتماد على 

اخلرائط اجلغرافية املعروفة، لتحديد قيا�شات علمية ودقيقة 

بني موقعني اأو مدينتني، الأن هذه اخلرائط ما هي اإال عبارة 

عن ر�شم ميثل اإ�شقاط لقارات العامل، وال ميكن اأن يعرب عن 

فقد  لذلك  واحد،  اآن  يف  احلقيقية  واالجتاهات  امل�شافات 

على  للياب�شة  املكرمة  مكة  تو�شط  الإثبات  بحثه  يف  ا�شتخدم 

احلقيقية  ال�شناعية  االأقمار  �شور  على  يعتمدان  برناجمني 

للكرة االأر�شية، كما اأن بهما اإمكانية عمل قيا�شات للم�شافات 

واالجتاهات بني اأي نقطتني على �شطح الكرة االأر�شية:

معروف  برنامج  وهو   :Google Earth ايرث  جوجل   -1

على  نقطتني  اأي  بني  امل�شافات  لتحديد  العالية  باإمكانياته 

�شطح الكرة االأر�شية!

خ�شي�شا  م�شمم  برنامج  وهو   :Qibla locator ب- 

الكرة  �شطح  على  نقطة  اأي  من  بدقة  القبلة  اجتاه  لتحديد 

االأر�شية، كما يحدد امل�شافة بني اأي نقطة على الكرة االأر�شية 

ومكة املكرمة! 

http://surveying.ahlamontada.com/t317-topic  اأ�شتاذ العمارة امل�شاعد وحما�شر بكلية االآثار جامعة القاهرة املوقع يف االنرتنت *
*  اأحمد م�شلم �شلتوت )2005(. الكعبة امل�شرفة واالجتاهات االأربع االأ�شلية ودالالتها الفلكية. جملة االإعجاز العلمي، عدد )22(، الهيئة العاملية 

لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة، جدة.

* نف�ض املرجع
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يف الوقت احلا�شر مل تعد هذه االأدوات فاعلة خا�شة بعد 

الريا�شية  التحليالت  يف  واملتطورة  احلديثة  النظم  تطور 

املكانية امل�شتخدمة على نطاق وا�شع.

توسط مكة لقارات العالم القديم:
واملرئيات  اخلرائط  ملختلف  م�شتخدم  الأي  وا�شحا  يبدو 

هناك  وباأن  هند�شية  لي�شت  القارات  اأ�شكال  باأن  الف�شائية 

نقطة على حدود  اأي  بني  الوا�شلة  امل�شافات  تفاوت كبري يف 

نقاط  ا�شتخدام  حماولة  اأن  كما  املكرمة،   ومكة  قارة  اأية 

على حدود القارات القدمية اخلارجية با�شتثناء غروئنلندة 

واالأمريكيتني مهما كان عددها لن يوؤدي اىل جعل مكة تتو�شط 

النقاط  هذه  بوا�شطة  امل�شكل  اأو  املح�شور  اجلغرايف  املجال 

لقد قمنا باإنتاج ال�شكل2 بوا�شطة نظام الـ GIS  للتعرف على 

قارات  قارة من  كل  داخل  املتو�شط  للمركز  املكان احلقيقي 

.* Mean Center العامل القدمي وا�شرتاليا

بني  الو�شطية  امل�شافة  ح�شاب  عن  ينتج  املتو�شط  واملركز 

كان  كلما  التي  القارات  حدود  على  تقع  التي  النقاط  كافة 

الحداثيات  اأعلى  دقة  على  احل�شول  اأمكن  كبريا  عددها 

النقطة املركزية للم�شاحات

* Mean Center, Identify the geographic center (or the center of concentration) for a set of features. The mean 
center is a point constructed from average X and Y values for the input  features centroids.
Central Feature, Identify the most centrally located feature in a point, line, or polygone feature class. Calculation 
based on Euclidian distances.
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العالقات الكمية المكانية بين مكة المكرمة ومدن العالم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

التالية:  النقاط  ا�شتخدام  مت  لقد  العامل.  يف  القارية 

اأفريقيا)220 نقطة(، اآ�شيا)1560 نقطة(، اوروبا)790 نقطة(، 

االأكرث  املوا�شع  النقاط  هذه  واتخذت  نقطة(،   190( اأ�شرتاليا 

املركز  ولتحديد  القارات  حميط  تعرجات  عن  للتعبري  اأهمية 

االحداثيات  على  الو�شول  مت  لقد  الدقة،  عايل  ب�شكل  املتو�شط 

التالية ملراكز قارات الياب�ض كما هو وارد يف اجلدول1.

املحيطية  للنقاط  امل�شتخدم  الكبري  العدد  من  وبالرغم 

اأو  املركزية  النقطة  تاأثر  �شرورة  االعتبار  بعني  ياأخذ  الذي 

خالل  من  نالحظ  اخلارجي  املحيط  بتعرج  الياب�ض  مركز 

مركز  ت�شكل  ال  املكرمة  مكة  باأن  و3  واالأ�شكال2  اجلدول1، 

االأعمال  جمموعة  النتيجة  هذه  وتنفي  القارية،  امل�شاحات 

التي حاولت قول ذلك بطريقة اأو باأخرى. وباعتبار اأن الهدف 

العلمي لهذا البحث ال ينح�شر نهائيا يف هذه النقطة اإال اأن 

نتائجه رمبا ت�شاهم يف اي�شاح هذه امل�شاألة ب�شكل علمي وعلى 

�شوء االمكانات املتاحة حلظة اعداد هذا البحث. 

مكة  بين  المكانية  العالقات  تحليل  منهجية 
المكرمة والمدن الكبرى:

الزمن  يف  العالقة  �شحة  عدم  مناق�شة  من  االنتهاء  بعد 

القارات  ياب�ض  توزيع  جلغرافية  الراهن  الو�شع  بني  احلايل 

على �شطح االأر�ض وموقع مكة املكرمة، وهي يف االأ�شا�ض من 

�شبق ذكره،  كما  البحث  ت�شكل هدف هذا  ال  التي  العالقات 

اجلدول 1: املتو�شط املكاين لياب�ض قارات العامل، من خالل نتائج GIS وال�شكل 2 و3.

نود حاليا التوجه لدرا�شة وفهم العالقات املكانية بني موقع 

اأم القرى هذا املوقع الذي اأراده اهلل لبيته العتيق ومواقع باقي 

مدن العامل الكبرية احلجم التي اأرادها االن�شان والتي يزيد 

احلديثة  البيانات  ح�شب  ن�شمة  األف   500 عن  �شكانها  عدد 

الكربى  للمدن  احلالية  اجلغرافية  وللمواقع  2012م.  لعام 

خا�شة  اأهمية  املدن  هذه  ن�شاأة  عند  االن�شان  اختارها  التي 

لهذه  �شمحت  التي  ونتائجه  االختيار  هذا  نوعية  يف  تنعك�ض 

املدن باالزدهار والتطور لت�شبح مدن ذات وزن اقت�شادي، 

نظم  وتقدم  متيزها.  التي  الدميغرافية  الدينامية  بدليل 

املعلومات اجلغرافية امكانية التحديد الفعلي لنقاط التو�شط 

احلقيقية اجلغرافية باأنواعها ملواقع هذه املدن مبا فيها مكة 

املكرمة *، وحتديد امل�شافات الرئي�شة باأنواعها، خا�شة لكون 

البيانات املتوفرة والنظم امل�شتخدمة هي بدورها عالية الدقة 

والتطور وقادرة على معاجلة هذه املفاهيم. وقبل ال�شروع يف 

عر�ض نتائج البحث يجب ا�شتعرا�ض اأويل ملنهجية الدرا�شة 

اأ�شا�ض  ا�شتخدام  املوقع  درا�شات  وتتطلب  العمل.  واأ�شلوب 

على خطوط �لطولعلى دو�ئر �لعر�ضاملوقع

N21.4166667000E39.816666700004مكة املكرمة

N19.1610000000E65.360000000000املركز املتو�شط لقارات العامل القدمي

N35.0020000000E35.472000000000املركز املتو�شط لكافة قارات العامل

N36.7280000000E28.549000000000املركز الو�شيط لكافة قارات العامل

N41.0510000000E99.838000000000املركز املتو�شط لياب�ض قارة اآ�شيا

N8.96000000000E15.221000000000املركز املتو�شط لياب�ض قارة افريقيا

N52.5120000000E10.856000000000املركز املتو�شط لياب�ض قارة اأوروبا

S25.8780000000E135.42400000000املركز املتو�شط لياب�ض قارة اأ�شرتاليا

يلي:  ايجاد ما  امكانية  النقطية، يذكر  للظاهرات  املكاين  التحليل  الثامن،  الف�شل  املكاين،  التحليل  اأ�ش�ض  داوود، جمعة، )2012(، يف  اأعمال   *
 Standard املعيارية  امل�شافة   ،Central Feature املركزية   الظاهرة   ،Median Center املكاين  الو�شيط   ،Mean Center املكاين  املتو�شط 

.Average Nearest Neighbor اجلار االأقرب ،Directional Distribution  اجتاه التوزيع ،Distance
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خريطة  اعتماد  مت  فقد  لذلك  العامل،  خلريطة  به  موثوق 

العامل من ESRI  وهي اجلهة التي اعتمدت تطوير برجميات 

العامل  ملدن  الو�شفية  بالبيانات  يتعلق  فيما  اأما   ،  GIS لـ 

الكبرية فقد وجد باأن هناك 862 مدينة يف العامل ي�شاوي اأو 

يزيد �شكانها عن 500 األف ن�شمة، وت�سنف �أمناط مو�قعها 

�جلغر�فية كما يلي: 

العوا�شم  بع�ض  مواقع  عنها  وكمثال  المركزية:  المواقع   -
التي تتخذ لنف�شها مكانا مركزيا داخل املجال الوطني للدول 

املتجان�شة مثل  االأقاليم  تتمركز يف و�شط  التي  اأو تلك املدن 

عا�شمة  بكونها  تتميز  التي  اأو  الزراعية  اأو  ال�شناعية  املدن 

اقليمية ذات ن�شاط اداري.

اجلبال  اأقدام  حتت  املدن  تن�شاأ  حيث  االلتقاء:  مواقع   -
املجاورة  وال�شهول  اجلبال  خ�شائ�ض  من  �شكانها  وي�شتفيد 

)مدن الدير يف املغرب( اأو مدن ال�شواحل اأو مدن الواحات 

وغريها.

- مواقع التقاطع: وتن�شاأ عند تقاطع الطرق التجارية الهامة اأو 
تقاطع االأنهار املالحية الهامة اأو تقاطع احلدود الدولية...الخ *.

املدن  هذه  احداثيات  اعتماد  البحث  هذا  يف  مت  ولقد 

املتوافقة مع داتوم Datum اأ�شا�ض خريطة العامل امل�شتخدمة 

وهو

WGS-1984-web-mercator-Auxiliairy sphere، 

وكذلك مت البحث وتدقيق وا�شتكمال البيانات ال�شكانية لهذه 

�شبق  كما  املدن  لدول هذه  الر�شمية  املواقع  املدن من خالل 

اال�شارة اليه. 

الطرق الرياضية المستخدمة لحساب المسافات:
القو�شية  امل�شافات  حل�شاب  نحتاج  القوسية:  المسافة 
الكبرية،  واملدن  املكرمة  مكة  بني   Spherical distance
1.8523 كم باعتبار  ت�شاوي م�شافة  الدقيقة  اأن  اىل معرفة 

االأر�ض تامة اال�شتدارة يف احل�شابات اجلغرافية واأن ن�شف 

قطر االأر�ض ي�شاوي 6371كم كما يلي:

حميط االأر�ض

)2×3.14×6371( / 360×60 = 1.8523 كم
فان امل�شافة القو�شية بني موقعني على �شطح االأر�ض باعتبار 

االحداثيات اجلغرافية ملوقعني:

cosd=(sin late x sin latb)+(cos late x cos latb) 
x (cos longa – longb)
a=(long a, lat a) , b= (long b, lat b), d= distance
امل�شافة  زاوية  قيمة جيب متام  وهو  الناجت  يتم حتويل  ثم 

اىل درجات وحتويل الدرجات اىل م�شافة بال�شرب يف 

)60  × 1.853(= امل�شافة القو�شية بالكم.

 Haversine formula كما مت ا�شتخدام عالقة هافر�شني

االأر�ض  القو�شية على �شطح  امل�شافات  االأن�شب حل�شاب  وهي 

وذلك ملقارنة النتائج واختيار االأن�شب وتكتب كما يلي:

d=2r arcsin{√sin2(lata-latb/2)+(cos lata x cos 
latb) x sin2 (longa-longb/2)}
  d= spherical distance, r= radius of the sphere, 
lata= latitude a, latb= latitude b, longa= 
longitude a, longb= longitude b.

المسافة االقليدية: وتعرف بامل�شافة اخلطية االأق�شر بني 
نقطتني على �شطح االأر�ض ومن اأهم النماذج الريا�شية التي 

ت�شتخدم حل�شاب هذه امل�شافة هي العالقة التالية:

�مل�سافة �لقليدية = �جلذر �لرتبيعي)مربع فرق �ل�سينات + 

مربع فرق �ل�ساد�ت(

ويف حالة ا�شتخدام االحداثيات اخلا�شة مبواقع املدن فان 

امل�شافات االقليدية بني مكة املكرمة وباقي مدن العامل يجب 

ح�شابها بالنموذج التايل:*

Euc_dis={ √(y2-y1)2 +(x2-x1)2} x (60 x 1.853)

بوا�شطة  امل�شافة  هذه  وحت�شب  الجغرافية:  المسافة 
املو�شعية  اأو  النقطية  العنا�شر  مواقع  بني  االقليدية  امل�شافة 

اأعمال  على  التعرف  وميكن  املواقع،  لهذه  العددية  والقيم 

)Nicolas,2008(* اخلا�شة با�شتخدام امل�شافة اجلغرافية 

* Moriconi-Ebrard, F., (2009), Les villes et l'urbain: n'en jamais finir avec les definition, Armand Colin, Paris, France.
* cf. Haversine formula in http://en.wikipedia.org/wiki/Harvesine_formula
*  من اأجل التعرف على اأ�شا�شيات التحليالت املكانية با�شتخدام نظم املعلومات اجلغرافية ميكن ا�شتخدام كتب الدكتور جمعة حممد داوود وهي 
جمانية وتطلب منه �شخ�شيا: gmmahmoud@uqu.edu.sa ونريد التاأكيد على اأهمية الكتاب التايل الذي و�شع على �شفحات النت موؤخرا، 

وذلك للجغرافيني العاملني يف نطاق البحث العلمي.

داود، حمعة حممد،2012، ا�ش�ض التحليل املكاين يف اطار نظم املعلومات اجلغرافية، مكة املكرمة، اململكة العربية ال�شعودية.

* Nicolas, G.,( 2008) professeur honoraire, Universite de Losanne, 15 rue Alfred Musset, 25300 Pontarlier.http://thema.
univ-fcomte.fr
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* يف كتابه بعنوان " املفاهيم االأ�شا�شية للنظريات والنماذج يف العلوم اجلغرافية " املن�شور جمانا يف االنرتنت يف املوقع التايل:
https://sites.google.com/site/kerbegeographe/ اأورد قربة، جهاد حممد، 2013م ملخ�شا جيدا عن اأهمية امل�شافة اجلغرافية ومقدما 
مثاال عن العالقة بني ثالثة مدن هي باري�ض وموتالييه ومدينة بوزان�شون حيث اعتمد احلجم ال�شكاين لكل مدينة لوزن امل�شافة اجلغرافية وحتقق 

امل�شافة اجلغرافية واقع العالقات املكانية الذي يتحدد لي�ض بامل�شافة فقط بل وباأهمية املوقع، ففي حالة املدن يعتمد احلجم ال�شكاين للمدينة.

Geographic Distance والتي يقرر مبوجبها باأنها ت�شمح 
اأف�شل بني املواقع على �شطح  بتناول عالقة امل�شافات ب�شكل 

االأر�ض*.

يعتمد مفهوم امل�شافة اجلغرافية على تعديل اأو وزن امل�شافة 

الكثري،  ال�شيء  جغرافيا  تعني  ال  التي  املواقع  بني  االقليدية 

ندخل  اأن  ن�شتطيع  وهكذا  للمواقع،  العددية  القيمة  بوا�شطة 

اخل�شائ�ض اجلغرافية للمكان التي تولد احلركة باجتاهه اأو 

منه لي�ض فقط نتيجة لقربه اأو بعده بل لتمتعه بوزن كبري يف 

اأحد خ�شائ�شه اجلغرافية التي يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار 

حني حتديد م�شافته اجلغرافية،               

 وتكتب مناذج �مل�سافة �جلغر�فية كما يلي:

dg= امل�شافة اجلغرافية 
dk= امل�شافة االقليدية

مت  البحث  هذا  )يف   A للعن�شر   العددية  القيمة   =  A
ا�شتخدام احلجم ال�شكاين للمدينة(

مت  البحث  هذا  يف   (  B للعن�شر  العددية  القيمة   =  B
ا�شتخدام احلجم ال�شكاين للمدينة(

B  و   A امل�شافة االقليدية بني =  )A,B(

A  و  B امل�شافة االقليدية بني = )B,A(

اإذا كانت القيمة العددية للعن�شر B اأكرب من A فان dg اأو 

امل�شافة  اأو   dg الـ  اأكرب من   A و    B امل�شافة اجلغرافية بني 

  B = A  والعك�ض �شحيح، واإذا كانت  B و  A اجلغرافية بني

 )B,A( ي�شاوي  )A,B( اأو امل�شافة االقليدية بني dk فان الـ

وبالتايل فان امل�شافة اجلغرافية ت�شبح متناظرة  بني A  و  

.A  و  B بني dg ت�شاوي B
بالقيمة  امل�شافة اجلغرافية بني موقعني جغرافيني  وتتعلق 

العددية املقارنة مع امل�شافة االقليدية ففي حالة ت�شاوي القيم 

وتتولد  االقليدية  مع  اجلغرافية  امل�شافة  تت�شاوى  العددية 

املوقعني،  هذين  بني   Symmetry احلقيقي  التناظر  حالة  

امل�شافة  فان  اجلغرافية  االأوزان  ت�شاوي  عدم  حالة  ويف 

اجلغرافية ت�شبح متنا�شبة مع م�شروب ن�شب القيم العددية 

هي  اجلغرافية  بامل�شافة  اخلا�شة  الوحدة  املوقعني.  الأوزان 

ويرمز  ب�شاطة وحدة جغرافية  بكل  بل هي  الكيلومرت  لي�شت 

لها بالرمز  اأي  Geographic unit، وبتوجيه النظر ابتداء 

من مو�شع جغرايف ذو قيمة عددية كبرية )وزن كبري( نحو 

يولد  بوزنه،  اأي  العددية  بقيمته  حجما  اأقل  جغرايف  مو�شع 

�شحيح.  والعك�ض  اجلغرايف  التباعد  اأو  البعد  انطباع  ذلك 

لذلك فان ح�شاب امل�شافة اجلغرافية التي تختلف عن التباعد 

الكيلومرتي الفعلي، ي�شمح بتناول البعد ب�شكل يت�شم بالعلمية 

الدولية معتربة حاليا  تعد احلدود  الواقعية. ومل  اجلغرافية 

اأوروبا  يف  وخا�شة  العامل  يف  ال�شكان  حلركة  حمدد  كعائق 

لذلك فان مفهوم امل�شافة اجلغرافية �شياأخذ كل مكانته عند 

درا�شة عالقات امل�شافة بني املدن الكربى يف العامل، فما هي 

مدن  وباقي  املكرمة  مكة  بني  الفا�شلة  اجلغرافية  الوحدات 

العامل، اأي ما هي امل�شافة اجلغرافية التي متثل واقع الرتابط 

املكاين بني اأم القرى واملدن الكبرية احلجم.

نتائج البحث:

أوال: التحليل المكاني للمسافات عن مكة المكرمة:  
مت ح�شاب امل�شافات اجليوديزية، واملق�شود بها امل�شافات 

االقليدية )ال�شكل 4(، وامل�شافات الكروية اأو القو�شية )ال�شكل 

ت�شاوي  خطوط  ان�شاء  ومت  الدرا�شة،  هذه  لعنا�شر   ،)5

 Kriging ال  با�شتخدام طريقة  املكرمة  مكة  امل�شافات عن 

املكرمة  العامل عن مكة  الكبرية يف  املدن  تباعد  لبيان منط 

اأعتمدت الأنها االأن�شب  وذلك ح�شب االختيارات التالية التي 

العطاء ال�شورة االأمثل لتوزيعات امل�شافات عن مكة املكرمة:   

Kriging Method = Ordinary, Semivariogram = 
Spherical, Output Cell Size = 55118.4, Search 
Radius = Variable, Number of Point for Search 
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Radius Settinas = 20.
 وتتجلى اأهمية هذه الدرا�شة عندما نعلم باأن التجاذب بني 

املدن يتنا�شب عك�شا مع امل�شافة الفا�شلة بينهما واأن الوقوع 

تكرار  ارتفاع  اىل  يوؤدي  هامة  مدينة  مع  قريبة  م�شافة  على 

احلركة مع هذه املدينة لت�شل اىل النمط البندويل، عندما 

ال تتعدى هذه امل�شافة 100 كم كما هو احلال بني مدينة اأبها 

وخمي�ض م�شيط اأو بني مكة املكرمة وجدة...الخ.

االقليدية  امل�شافات  تغريات  توزيعات  اأمناط  هنا  و�شنبني 

�شبق  الذي  هافر�شني  بنموذج  املح�شوبة  وكذلك   4 ال�شكل 

توثيقه يف هذا البحث ال�شكل5، والذي من خاللهما نالحظ 

ما  واأن  القدمي  العامل  اىل  املكرمة  مكة  انتماء  جيد  ب�شكل 

يقارب70% من املدن يف العامل تقع �شمن م�شافة ال تزيد عن 

مرة واحدة قيمة االنحراف املعياري التي حتدد مداه دائرة 

2000كم  عن  تزيد  ال  وهي  ال�شكلني،  يف  القيا�شية  امل�شافة 

امل�شافات  حالة  يف  كم  و2500  االقليدية  امل�شافات  حالة  يف 

القو�شية. ون�شتطيع مالحظة التغطية بوا�شطة دائرة امل�شافة 

�شرقا  والهند  جنوبا،  اأفريقيا  من  كبرية  الأجزاء  القيا�شية 

البحر  حو�ض  ذلك  يف  مبا  اأوروبا  من  ال�شمالية  واالأجزاء 

والتي  القريبة  املدن  اعتبار  حالة  يف  اأما  املتو�شط.  االأبي�ض 

2000كم والتي تقع يف التدرج الفاحت فان  يقل تباعدها عن 

يزال  ما  املدن  هذه  امتداد  حقل  اأن  اإال  اأقل  ي�شبح  عددها 

حدود  اىل  �شرقا  ولي�شل  اوروبا  و�شرق  جنوب  لي�شمل  هاما 

ال�شواحل  من  هامة  واأجزاء  االفريقي  القرن  وجنوبا  الهند 

ال�شرقية الإفريقيا.
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المسافات الجغرافية الموزونة:
الطبيعة  على  اجليوديزية  اأو  احلقيقية  امل�شافة  تعني  ال 

وظيفة  اأو  عمل  طبيعة  تف�شري  يف  الكثري  ال�شئ  مدينتني  بني 

اأو  بداخله  تطورت  التي  الو�شط  على  هيمنتها  ومقدار  املدن 

العاملية،  واأحيانا  القومية  اأو هيمنتها  على اقليمها اجلغرايف 

ويجب علميا عند درا�شة تباعد املدن عن بع�شها البع�ض اأو 

عن موقع حمدد اأن نعترب حجم املدن املرتبط بعدد ال�شكان 

 Conception and والنف�شي  الفعلي  الت�شور  وكذلك 

التي  بامل�شافات  يتعلق  ل�شكان مدينة ما، فيما   Perception
تف�شلهم عن باقي املواقع احل�شرية التي حتيط بهم وطبيعة 

بها.  ارتباطهم  املواقع وكيفية  عالقاتهم االت�شالية مع هذه 

وهذا الت�شور الفعلي والنف�شي هو املحدد للحركات ال�شكانية 

واملولد  الب�شرية  امل�شتوطنات  بني  اأو  احل�شرية  املواقع  بني 

اأو  االقليمي  الزمكاين  املقيا�ض  على  االأمر  هذا  ويتاأكد  لها، 

على املقيا�ض ال�شامل Global وكل �شيء هنا يتعلق مبقيا�ض 

اال�شارة  �شبق  التي   )  Nicolas( اأعمال  وح�شب  الدرا�شة. 

�شيبقى  املكرمة  ملكة  ال�شكاين  احلجم  اأن  وباعتبار  اإليها 

حمافظا" على منو منخف�ض، اآخذين بعني االعتبار الطبيعة 

�شكان  قلوب  يف  لها  املتعاظم  واالحرتام  للمدينة  الدينية 

املدن  �شكان  تفاقم  وباملقابل  ال�شعودية*،  العربية  اململكة 

بت�شخم  اخلا�شة  املعروفة  الكال�شيكية  لالأ�شباب  العامل  يف 

ال�شكان، فان ت�شور امل�شافات اجلغرافية باجتاه مكة املكرمة 

اأ�شا�شي  مقيا�ض  اعتماد  من  نتمكن  ولكي  منخف�ض.  �شيبقى 
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ملدى �شدة ابتعاد مدن العامل عن مكة املكرمة من منظور مكة اأي 

لفهم امل�شافات اجلغرافية انطالقا من مكة املكرمة وباقي مدن 

النماذج  ح�شب  اجلغرافية  امل�شافات  وبتطبيق  الكبرية،  العامل 

3 لتلخي�ض  التي ذكرت يف منهجية البحث، مت اعداد اجلدول 

قيم امل�شافات اجلغرافية انطالقا من مكة املكرمة كما يلي:

متو�سط �لقيم�أكرب م�سافة�أقل م�سافةعدد املدن�مل�سافات �ملح�سوبة
�لنحر�ف 

�ملعياري

862121977.517692.96994759.49766�مل�سافة �لقليدية

86218273.944414.01931745.75774م�سافة هارف�سني 

�مل�سافة �جلغر�فبة بني 

�ملدن ومكة �ملكرمة
8621337.5870.755241.18634

�مل�سافة �جلغر�فية بني 

مكة �ملكرمة و�ملدن
8621500.52112.248658.53801

اجلدول2: اخل�شائ�ض املركزية للم�شافات عن مكة املكرمة املح�شوبة للمدن )�شكان اأكرب من500 األف ن�شمة(

اجلدول رقم 3: فئات امل�شافات اجلغرافية املح�شوبة بني مكة املكرمة ومدن العامل والعك�ض

واليوم  املقد�شة  للمدينة  الهوام�ض احل�شرية  اأدى اىل تطوير ومتدد  ال�شريف  املكي  ال�شكن داخل حدود احلرم  تفادي  الديني بوجوب  ال�شعور    *
نالحظ بهجرة ال�شكان املتقاعدين لل�شكن يف مكة املكرمة وبالتايل فان نظرية تباطوؤ النمو ال�شكاين للمدينة قد يالحظ الأحياء مكة املكرمة القدمية 

داخل احلزام االأول بينما التطور االجمايل ل�شكان املدينة املقد�شة الكربى يحافظ على اخلط العام لتطور ال�شكان يف املدن ال�شعودية.

�لن�سبة �ملئوية
من مكة �ملكرمة

لباقي �ملدن �لكبرية
�لن�سبة �ملئوية

من �ملدن �لكربى

باجتاه مكة �ملكرمة
 �لن�سبة �ملئوية

Dg<30Ug333.8859.9

Dg<40Ug374.317320.1

Dg<50Ug505.822225.8

Dg<60Ug819.413315.4

Dg<70Ug8910.3799.2

Dg<80Ug9611.1445.1

Dg<90Ug819.4374.3

Dg>90Ug39545.88910.3

Total862100.0862100.0

مدن  من   )%79  ( اأو  مدينة  هناك681  اأن  منطلق  ومن 

)اأكرب  املكرمة  مكة  �شكان  عن  �شكانها  عدد  يزيد  العامل 

يف  الوارد   )Nicolas( ملبداأ  وتطبيقا  من1600000ن�شمة(، 

حيث   ،3 اجلدول  يف  الواردة  البيانات  تف�شري  ميكن  املنهجية 

وحدة   90 م�شافاتها  عن  تزيد  التي  املدن  باأن عدد  يالحظ  

جغرافية انطالقا من مكة املكرمة وباجتاه مدن العامل يقرب 

)متو�شط  العامل  مدن  ن�شف   )%45.8 اأي  مدينة   400( من 

وحدة   70.7 هي  مكة  من  انطالقا  اجلغرافية  امل�شافة 

جغرافية(، بينما يالحظ وجود 89 مدينة فقط من مدن العامل 

)10%( تزيد بها امل�شافة اجلغرافية عن 90 وحدة جغرافية
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انطالقا من هذه املدن وباجتاه مكة املكرمة، وهذا يعني اأن 

عدد قليل من مدن العامل ال ترى بعدا جغرافيا كبريا يف�شلها 

املكرمة  مكة  مكانة  توؤكد  النتيجة  وهذه  املكرمة،  مكة  عن 

التي �شتظهر وا�شحة يف درا�شات املواقع املركزية واملتو�شطة 

ملدن العامل، ومن جهة اأخرى نالحظ باأن امل�شافة اجلغرافية 

لغالبية مدن العامل  اأي ما ن�شبته )80.4%( تقع �شمن م�شافة 

جغرافية عن مكة املكرمة تقل عن القيمة الو�شطية للم�شافات 

ويوؤكد  املكرمة  ومكة  املدن  هذه  بني   )70Ug( اجلغرافية 

ذلك امل�شافة املعيارية التي تظهر وا�شحة على ال�شكل7، حيث 

امل�شافة  دائرة  الذي متتد عليه  الكبري  بو�شوح احلجم  جند 

املعيارية النحراف معياري واحد عن املركز املتو�شط للمدن، 

اأي املدن التي ال تزيد م�شافتها اجلغرافية عن مكة املكرمة 

اأن  41 وحدة جغرافية انطالقا من هذه املدن، كما يالحظ 

ا�شت�شعار البعد اجلغرايف عن مكة املكرمة يخ�ض مدن دول 

االأمريكتني واالأجزاء ال�شرقية من اآ�شيا حيث تنت�شر االأديان 

مدن  يف  يعي�شون  الذين  امل�شلمني  عدد  بذلك  ويقل  االأخرى 

من  ونيوزيلنده  ا�شرتاليا  خروج  يالحظ  كما  االأرا�شي،  هذه 

الهادي  املحيط  البعيدة يف  وكذلك اجلزر  املدن  دائرة هذه 

التي تتبع العديد من اأرخبيالت هذا املحيط وخا�شة اأرخبيل 

الفيليبني واالأجزاء ال�شرقية من اأندوني�شيا. 
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المتوسطة  المراكز  تحليل  المركزية-  النقاط  ثانيا": 

Mean Center
مت اعداد ال�شكل8 وال�شكل9 لبيان مواقع النقاط املركزية 

املعلومات  بنظم  املتاحة  املفاهيم  با�شتخدام  العامل  ملدن 

اجلغرافية التي تعتمد على احداثيات هذه املدن وفقا للم�شقط 

اجلغرافية  املكرمة  مكة  منطقة  اأهمية  وتتاأكد  املنا�شب، 

�مل�سافة �جلغر�فية 

�نطالقا من �ملدن 

�لكربى باجتاه مكة 

�ملكرمة

�مل�سافة �جلغر�فية 

�نطالقا من مكة 

�ملكرمة باجتاه �ملدن 

�لكربى

درجة �لعر�ضدرجة �لطول

�حد�ثيات �خل�سائ�ض 

�حل�سابية للم�سافات 

�جلغر�فية

55.849586.135927.48243458726.2862184238Mean

46.485484.978535.49547940032.8031004000Median

24.8718.28-8.000000000025.7500000000Mode

.01.01-157.8583333000-43.53205440000Minimum

276.99406.87174.776236000059.93952370000Maximum

29.316042.4544-90.565627199-6.244090340010
Percentiles

36.312956.2208-69.464444419910.70199968020

39.579366.21482.209167179920.674605040030

42.991975.226823.779806479926.874542920040

46.485484.978535.495479400032.803100400050

52.693193.845747.999869220035.795684620060

58.5134102.469675.249103959938.57259086070

68.5722112.3378106.640769519943.2996548880

90.5732128.1322125.325055799949.98943332090

اجلدول4: القيم الع�شرية للم�شافات اجلغرافية  والإحداثيات املدن املح�شوبة بني مكة املكرمة ومدن العامل

ب�شكل  اجلغرايف  التو�شط  حتديد  يف  العربية  البالد  وكذلك 

 Mean الـ  اأو  املتو�شطة  املواقع  احداثيات  ذكر  ويجب  عام، 

احداثيات  حقيقة  لنوؤكد  عليها  احل�شول  مت  التي   Center
هذه املراكز الناجتة عن و�شطي احداثيات العنا�شر النقطية 

امل�شتخدمة وهي هنا احداثيات املدن الكبرية. 

) GIS( اجلدول 5: املراكز املتو�شطة للمدن الكربى نتائج

على خطوط �لطولعلى دو�ئر �لعر�ضاملوقع

N21.4166667000E39.816666700004مكة املكرمة

N27.583000000E27.2970000000املركز املتو�شط للمدن اأكرب من 500 األف ن�شمة

N32.494000000E38.376000000املركز الو�شيط للمدن اأكرب من 500 األف ن�شمة

N31.752000000E37.121000000املدينة االأكرث تو�شطا للمدن اأكرب من 500 األف ن�شمة)الزرقاء(
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              د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي               

اأ.د. جهاد حممد قربة

العالقات الكمية المكانية بين مكة المكرمة ومدن العالم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

1- بدون اعتماد اأي وزن اأو Weight Field  * الحداثيات 

املدن: املركز املتو�شط هو نقطة يف ال�شحراء ال�شرقية مل�شر: 

 Xcoord 27.319017, Ycoord 25.982201
يف  املوؤثرة  ال�شفات  باعتماد  املوزون  املتو�شط  املركز   -2

:Weight Field
نقطة   :2012 ال�شكان  بحجم  املوزون  املتو�شط  املركز   ❋

�شمال جدة قرب ينبع 

Xcoord 38.456436, Ycoord 23.913593 ❋
مكة  عن  هارف�شني  مب�شافة  املوزون  املتو�شط  املركز   ❋
 Xcoordمل�شر اجلنوبية  احلدود  على  نقطة  املكرمة: 

 31.179388, Ycoord 22.199963
مكة  عن  االقليدية  بامل�شافة  املوزون  املتو�شط  املركز   ❋
 Xcoord اجلزائرية  ال�شحراء  جنوب  تقع  نقطة  املكرمة: 

 4.740155, Ycoord 22.863747
انطالقا  اجلغرافية  بامل�شافة  املوزون  املتو�شط  املركز   ❋
من املدن الكبرية باجتاه مكة املكرمة: نقطة تقع جنوب �شرق 

Xcoord 23.966597, Ycoord 23.42173 ليبيا

انطالقا  اجلغرافية  بامل�شافة  املوزون  املتو�شط  املركز   ❋
من مكة املكرمة باجتاه املدن الكبرية: نقطة تقع جنوب غرب 

Xcoord 11.53799, Ycoord 24.680496 ليبيا

*  من اأجل ح�شاب املركز املتو�شط املوزون، هو حقل الإ�شافة قيم و�شفية يعتقد اأنها توؤثر يف حتديد املركز املتو�شط وي�شمح بوزن مواقع العنا�شر 
النقطية من داخل حزم التحليالت املكانية للعنا�شر املو�شعية.

هذه احلقائق الريا�شية عن املراكز املتو�شطة تدل عن قيام 

امل�شافات املح�شوبة من مكة املكرمة ومدن العامل االأخرى بلعب 

دور مرجح وازن ولي�ض حمدد، فلو كانت امل�شافات هي التي 

تتحكم يف ن�شوؤ املركز املتو�شط لكانت النتيجة مكة املكرمة، 

انطالقا"  كان  امل�شافات  اأنواع  خمتلف  ح�شاب  اأن  ذلك 

منها، وكما نالحظ �شرورة  وزن املواقع للبحث عن الفر�ض 

املختلفة الناجتة ح�شب التاأثريات امل�شافة من خالل البيانات 

الو�شفية االأكرث تاأثريا". وهذا يعني اأن الطرق اخلام املتبعة 

من قبل نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد املركز املتو�شط 

التي  املكرمة  ملكة  اجلغرايف  املوقع  اأهمية  بروؤية  ت�شمح  لن 

اأراده اهلل لها الأ�شباب تتعلق بطبيعة الطريقة امل�شتخدمة التي 

لي�شت هي االأن�شب يف بيان اأهمية موقع مكة املكرمة، ونذكر 

اأو املركز املتو�شط تنتج بكل  باأن احداثيات املتو�شط املكاين 

ب�شاطة عن ح�شاب متو�شط درجات العر�ض ومتو�شط درجات 

طول املدن الكبرية يف النظام. وهكذا جند باأن القبول باملركز 

املتو�شط هو اأقل اأهمية من مفهوم Central Feature املبني 

على ح�شاب امل�شافات االقليدية الإيجاد النقطة املركزية بني 

املواقع املعتمدة مهما كان عددها.
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Central Feature: تحليل المواقع المركزية
االأقرب  النقطي  العن�شر  ايجاد  التحليل اىل  ويهدف هذا 

�شطح  املنت�شرة على  العنا�شر  املركزي من جمموعة  للموقع 

يتعلق  املجال  هذا  ويف  منها،  فردا"  ي�شكل  والتي  االأر�ض 

اجلغرايف  املركز  دور  للعب  االأن�شب  املدينة  ايجاد  يف  االأمر 

الكبرية  العامل  ملدن  مركزية   االأكرث  املدينة  اأو   Centroid
على  يعتمد  الذي   GIS نظام  وي�شمح   ،Central Feature
بني  االختيار  املركزية  املدينة  الإيجاد  امل�شافات  ح�شاب 

وزن  امكانية  اىل  باالإ�شافة  مانهاتن  اأو  االقليدية  امل�شافات 

هو  اآخر  وحقل   ،Weight Field الـ  هما  حقلني  يف  املواقع 

Self Potential Weight Field *، الذي يوؤدي اىل اختيار 
اأمثل للمدينة املركزية من خالل ال�شفة اأو ال�شفات املهيمنة 

للعنا�شر النقطية.

المدينة المركزية باعتماد المواقع دون وزن:
االقليدية  امل�شافات  باعتماد  االأردن  يف  الزرقاء  مدينة   -

E37.121000,N31.752 :للنظام فقط، واحداثياتها كما يلي

- مدينة اربد يف االأردن باعتماد م�شافات مانهاتن للنظام 

E31.956578,N35.945695  :فقط، واحداثياتها كما يلي

موؤثر  كدور  امل�شافات  مفهوم  ا�شتخدام  يطور  اأن  ويجب 

م�شتوى  على  املدن  بني  وهارف�شني  مانهاتن  م�شافات  خا�شة 

�شرورة  مع  قو�شية،  م�شافات  بال�شرورة  الأنها  اأر�شية  الكرة 

املدن  اأي  النقطية  للعنا�شر  الو�شفية  اخل�شائ�ض  اعتبار 

احلجم  بوا�شطة  االأر�ض،  �شطح  على  ودورها  احلجم  كبرية 

وامل�شافات  االقليدية  امل�شافات  اهمال  عدم  مع  ال�شكاين 

اجلغرافية كاأوزان توؤدي اىل حتديد اأف�شل للمدينة املركزية 

ح�شب االأهمية املعطاة لهذا الوزن.

حقل  بواسطة  المواقع  وزن  باعتماد  المركزية  المدينة 

Weight Field فقط: 
االقليدية  امل�شافات  باعتماد  مراك�ض  مدينة   ❋
 E8.000000, املح�شوبة     االقليدية  وامل�شافات  للنظام 

 N31.633333
للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  حائل  مدينة   ❋
 E41.68333, N27.516667    وم�شافات هارف�شني املح�شوبة

❋ مدينة الزرقاء باعتماد م�شافات مانهاتن للنظام وم�شافات 
E37.040034, N31.693655  هارف�شني املح�شوبة

للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  تبوك  مدينة   ❋
املكرمة،  ومكة  املدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافات 

E36.5732000, N28.390409
مانهاتن  م�شافات  باعتماد  بور�شعيد  مدينة   ❋
املكرمة،  ومكة  املدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافات  للنظام 

E32.301866, N31.265289
للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  م�شراته  مدينة   ❋
 E15.09492, ،وامل�شافات اجلغرافية بني مكة املكرمة واملدن

N32.374298
مانهاتن  م�شافات  باعتماد  م�شراته  مدينة   ❋
واملدن،  املكرمة  مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافات  للنظام 

E36.5732000, N28.390409
❋ مدينة النا�شرية باعتماد امل�شافات االقليدية للنظام اأو 
 E46.266667, 2012م،  ال�شكان  وحجم  مانهاتن  م�شافات 

N31.0500000

المدينة المركزية باستخدام حقلين لوزن المواقع:

 Self Potential weight وحقل   Weight Field )حقل   

)Field
باآلية  امل�شا�ض  ميكن  ال  مالحظته  متت  اأن  �شبق  وكما 

امل�شافات  تلقائيا"  لها  يعتمد  التي  املركزية  النقطة  ح�شاب 

يف  ويجب   ، النظام  داخل  مانهاتن  م�شافات  اأو  االقليدية 

 Weight  املرحلة االأوىل اعتماد امل�شافات املح�شوبة يف حقل

 Self  وامل�شافات اجلغرافية ف�شيتم و�شعها يف حقل  Field
Potential weight Field وكانت �لنتائج كما يلي: 

❋ مدينة مراك�ض باعتماد امل�شافات االقليدية اأو مانهاتن 
مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  املح�شوبة  واالقليدية  للنظام 

  E8.000000, N31.633333 ،املكرمة ومدن العامل

للنظام  مانهاتن  م�شافات  باعتماد  الزرقاء  مدينة   ❋
مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  املح�شوبة  هارف�شني  وم�شافات 

E37.040034, N31.693655 ،املكرمة ومدن العامل

للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  حائل  مدينة   ❋

*The field representing self-potential the distance or weight between a feature and itself.
اأي حقل ميثل القدرة الكامنة للعن�شر النقطي الناجتة عن م�شافة اأو خا�شية و�شفية ذاتية له تعرب عن ثقل العن�شر لتحديد دمره يف تكوين املركزية 

اخلا�شة مبجموعة العنا�شر التي  ينتمي لها.
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مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  املح�شوبة  هارف�شني  وم�شافات 

 E41.68333, N27.516667 ،املكرمة ومدن العامل

للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  اأغادير  مدينة   ❋
العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  املح�شوبة  واالقليدية 

  E9.6000000, N30.433333 ، ومكة املكرمة

للنظام  مانهاتن  م�شافات  باعتماد  مراك�ض  مدينة   ❋
العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  املح�شوبة  واالقليدية 

E8.000000, N31.633333 ، ومكة املكرمة

للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  حائل  مدينة   ❋
وم�شافات هارف�شني املح�شوبة وامل�شافة اجلغرافية بني مدن 

E41.68333, N27.516667 ، العامل ومكة املكرمة

للنظام  مانهاتن  م�شافات  باعتماد  الزرقاء  مدينة   ❋
وم�شافات هارف�شني املح�شوبة وامل�شافة اجلغرافية بني مدن 

E37.040034, N31.693655 ،العامل ومكة املكرمة

والت�شاوؤل املطروح بعد احل�شول على هذه النتائج يدور حول 

اهمال  حالة  يف  الكربى  املدن  توزيعات   Centroid مركزية 

حقل Weight Field واعتماد احلقل اخلا�ض بالثقل الذاتي 

 Selfللعنا�شر النقطية وهي هنا مواقع املدن الكربى املعتمدة

Potential weight Field  و�لنتائج كما يلي:
1- ا�ستخدام امل�سافات اجلغرافية يف حقل الثقل الذاتي:

للنظام  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  الزرقاء  مدينة   ❋
املكرمة،  مكة  باجتاه  املدن  من  اجلغرافية  وامل�شافة 

  E37.040034, N31.693655
❋ مدينة اربد باعتماد م�شافات مانهاتن للنظام وامل�شافة 
 E35.857153, املكرمة،  مكة  باجتاه  املدن  من  اجلغرافية 

N32.545442
مانهاتن  اأو  االقليدية  امل�شافات  باعتماد  عمان  مدينة   ❋
املدن  باجتاه   املكرمة  مكة  من  اجلغرافية  وامل�شافة  للنظام 

E35.945695, N31.956578 ،الكربى

2- ا�ستخدام امل�سافات املح�سوبة يف حقل الثقل الذاتي:

اأو مانهاتن  املدينة املنورة باعتماد امل�شافات االقليدية   ❋
اأو هافر�شني بني مكة  للنظام وامل�شافات املح�شوبة االقليدية 

E36.62019, N24.460899 ،املكرمة واملدن الكربى

3- ا�ستخدام حجم ال�سكان يف حقل الثقل الذاتي:

امل�شافات  باعتماد  منغوليا  يف   Choybalsan مدينة   •
الكربى،  املدن  �شكان  وحجم  مانهاتن  م�شافات  اأو  االقليدية 

E114.5350000, N48.0783330

ذات  املدينة  عن  البحث  يف  املتبقي  االأخري  واالحتمال 

املركزية االأمثل باعتماد البيانات الو�شفية ملواقع املدن تكمن 

يف اعتماد ادخال حجم ال�شكان مع امل�شافات اجلغرافية لوزن 

�سينتج  املركزية ويف هذه �حلالة  النظام يف حتديد  طريقة 

ما يلي:

  Weight Field حقل  يف  2012م  �ل�سكان  حجم  �عتماد   -1

 Self Potential weight حقل  يف  �جلغر�فية  و�مل�سافات 

Field نح�سل على �لنتائج �لتالية:
❋ مدينة الكويت باعتماد امل�شافات االقليدية للنظام وحجم 
املكرمة  ومكة  العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  ال�شكان 

 E47.970000, العامل،  ومدن  املكرمة  مكة  بني  امل�شافة  اأو 

 N29.3600000
للنظام  مانهاتن  م�شافات  باعتماد  النا�شرية  مدينة   ❋
العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  ال�شكان  وحجم 

العامل،  ومدن  املكرمة  مكة  بني  امل�شافة  اأو  املكرمة  ومكة 

E46.266667, N31.0500000
2- �عتماد �مل�سافة �ملح�سوبة يف حقل Weight Field ووزن 

وهي   Self Potential weight Field حقل  يف  �ل�سكان 

�لعملية �لأكرث منطقية ودقة و�سحة من �لناحية �لعلمية 

نح�سل على �لنتائج �لتالية:

االقليدية  امل�شافات  باعتماد  �ملكرمة  مكة  مدينة   ❋
املكرمة  ومكة  العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  للنظام 

 E39.816666700004, املدن،  �شكان  بحجم  ذلك  ووزن 

 N21.4166667000
االقليدية  امل�شافات  باعتماد  �ملكرمة  مكة  مدينة   ❋
العامل  ومدن  املكرمة  مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  للنظام 

 E39.816666700004,  ، املدن  �شكان  بحجم  ذلك  ووزن 

N21.4166667000
مانهاتن  م�شافات  باعتماد  �ملكرمة  مكة  مدينة   ❋
املكرمة  ومكة  العامل  مدن  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  للنظام 

 E39.816666700004, املدن،  �شكان  بحجم  ذلك  ووزن 

 N21.4166667000
مانهاتن  م�شافات  باعتماد  �ملكرمة  مكة  مدينة   ❋
العامل  ومدن  املكرمة  مكة  بني  اجلغرافية  وامل�شافة  للنظام 

 E39.816666700004, املدن،  �شكان  بحجم  ذلك  ووزن 

 N21.4166667000
وجند من خالل هذه النتائج الهامة اأن البحث يف املركزية 

              د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي               

اأ.د. جهاد حممد قربة
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يتطلب ا�شتخدام عدد من املوؤثرات اأو ال�شفات التي ت�شمن 

حتديد موقع املدينة املركزية بالطريقة االأمثل واالأ�شح، وكلما 

كان عدد املوؤثرات امل�شتخدمة اأكرث لوزن املواقع كلما اقرتبنا 

من احل�شول على دقة اأعلى للمركزية اخلا�شة مبدن العامل 

الو�شفية يف  للمتغريات  التلقائي  الت�شافر  اأن  ذلك  الكربى، 

حتديد هذا املكان يلعب دورا هاما يف متييز موقع املدينة عن 

غريها من املدن، علما باأن اال�شتطاعة العظمى للنظام ت�شمح 

امل�شافات  باأن  ن�شتنتج  اأن  ويجب  فقط.  حمددين  باإدخال 

املح�شوبة عندما توؤخذ لوزن اآلية النظام يف حتديد املركزية 

وعندما تعترب اأحجام ال�شكان ك�شفات اأ�شا�شية لوزن املواقع 

فان النتائج املثلى �شنح�شل عليها حتى من خالل ا�شتخدام 

  )Nicolas G.,2008  ( طوره  الذي  اجلغرافية  امل�شافات 

الإيجاد املدينة االأقرب للموقع املركزي  Centroid   اجلغرايف 

االأمر  العامل، وهذا  الب�شرية على م�شتوى  امل�شتوطنات  الأهم 

للم�شافات  اجليوديزي  اأو  الهند�شي  املفهوم  تعديل  يتيح 

مبفهوم اأكرث جغرافية ويعك�ض دور كل مدينة يف عالقتها مع 

حقل التاأثري اأي حجم ال�شيطرة الفعلي للمدينة على املجال 

هذه  بني  امل�شافات  تطويع  كيفية  على  وبالتايل  بها،  املحيط 

بعد  وهكذا  املرتبة.  نف�ض  من  االأخرى  العامل  ومدن  املدينة 

املكرمة  مكة  مركزية  الإيجاد  االأن�شب  ال�شيغة  ايجاد  مت  اأن 

 862 ملواقع  املعلومات  كنظم  وقوية  جديدة  نظم  با�شتخدام 

القول  األف ن�شمة، ميكن   500 مدينة يزيد عدد �شكانها عن 

باعتماد هذه الطريقة الواردة يف هذا البحث الأغرا�ض اأخرى 

منها  املركزية،  املواقع  اأو  املتو�شطة  املواقع  لتحديد  كثرية 

اجلوية  املالحة  قواعد  تطوير  احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على 

اأو تطوير مواقع جديدة للم�شتوطنات الب�شرية،  اأو املطارات 

جديدة...الخ،  برية  اأو  بحرية  موانئ  لتطوير  مواقع  تطوير 

والنتيجة االأهم التي مت احل�شول عليها هي اأن مكة املكرمة هي 

املدينة املركزية جغرافيا وتتو�شط مدن العامل مبركزيتها اأي 

اأن مكة املكرمة هي ال Central Feature، واإحداثياتها من 

 Longو Lat 21.416667:قبل خمرجة النظم هي كما يلي

39.816667 )انظر ال�شكل9(. ونحن يف هذه احلالة نعتقد 
يف  اليها  اال�شارة  متت  التي  االأدبيات  توؤكد  النتيجة  هذه  اأن 

الدرا�شات ال�شابقة باأن مكة املكرمة تتو�شط مدن العامل، هذه 

الدرا�شات مل تكن تت�شمن برهان علمي مقبول من الناحية 

 GIS اجلغرافية اأو الريا�شية. اأما هذه الدرا�شة القائمة على

فقد مت دمج اجلغرافية والريا�شيات املكانية للح�شول على 

ال�شكل9، الذي هو بحد ذاته  للن�شو�ض يعك�شه  تاأكيد علمي 

املدن  ملواقع  املكانية  للتحليالت  الكارتوجرافية  املخرجة 

الهامة املوزونة بخ�شائ�شها االأكرث تاأثريا يف حتديد النقطة 

املركزية للم�شتوطنات الكبرية يف العامل. ونعتقد من طرف 

املتو�شطة يف  العامل  اعتماد مدن  باأن  الدقة  من  وملزيد  اآخر 

حجم �شكانها اأي املدن التي ي�شاوي اأو يزيد عدد �شكانها عن 

 Central ال 100األف ن�شمة وبا�شتخدام نف�ض ا�شلوب برجمة

Feature �شيوؤدي اىل نف�ض النتائج و�شتطابق احداثيات مكة 
املكرمة مع احداثيات النقطة املركزية لهذه املدن، وال نعتقد 

�شرورة لبذل هذه اجلهود الهائلة لتاأكيد اأمر مت الو�شول اليه 

يف هذ� �لعمل �أل وهو تو�سط مكة �ملكرمة ملو�قع �مل�ستوطنات 

�لأر�سية،  للكرة  �لب�سري  للو�سط  �أي  �لعامل  يف  �لب�سرية 

�ملركزية  �لنقطة  هو  �ملكرمة  مكة  موقع  �أن  �آخر  وبقول 

�لتوزيعات �لب�سرية على �سطح �لأر�ض. 

نتائج وتوصيات البحث:
طريق  عن  باإجرائها  قمنا  التي  العلمية  الدرا�شة  اأثبتت 

برامج  وبا�شتخدام  الكربى،  العامل  ملدن  الدقيقة  البيانات 

يف  نتائجها  على  االعتماد  وباإمكانية  بتطورها  معروفة 

تتو�شط  التي  املدينة  هي  املكرمة  مكة  اأن  العلمية،  االأبحاث 

خالل  من  ذلك  ويظهر   ، العامل  يف  الب�شرية  امل�شتوطنات 

للموقع  املحددة  اأو  املوؤثرة  املواقع  خ�شائ�ض  ا�شتخدام 

الكروية  وامل�شافات  االقليدية  امل�شافات  االأمثل وهي  املركزي 

وامل�شافات اجلغرافية. وقد تاأكد الباحث من اأن مكة املكرمة 

اإن  ميكن  والذي  االأر�شية،  الكرة  على  الوحيد  املوقع  هي 

يحقق النتائج من خالل عر�ض نتائج التجارب نف�شها يف منت 

ما  وهذا  لها.  الدقيق  الكارتوجرايف  البيان  بوا�شطة  البحث 

يوؤكد على اأن ملكة املكرمة موقعا فريدا ومتميزا ال يناف�شها يف 

ذلك موقع اأو مدينة اأخرى، من هنا و�شفت يف القراآن الكرمي 

باأنها اأم القرى. 

اأنواعها  مبختلف  امل�شافات  باأن  فاعل  ب�شكل  ويتاأكد 

هي  لي�شت  الكربى  الدول  وباقي  املكرمة  مكة  بني  املح�شوبة 

التي حددت مركزية وتو�شط مكة املكرمة للتوزيعات الب�شرية 

االأوزان،  العامل، حتى عندما اعتمدت لوحدها يف حقول  يف 

وامل�شتخدمة  املح�شوبة  امل�شافات  اأن  تاأكيدا على  يعترب  وهذا 

مل تقم اإال مبعايرة النظام كاأوزان كمية اأو رقمية مل تربمج 

على اأنها م�شافات ومل تفهم من قبل النظام على هذا النحو 
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املكرمة  تلعب دورا حمددا يف حتديد هوية مكة  وبالتايل مل 

باملدن  للعامل املعرب عنها  الب�شرية  كموقع مركزي لالأو�شاط 

الكربى.  

ومن خالل نتائج هذا البحث نو�شي باأن يتم اعتماد اجراء 

العامل  اأهمية موقع مكة املكرمة داخل  تالية لتحديد  اأبحاث 

اال�شالمي وباعتماد مواقع كافة املدن مهما كان عدد �شكانها، 

كما نرجو من اجلهات املنا�شبة اعتماد اجراء ابحاث موازية 

لكافة مواقع املدن املقد�شة يف عاملنا اال�شالمي وخا�شة املدينة 

املنورة، هذا باالإ�شافة اىل ال�شرورات العلمية الكامنة وراء 

العلوم  اأق�شام  برامج  يف  وتدري�شها  املواقع  جغرافية  تطوير 

باإجناح  الكفيلة  والنظم  االأدوات  تتوفر  حيث  اجلغرافية 

االأبحاث امل�شرتكة مع علوم اأخرى مثل اال�شت�شعار عن بعد.  
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