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مقدمة:
قبل  من  �ملكرمة  مكة  موقع  عن  �أبحاث  ن�سرت  و�أن  �سبق 

على  ت�ستند  �جلغر�فية  �لعلوم  غري  �أخرى  علوم  يف  باحثني 

�أو على معلومات ماأخوذة  معلومات تر�ثية غري موثقة علميا 

�لو�جب  من  وكان  ومتنوعة،  خمتلفة  دينية  موؤلفات  من 

�هتمام �جلغر�فيني بهذ� �ملو�سوع �حليوي بالن�سبة لعا�سمة 

�ال�سالم �ملقد�سة وقبلتة، و�لتي تعترب وجهة �مل�سلمني �الأوىل 

يف  يتبعه  �لذي  �حلق  بدين  �الن�سان  على  �هلل  �أنعم  �أن  منذ 

�مل�سلمني  من  ون�سف  مليار  عن  يزيد  ما  �حلا�سر  �لوقت 

ديار  تعريف  ويتم  �ملختلفة.  �ال�سالم  ديار  يف  �ملنت�سرين 

�ال�سالم عادة بدول �لعامل �ال�سالمي �لتي تنتمي �ىل منظمة 

موؤمتر دول �لعامل �ال�سالمي �حلالية. و�سبق و�أن قدم �ملوؤلفني 

�ملكانية بني   �لعالقات  للن�سر در��سات علمية م�ستفي�سة عن 

�سكانها  عدد  يزيد  �لتي  باأجمعه  �لعامل  ومدن  �ملكرمة  مكة 

كبرية  �ملدن  من  �ملكرمة  مكة  لكون  ن�سمة  مليون  ن�سف  عن 

�حلجم ومتت معاجلة هذ� �ملو�سوع بو��سطة نظم �ملعلومات 

�لعالقات  �لتي حتدد  �ملتغري�ت  �أهم  وبا�ستخد�م  �جلغر�فية 

�ملكانية �ملوقعية بني �ملدن وهي �أحجام �ل�سكان و�مل�سافات بني 

�لبحث  �أثبت هذ�  وقد  �ملكرمة،  ومكة  للبحث  �ملختارة  �ملدن 

�سبحانه  �هلل  من  موقعها  �ختيار  مت  �لتي  �ملكرمة  مكة  باأن 

�لعامل  مدن  بقية  و�أن  �جلغر�يف  �لب�سرية  مركز  هي  وتعاىل 

�ملكرمة  مكة  حول  �نتظمت  قد  �لب�سر  مو�قعها  �ختار  �لتي 

ب�سكل تبلور معه �ملوقع �ملميز �ملركزي لعا�سمة �ال�سالم مكة 

حتليالت  يف  �جلغر�يف  �لعمل  �أهد�ف  باأن  ونعتقد  �ملكرمة. 

مركزية  حتليل  يف  �حلال  بطبيعة  تركز  ال  �جلغر�فية  �ملوقع 

وهي  �لعنا�سر  من  لغريها  بالن�سبة  �ملدرو�سة  �لعنا�سر  �أحد 

هنا �ملدن بل يجب �أن تهتم باال�سافة �ىل ذلك �ظهار باقي 

�أثناء   بها  �لقيام  يجب  �لتي  للتحليالت  �ملكانية  �جلو�نب 

در��سة �لعالقات �ملوقعية من �أجل �ظهار �حلقائق �ملتاأتية من 

خمتلف �لتحليالت �جليوريا�سية �ملكانية �لتي يتيحها �لعمل 

�لتايل  �ل�سوؤ�ل  �الآن  �ملعلومات �جلغر�فية. ويطرح  على نظم 

�لعامل  ومدن  �ملكرمة  مكة  بني  �ملكانية  �لعالقات  ماهية  عن 

كما  �ملكرمة  مكة  مركزية  �ستتحقق  فهل  فقط  �ال�سالمي 

حتققت يف �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أعتمدت على مدن �لعامل 

قاطبة دون متييز و�لتي يزيد عدد �سكانها عن ن�سف مليون 

1972 مدينة  ن�سمة؟ لقد مت �ختيار و�عتماد يف هذ� �لبحث 

دولة   56 وتتبع  �سكانها  بحجوم  �أو  بعدد  تختلف  ��سالمية 

��سالمية، ع�سو يف منظمة موؤمتر �لعامل �ال�سالمي �ل�سكل 2، 

و�لتي مت ر�سد �حد�ثياتها �ملكانية من خالل �الأدو�ت �ملوثقة 

و�ملوثوقة يف �لعامل �لرقمي، ومت ح�ساب �مل�سافات بينها وبني 

�لعالقات  عن  �لناجتة  �خل�سائ�ص  لتحديد  �ملكرمة  مكة 

�ملكانية بني مدن �لعامل �ال�سالمي ومكة �ملكرمة دون �لرتكيز 

�ثباتها على م�ستوى  �لتي مت  �ملكرمة  يف ق�سية مركزية مكة 

�لعالقات  �لبحث عر�ص  يحاول هذ�  �سابق.  بحث  �لعامل يف 

و�لتعرف  �ملكرمة  مكة  مع  �ال�سالمي  �لعامل  ملدن  �ملكانية 

�حل�سرية  و�خلاليا  �ال�سالمية  �ملدن  �نتظام  �أمناط  على 

�ىل  باال�سافة  �ملكرمة،  ملكة  بالن�سبة  �ال�سالم  �أر��سي  يف 

حماولة حتديد �الأهمية �جليومكانية ب�سكل ريا�سي ملوقع مكة 

�ملكرمة بالن�سبة ملدن �ال�سالم وبيان �خل�سائ�ص �حل�سرية 

�مل�ستوى  على  �ملدن  مو�قع  حتددها  �لتي  �جلغر�فيا  لنتائج 

�ل�سمويل �خلا�ص مبجال �لعامل �ال�سالمي �ليوم. وميكن �أن 

ينفذ هذ� �لعمل بقدر كبري من �لدقة ب�سبب ��ستخد�م نظم 

�ملعلومات �جلغر�فية �لتي متّكن من كارتوغر�فية �لتحليالت 

�جليومكانية �ل�سمولية �لتي تعترب من �أهد�ف هذ� �لبحث.  
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Centrality of Makkah alMukarraMah 
in the islaMiC World, 

spatial analysis using gis 
dr. khalid abdulrahman al-ghaMdi *                               

prof. dr. Jehad  kerBe *
Umm AL-Qura University, Geogra-

phy Department
Abstract:
Many studies have been published 

about the location of Makkah Almukar-
ramah. Those studies were made by 
researchers from specialties other than 
geography. They all depended on dif-
ferent traditional and Islamic referenc-
es. Geographers should have present 
some work on this important issue for 
it is related Makkah the Islamic capital 
and the Qiblah for Muslims. Muslims 
numbers increased to more than one 
and a half milliard persons. The criteri-
on adopted in the present study for la-
beling a state as a" Muslim State " is 
when it is registered as a member of the 
existing  " Congress of Islamic States  ".
The authors of the present study have 

published a detailed study about the 
spatial relationship between Makkah 
Almukarramah and the cities sized no 
less than half million persons using GIS 
technology. They took into considera-
tion the most important variables like 
population sizes and the distances from 
Makkah to all the selected cities. That 
study proved Makkah is the geographic 
core of human settlements represent-

ed by the selected cities. Geographic 
studies when taking location centrality 
analysis should restrict to one varia-
ble, but should add the analysis of the 
rest of the spatial analysis as we go in 
consequence of the positional study to 
show the fact that came out from spatial 
geomathmatical analysis through GIS. 
The question, here, is: how is the spatial 
relationship between Makkah and each 
of the selected cities of the Muslim 
world? Could the centrality of Makkah 
be proved here as proved in the previ-
ous study for the whole world? 
In the present study 1972 cities within 

the Muslim world with 50000 person 
from 56 Muslim states perfectly poi-
soned on maps. The centrality of Mak-
kah and the systematic arrangement 
of cities around it is again examined 
without looking to the results of the 
previous study. Added to that the pres-
ent study tried to inspect the reality of 
the centrality of the location of Makkah 
and the importance of that position and 
to explain the geographic urban char-
acteristics results. Using GIS restored 
almost perfect results as it enabled the 
comprehensive geomatic cartographic 
analysis and that is one of the goals tar-
geted in this study.  
Words key: GIS, Muslim word, city, 

geography of city, Distance, Euclidian, 
Arc distance, Vincenty, Distribution, 
Makkah Almukarramah, and Centrality.      
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األدوات والمنهجية: 
تتاأثر وتتحدد �ملنهجية �ملتبعة باالأدو�ت �لعلمية �مل�ستخدمة، 

لنظم  �ملو�سع  �ال�ستخد�م  على  تقوم  �لبحث  هذ�  يف  وهي 

منطقة  بطبيعة  �ملنهجية  تتاأثر  كما  �جلغر�فية،  �ملعلومات 

�لعلمية  �لدر��سات  وتعترب  �مل�ستخدمة،  و�لبيانات  �لدر��سة 

 Global scale لتي تاأخذ بعني �العتبار �ملقيا�ص �ل�سمويل�

�ملاألوفة  �لقيا�سية  �مل�ساحية  �لوحد�ت  �أن  غري �عتيادية ذلك 

للبحث �جلغر�يف هي �القليم، بينما يعترب جمال هذه �لدر��سة 

على  �ي  �لياب�ص  ثلث  عن  يزيد  ما  على  ميتد  نطاقي  جمال 

�أر��سي دول �لعامل �ال�سالمي قاطبة، ويتطلب ح�سر للبيانات 

�أن  �لبيانات ميكن  على م�ستوى هذه �لدول. و�حل�سول على 

يتحقق   من عدة م�سادر وكذلك من خالل ��ستخد�م �سبكة 

�لبيانات  قو�عد  �ىل  �لو�سول  �سعوبات  لتجاوز  �الإنرتنت 

من  تعترب  �ملكرمة  مكة  �أن  �العتبار  بعني  و�أخذ�"  �لعاملية، 

خمتلف  بح�سب  �سكانها  عدد  يف  و�ملتعاظمة  �لكبرية  �ملدن 

�لت�سنيفات �ملتوفرة �ذ يناهز عدد �سكان �ملدينة خارج �أيام 

�حلج و�سهر رم�سان �ملبارك ما يقارب )1600000ن�سمة(، 

�سيتم  �لتي  �جلغر�فية  �مل�سافات  مفهوم  �عتماد  مت  فقد 

�سرحها يف �ملنهجية الحقا، مما ميكن من در��سة �لعالقات 

�ملكانية ملدينة مكة �ملكرمة مع كافة �أحجام �ملدن �ال�سالمية 

و�لتي  �حلجم،  كبرية  �ال�سالمي  �لعامل  مدن  فقط  ولي�ص 

يعك�ص �ل�سكل رقم1، �سورة توزيعها على �سطح �الأر�ص. ومت 

مع  �ملتو�فقة   ESRI من  �لعامل  خريطة  �أ�سا�ص  ��ستخد�م 

WGS-1984-Web- �ملدن  �حد�ثيات   Datum د�توم 

�ملخرجات  لكافة  �أ�سا�سا"  يعترب  و�ل�سكل1   .Mercator
يف  �جنازها  �سيتم  �لتي  �ملكانية  للتحليالت  �لكارتوجر�فية 

�ملاأخوذة من مو�قع  �ملدن  بيانات  �ملطبقة على  �لبحث،  هذ� 

دول �لعامل �ال�سالمي على �سبكة �الإنرتنت. وترتفع �لثقة يف 

وتر�قب  تد�ر  �لدول  هذه  �سفحات  لكون  �لبيانات  هذه  مثل 

بياناتها من قبل م�سئولني حكوميني. لقد بلغ عدد هذه �ملدن 

1972 مدينة بعد �مل�سح �لدقيق مل�ستوطنات �لدول �ال�سالمية 

دقيقة  �سكانية  �ح�ساء�ت  لها  تتوفر  �لتي  �ملدن  وح�سر 

وقابلة لال�ستخد�م، كما جتدر �ال�سارة �ىل �أنه قد مت ح�ساب 

و�عتماد عدد �ل�سكان �ملقدر �أو �ملتوقع لعام 2014م لعدد من 

�ملدن �لتي ال تقدم �ح�ساء�ت منتهية للعام 2014 م.           
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الدراسات السابقة:  
�أنه  مالحظة  �حلا�سر  �لوقت  يف  �لباحث  على  وي�سهل 

�ملعلومات �جلغر�فية يف  لنظم  �ملو�سع  �ال�ستخد�م  وبعد  قبل 

باملوقع  �ملتعلقة  و�الأبحاث  �لدر��سات  فان  �لعربية،  �ملنطقة 

�جلغر�يف تكاد ال تذكر بالرغم من �أهمية �ملوقع الأي عن�سر 

�لقيمة �حليوية  وتتعلق  �الأر�ص.  ل�سطح  �ملكونة  �لعنا�سر  من 

الأية م�ستوطنة ب�سرية باملوقع �جلغر�يف �أي باملوقع �ملطلق �ملعرب 

عنه بدقة عالية باإحد�ثيات �ملكان على �سبكة خطوط �لطول 

ودو�ئر �لعر�ص، كما تتعلق هذه �الأهمية باملوقع �لن�سبي �أي مبا 

يجاور هذه �مل�ستوطنة من عنا�سر جغر�فية طبيعية �أو ب�سرية 

هامة. و�لبحث �لدقيق يف �الأدبيات �لعربية يوؤدي �ىل �لتعرف 

�أو �الطالع على  على در��سات عامة يف �جلغر�فية �القليمية 

در��سات خا�سة مبو�سوع ما من مو��سيع �جلغر�فية �حل�سرية 

�ملطبقة على �حدى �ملدن �لعربية �أو عن تاريخ ن�ساأتها، وهذ� 

يعني �أن �لدر��سات �حل�سرية ما ز�لت در��سات مكانية تتعلق 

�ملدينة  عمر�ن  يحمل  �لذي  باملجال  �أي  �لعمر�ين  باملكان 

معاجلة  تهدف  �لدر��سات  هذه  ومعظم  بتطورها،  ويتحدد 

�مل�ساكل  هذه  ملعاجلة  �لكفيلة  �خلطط  لو�سع  �ملدن  م�ساكل 

�لتي تعاين منها: �ل�سكن، �خلدمات، �ملو��سالت كفاية �لبنى 

�لتحتية...�لخ، مما �سيوؤدي �ىل نتيجة هامة يف �رتفاع �سدة 

و�قع  وي�سهل يف  �الن�سان مبجاله �حل�سري.  و�رتباط  عالقة 

�مللهمة  �لدر��سات  �أهم  �يجاد  �خلليجية  �ل�ساحة  على  �الأمر 

)�لثمايل،  �ىل  تعود  �ملوقع  در��سات  يف  �أ�سا�ص  تعترب  �لتي 

1995( *، وبالرغم من �أن هذه �لدر��سة تتعلق فقط باملدن 

�ل�سعودية، �إال �أنها تعترب من �لناحية �ملنهجية در��سة ر�ئدة 

�ملو�قع،  جغر�فية  يف  الحقة  لدر��سات  توؤ�س�ص  �أن  ��ستطاعت 

بني  يف�سل  �ملتخ�س�سني  بع�ص  �أن  �جلانب  هذ�  يف  و�ملهم 

جغر�فية �حل�سر �أو �ل Urban Geography �لتي تدر�ص 

 Settlements �ملدن  وجغر�فية  للمدينة  �حل�سري  �ملجال 

Geography   �لتي تهدف �ىل تف�سري �نتظام  �سبكات �ملدن 
Urbain Systemogenese وتخطيط تطورها �بتد�أ من 
و�سعها �حلايل د�خل �أر��سي دولة ما الأغر��ص تتعلق بتوزيع 

�أرجاء  كافة  على  ح�سرية  منظومة  وتطوير  لل�سكان  �أمثل 

�لب�سرية  �مل�ستوطنات  �أو  �ملدن  للحد من حتول  �لو�حد  �لبلد 

�ىل جمال للتكد�ص �ل�سكاين بعيدة عن كونها ح�سرية. ومن 

قام  كونه  �ىل  باالإ�سافة  �لثمايل  در��سة  يف  �لقوية  �لنقاط 

��ستخدم  �أنه  �ملدن،  ملو�قع  بو�سع ت�سنيف �سخ�سي جغر�يف 

مثل  قبله  من  يدويا   نفذت  و�لتي  �لكمية  �ملفاهيم  بع�ص 

�مكانات �لو�سول �ىل �ملدن بالطريقة �ملوزونة وغري �ملوزونة، 

وح�سب طريقة م�سفوفة �أقرب �لطرق، وترتيب �ملدن ح�سب 

 * �لثمايل، حممد م�سلح، )1995(، مو�قع �ملدن �ل�سعودية، ر�سائل جغر�فية، رقم 186، �جلمعية �جلغر�فية �لكويتية، 135 �سفحة، �لكويت
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طريقة متو�سط بعدها عن بع�سها �لبع�ص، وح�ساب وحتديد 

و�ملتو�سط  �لو�سيط  و�ملوقع  �مل�ساحي  للمركز  كارتوجر�يف 

با�ستخد�م  عالية  ب�سهولة  �الآن  عمله  ميكن  ما  وهو  للمدن، 

للمدن  �لنوعي  ت�سنيفه  ويعترب  �جلغر�فية.  �ملعلومات  نظم 

�خل�سائ�ص  خمتلف  على  و�مل�ستند  �ل�سعودية  �الأر��سي  يف 

من  عالية  درجة  �أ�سافت  �لتي  �لنقاط  من  للمو�قع  �لكمية 

للدر��سات  �ملتتبع  ويالحظ  �ملجال.  هذ�  يف  و�جلدة  �جلدية 

�لعلمية �ملن�سورة يف مو�سوع �ملوقع باأنها تتوقف عند مو�سوع 

ون�سري  �ل�سكاين  �حلجم  �العتبار  بعني  �أخذ�  �ملدن  ت�سنيف 

هنا �ىل عدد من �لدر��سات منها )�جلار �هلل، عبد �حلكيم، 

در��سة  و�أخري�  1992م(*  )�لعنقري،  ودر��سة  1991م(* 

�أمثلة عن در��سات  �الأعمال تعترب  1993م(*، وهذه  )مكي، 

ولي�ص  �لعربية  �لدول  مدن  عن  وهناك  هنا  ن�سرت  متنوعة 

مدن ودول �لعامل �ال�سالمي و�لتي ال ي�سعنا ذكرها هنا لعدم 

وجود �سلة مبا�سرة بني �لتحليل �لكمي على م�ستوى �سمويل 

بكرثة  �ملتوفر  �قليمي  م�ستوى  على  �لو�سفي  و�لتحليل  عاملي 

يف �الأدبيات �لعلمية. ومن ناحية �أخرى فان �لدر��سات �لتي 

تقوم على �أ�سا�ص ديني �ملتعلقة مبكة �ملكرمة ومو�سوع �لبيت 

الأن  وذلك  �لعامل  �ملكرمة حتتل مركز  باأن مكة  توؤكد  �لعتيق 

�سطح  على  �لبيت  موقع  �لذي حدد  هو  وتعاىل  �سبحانه  �هلل 

�الأر�ص، كما توؤكد �لدر��سات هذه باأن مكة �ملكرمة هي مركز 

�لياب�سة �أو �أن مكة �ملكرمة هي �سرة �لعامل ومركز �الأر�ص...

�لخ، وهذه �لن�سو�ص كثرية ومتنوعة وتخ�سع ملنهجية و�حدة 

م�ستلة  هي  بل  �ال�سالمية  �لرت�ثية  �لن�سو�ص  على  ت�ستند 

وتعبري�  �يجاز�  �لن�سو�ص  هذه  �أكرث  �ختيار  مت  لقد  منها. 

لدر��سته من قبلنا كن�ص متكامل ل�سرورة تفح�ص طر�ز هذه 

�لتي ترتكز عليها وللتعرف على  �لعلمية  �لن�سو�ص و�لنقاط 

�لوقت  يف  ولكونه  عليه،  تبنى  �لتي  و�لو�سفي  �لعاطفي  �لكم 

عالقات  مو�سوع  يف  �ل�سائد  �لو�سطي  �لفكر  يلخ�ص  نف�سه 

�أعمال  مثل  �لعامل  تتو�سط  كونها  �ملعمورة  مع  �ملكرمة  مكة 

جزيرة  يف  معلم  �أهم  باأن  ِيوؤكد  �لذي  1985م(،*  )دودح، 

�لعرب منذ �لقدم هو مكة �ملكرمة، وقد كانت تتو�سط قو�فل 

�لتجارة بني �ل�سمال و�جلنوب، ومن هنا ذهب قوم �إىل �لقول 

�الأمم،  بقية  تتو�سط  �لتي  �لعرب  الأمة  �ملكرمة  بو�سطية مكة 

�أو  �الأر�ص(؛  )مركز  هي  �حلر�م  �لبيت  تتو�سط  �لكعبة  و�أن 

باالأحرى �لتما�سا لدقة �لتعبري ومنعا لاللتبا�ص ميكن �لقول 

�أن �ختيار مكة �ملكرمة  �أنها )و�سط �ملعمورة(؛ ويقول دودح 

�إذن لتكون مبعث خامت �لنبيني، باأن جعل قبلة �مل�سلني على 

وجه �الأر�ص نحو �لكعبة �مل�سرفة لي�ص مبنيا على �مل�سادفة، 

و�إمنا هو مبني على �لعلم باأنها و�سط �ملعمورة، وب�سط �حلق 

�الأر�ص،  �أ�سل  فهي  �الأر�ص  جميع  �ملو�سع  ذلك  من  �سبحانه 

و�أما �حلديث  �مل�سكونة"*.  �الأر�ص  �لكعبة و�سط  و�سرتها يف 

�الأر�ص  �أ�سل  هو  خا�سة  و�لبيت  �ملكرمة  مكة  �أن  على  �لد�ل 

�لذي مدت منه �إىل بقية �الأطر�ف فقد ذكره �لبيهقي �ملتوفى 

�سنة 458 هـ يف كتابه �سعب �الإميان مرفوعا باإ�سناده �إىل عبد 

ر�سول  قال  قال:  عبا�ص  �بن  عن  عطاء  عن  جريج  بن  �مللك 

�الأر�ص  يف  و�سعت  بقعة  "�أول  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 

و�سعه  جبل  �أول  و�إن  �الأر�ص.  منها  مدت  ثم  �لبيت،  مو�سع 

ثم مدت  قبي�ص )مبكة(  �أبو  �الأر�ص  وجه  على  وجل  �هلل عز 

منه �جلبال"*، وقد نقله عنه �لر�زي �ملتوفى �سنة 606هـ*، 

الأق�سام  �لر�بعة  �جلغر�فية  �لندوه  ��سد�ر�ت  �ل�سعودية،  يف  �ملدن  الأهم  كمي  ت�سنيف   ،)1991( حممود  �حلكيم،  وعبد  �أحمد،  �هلل،  �جلار   *  
�جلغر�فية، جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة

 * �لعنقري، خالد حممد )1992(، �أمناط �لتوزيع �حلجمي للمدن �ل�سعودية: در��سة �ملرتبة-�حلجم، ��سد�ر�ت ندوة �ملدن �ل�سعودية، �نت�سارها 
وتركيبها �لد�خلي، عمادة �سوؤون �ملكتبات، جامعة �مللك �سعود، �لريا�ص. 

وتركيبها  �نت�سارها  �ل�سعودية،  �ملدن  ندوة  ��سد�ر�ت  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  للمدن  �حلجمي  �لتوزيع   ،)1993  ( �سوقي  حممد  مكي،   *  
�لد�خلي، عمادة �سوؤون �ملكتبات، جامعة �مللك �سعود، �لريا�ص.

 *  د. حممد �بر�هيم دودح، 1985، ، �لباحث �لعلمي يف �لهيئة �لعاملية لالإعجاز �لعلمي يف �لقر�ن و�ل�سنة بر�بطة �لعامل �الإ�سالمي مكة �ملكرمة، 
حما�سر يف �الإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سنة يف منطقة مكة �ملكرمة باململكة �لعربية �ل�سعودية، http://ar.islamway.net/article/54 ويوؤكد 

�ملوقع http://www.yabeyrouth.com/pages/index1035.htm باأن �لدكتور ح�سني كمال �لدين �أ�ستاذ �مل�ساحة قد �أثبت باأن مكة �ملكرمة 

هي مركز �لياب�ص.

  *  تف�سري روح �لبيان الإ�سماعيل حقي �لربو�سوي �بن �ل�سيخ م�سطفى �الإ�ستانبويل �الآيدو�سي �حلنفي �جللوتي �أبو �لفد�ء �ملتوفى �سنة 1137 هـ د�ر 
�لفكر بريوت 1980م - )ج6�ص217(.

  *  �سعب �الإميان الأبي بكر �حمد بن �حل�سني �ل�سافعي �لبيهقي �ملتوفى �سنة 458 هـ - )ج9�ص12(.
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د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي       

�أ.د. جهاد بن حممد قربة 

مركزية مكة المكرمة في العالم االسالمي: تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

مر�جع  عدة  وذكرته  هـ*،   911 �سنة  �ملتوفى  و�ل�سيوطي 

�لكبائر  �قرت�ف  عن  �لزو�جر  كتاب  مثل  �أخرى  �إ�سالمية 

وتاريخ  )ج1�ص141(  و�لر�ساد  �لهدى  و�سبل  )ج2�ص35( 

دم�سق )ج35�ص133(؛ ولكن �الألباين قد حققه حديثا وقال 

عنه: "�سعيف" *. وقد ذهب كثري من �ملف�سرين رحمهم �هلل 

تعاىل جميعا �إىل �لقول بو�سطية مكة �ملكرمة، وو�سطية �لكعبة 

606هـ:  �سنة  �ملتوفى  �لر�زي  قال  �الأر�ص؛  وجه  �أو  للمعمورة 

" قالو� �لكعبة �سرة �الأر�ص، وو�سطها فاأمر �هلل تعاىل جميع 
خلقه بالتوجه �إىل و�سط �الأر�ص يف �سالتهم" *، ويف تف�سري 

�ُسَهَد�آَء  ّلَتُكوُنوْ�  َو�َسطًا  ّمًة 
ُ
�أ َجَعْلَناُكْم  َوَكَذِلَك   " تعاىل:  قوله 

�ْلِقْبَلَة  َجَعْلَنا  َوَما  �َسِهيدً�  َعَلْيُكْم  �لّر�ُسوُل  َوَيُكوَن  �لّنا�ِص  َعَلى 

ن َينَقِلُب َعَلَى  �ّلِتي ُكنَت َعَلْيَهاآ �إِاّل ِلَنْعَلَم َمن َيّتِبُع �لّر�ُسوَل مِمّ

َعِقَبْيِه" )�لبقرة:143(؛ قال �أبو حيان �الأندل�سي �ملتوفى �سنة 

745هـ: "قيل �ملعنى كما جعلنا �لكعبة و�سط �الأر�ص، كذلك 

جعلناكم �أمة و�سطًا" *، وقال �لبقاعي �ملتوفى �سنة 885 هـ: 

*�أي مثل ما جعلنا قبلتكم و�سطًا الأنها �إىل �لبيت �لعتيق �لذي 
هو و�سط �الأر�ص" *، ويف تف�سري قوله تعاىل: " َوَهـََذ� ِكَتاٌب 

ّم �ْلُقَرَى َوَمْن 
ُ
ّدُق �ّلِذي َبنْيَ َيَدْيِه َوِلُتنِذَر �أ نَزْلَناُه ُمَباَرٌك ّم�سَ

َ
�أ

مكة؛  �لقرى:  �أم   " حيان:  �أبو  قال  )�الأنعام:92(؛  َحْوَلَها" 

و�سميت بذلك الأنها من�ساأ �لدين، ودحو �الأر�ص منها، والأنها 

بيت  �أول  ومكان  ومو�سع �حلج،  قبلة  ولكونها  �الأر�ص،  و�سط 

و�سع للنا�ص. و�ملعنى: ولتنذر �أهل �أم �لقرى ومن حولها وهم 

�سائر �أهل �الأر�ص؛ قاله �بن عبا�ص.. الأن �الأبنية ال تنذر كقوله 

)و��ساأل �لقرية( الأن �لقرية ال ُت�ساأل" *، ومثله قوله تعاىل: " 

ّم �ْلُقَرَى َوَمْن َحْوَلَها"  
ُ
ْوَحْيَناآ �إَِلْيَك ُقْر�آنًا َعَرِبّيًا ّلُتنِذَر �أ

َ
َوَكَذِلَك �أ

قال   " هـ:   880 بعد  �ملتوفى  عادل  �بن  وقال  )�ل�سورى:7(، 

�الأكرثون بكة ��سم للم�سجد و�ملطاف، ومكة ��سم �لبلد لقوله 

َوُهًدى  ُمَباَركًا  ِبَبّكَة  َلّلِذي  ِللّنا�ِص  َع  ُو�سِ َبْيٍت  ّوَل 
َ
�أ �إِّن   " تعاىل: 

ّلْلَعامَلِنَي"  )�آل عمر�ن:96(،.. و�سميت بكة الزدحام �لنا�ص؛ 

قاله جماهد وقتادة وهو قول حممد بن علي �لباقر"*. وقال 

مكة،  ر�ص 
َ
�الأ و�سط  يقال   " هـ:   1332 �سنة  �ملتوفى  �أطفي�ص 

*، ويقول  �إِليها"  �إِىل �جلهات منها لت�ساوت  ولو ب�سط خيط 

�الأر�ص  �سرة  الأنها  �لقرى  �أم  »و�سميت  تف�سريه:  يف  �لن�سفي 

وقبلة �أهل �لقرى و�أعظمها �ساأنًا و�لنا�ص يوؤمونها«(.

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

مكة  عن  �ملحورية  �لفكرة  هذه  تف�سري  لتحاول   علمية  طرق 

�ملكرمة فهي غري كثرية وتعتمد يف �أ�سا�ص وطبيعة  منهجيتها 

ذهن  يف  له  يكون  �أن  يحتمل  �لذي  �لذهني  �لتخمني  على 

�ملثاٍل  �سبيل  على  ومنها  علمي،  تف�سري  �أو  برهان  �لقارئ 

�أن  حديثا  �لدين  كمال  ح�سني  د.  �مل�ساحة  �أ�ستاذ  به  قام  ما 

�أطر�ف �لقار�ت مت�ص حميط د�ئرة مركزها مكة �ملكرمة*، 

ونوعيتها  �الأعمال  هذه  طبيعة  �لوقت  نف�ص  يف  يبني  ومما 

تو�سط  �إثبات  �سرورة   يرى  و�لذي  وزيرى*،   يحيى  در��سة 

�الأقمار  و�سور  �لقيا�سات  با�ستخد�م  للياب�سة  �ملكرمة  مكة 

606 هـ -  * تف�سري مفاتيح �لغيب الأبي عبد �هلل حممد بن عمر بن �حل�سن بن �حل�سني �لتيمي �لر�زي �مللقب بفخر �لدين �لر�زي �ملتوفى �سنة 
)ج2�ص 338(.

* تف�سري �ل�سيوطي �لدر �ملنثور يف �لتاأويل باملاأثور لعبد �لرحمن بن �أبي بكر جالل �لدين �ل�سيوطي �ملتوفى �سنة 911 هـ - )ج2�ص384(.
* �سحيح و�سعيف �جلامع �ل�سغري - حديث رقم 2132 - )ج11�ص388(.

606 هـ -  * تف�سري مفاتيح �لغيب الأبي عبد �هلل حممد بن عمر بن �حل�سن بن �حل�سني �لتيمي �لر�زي �مللقب بفخر �لدين �لر�زي �ملتوفى �سنة 
)ج2�ص387(.

* تف�سري �أبي حيان �الأندل�سي �لبحر �ملحيط ملحمد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حّيان �أثري �لدين �الأندل�سي �لغرناطي �ملتوفى �سنة 745 هـ - )ج 
2�ص51(.

* تف�سري �لبقاعي نظم �لدرر يف تنا�سب �الآيات و�ل�سور لربهان �لدين �أبو �حل�سن �إبر�هيم بن عمر بن ح�سن �لرباط بن علي بن �أبي بكر �لبقاعي 
�ملتوفى �سنة 885 هـ �لعثمانية حيدر�أباد �لهند 1396 هـ �لطبعة �الأوىل - )ج1�ص200(.

* تف�سري �أبي حيان �الأندل�سي �لبحر �ملحيط ملحمد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حّيان �أثري �لدين �الأندل�سي �لغرناطي �ملتوفى �سنة 745 هـ - )ج 
5 �ص204(. 

تف�سري �بن عادل �للباب يف علوم �لكتاب الأبي حف�ص �سر�ج �لدين عمر بن علي بن عادل �حلنبلي �لدم�سقي �لنعماين �ملتوفى بعد 880 هـ مكتبة 

عبا�ص �لباز مكة �ملكرمة �لطبعة �الأوىل 1419 هـ حتقيق عادل عبد �ملوجود - )ج4�ص223(.

* تف�سري �طفي�ص تي�سري �لتف�سري ملحمد بن يو�سف بن عي�سى �أطفي�ص �ملتوفى �سنة 1332 هـ - )ج11�ص 268(.
* جملة �لعربي �لعدد 237 �أغ�سط�ص 1978.�لفهر�سة �آلية تبعا للمكتبة �ل�ساملة يف بع�ص �ملر�جع.

http://surveying.ahlamontada.com/t317-topic  أ�ستاذ �لعمارة �مل�ساعد وحما�سر بكلية �الآثار جامعة �لقاهرة �ملوقع يف �النرتنت� *
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كمال  ح�سني  نبه  �أن  ))منذ  يلي:  ما  يقول  فهو  �ل�سناعية، 

فقد  �لياب�سة،  تتو�سط  مكة  �أن  �إىل   �مل�ساحة  �أ�ستاذ  �لدين 

�أ�سا�سيني  فريقني  �إىل  �الكت�ساف  هذ�  حول  �لنا�ص  �نق�سم 

مابني موؤيد ومعار�ص وكان وجه �العرت��ص قائما نظر� الأن 

لذلك  �لدقيقة.  �لعلمية  بالقيا�سات  �إثباته  يتم  مل  �كت�سافه 

ذلك،  �إثبات  �ملعا�سرين  �مل�سلمني  علماء  بع�ص  حاول  فقد 

عن  وذلك  �سلتوت.  م�سلم  �لدكتور  �الأ�ستاذ  منهم  وكان 

تو�سط  الإثبات  �الآيل،  للحا�سب  برناجما  ��ستخد�م  طريق 

�مل�سكور  �جلهد  هذ�  من  وبالرغم  للياب�سة،  �ملكرمة  مكة 

فظلت �لعديد من �العرت��سات قائمة ور�ف�سة لهذه �لفكرة، 

�مل�سافات  و�قع  من  �لدقيقة  �لعلمية  �لقيا�سات  تقدمي  لعدم 

�حلقيقية بني مكة وحدود �لياب�سة، با�ستخد�م و�سيلة علمية 

�سحيحة وميكن �التفاق عليها يف �الأو�ساط �لعلمية يف نف�ص 

�لوقت((. وقام �لوزيري بانتقاد �أعمال من �سبقوه من �أجل 

�لت�سميمية  للياب�سة و�خل�سائ�ص  �إثبات حقيقة تو�سط مكة 

حتدد  �لتي  �لدقيقة  �لقيا�سات  خالل  من  �مل�سرفة،  للكعبة 

معينة  ونقاط  �ملكرمة  مكة  مابني  �ل�سحيحة  �مل�سافات 

و�أفريقيا  �آ�سيا  �لقدمي:  �لعاملني  قار�ت  حدود  على  خمتارة 

�جلنوبية  و�لقارة  و��سرت�ليا  �الأمريكتني  و�جلديد:  و�أوروبا، 

هامتان  در��ستان  توفر  بالذكر  �جلدير  ومن  �ملتجمدة. 

تو�سط  �لع�سرين حول  �لقرن  �لثاين من  �لن�سف  �أجريتا يف 

فال  �ملن�سورة  و�لدر��سات  �ملقاالت  �أغلب  �أما  للياب�سة،  مكة 

وقد  �لدر��ستني:  بهاتني  ورد  ملا  تكر�ر  �أو  نقل  �أكرث من  تعدو 

يف  �أجريت  �الأوىل  �لدر��سة  باأن  �سلتوت*،  در��سة  يف  ورد 

منت�سف �ل�سبعينيات من �لقرن �لع�سرين، من قبل �لدكتور 

د�ئرة  �ملكرمة يف قلب  �لدين حول متركز مكة  ح�سني كمال 

�سطح  على  �لياب�سة  �أن  �أي  �لقار�ت،  جميع  باأطر�ف  متر 

�لكرة �الأر�سية موزعة حول مكة �ملكرمة توزيعا منتظما، و�أن 

هذه �ملدينة �ملقد�سة تعترب مركز لها. ويالحظ هنا باأن هذه 

�لدر��سة مل تقدم �لدليل �لعلمي بو��سطة �لقيا�سات �لدقيقة 

�أما  �لوقت.  ذلك  يف  قطعي  ب�سكل  �لنتيجة  هذه  تثبت  �لتي 

�لدر��سة �لثانية فكانت على يد م�سلم �سلتوت يف �لت�سعينيات 

من �لقرن �لع�سرين، وقد كان يعمل �أ�ستاذ� لبحوث �ل�سم�ص 

مب�سر،  و�جليوفيزيائية  �لفلكية  �لبحوث  مبعهد  و�لف�ساء 

ويقول "�لوزيري" باأن هذه �لدر��سة �قت�سرت على ��ستخد�م 

�الآيل،  �حلا�سب  با�ستخد�م  لذلك  خ�سي�سا  �أعد  برنامج 

حل�ساب �مل�سافة بني مكة �ملكرمة ونقاط قيا�ص حمددة على 

�أطر�ف �لياب�سة للعاملني �لقدمي و�جلديد وبالرغم من �أهمية 

�الآيل  باحلا�سب  در��سة  على  �قت�سرت  فاإنها  �لدر��سة  هذه 

ومل تعتمد على قيا�سات حقيقية، هذ� من جانب، ومن جانب 

خا�سة  للقيا�ص  قليلة  نقاط  �ختيار  على  �قت�سرت  فقد  �آخر 

�لقيا�سات مل  �أن بع�ص  �لعامل �جلديد، كما  بالن�سبة لقار�ت 

تت�سم بالدقة، وحاول "�لوزيري" بعد ذلك �إثبات تو�سط مكة 

للياب�سة من خالل �لقيا�سات و�سور �الأقمار �ل�سناعية وح�سب 

�ملعروفة،  �جلغر�فية  �خلر�ئط  على  �العتماد  ميكن  ال  ر�أيه 

مدينتني،  �أو  موقعني  بني  ودقيقة  علمية  قيا�سات  لتحديد 

�إ�سقاط  �إال عبارة عن ر�سم ميثل  الأن هذه �خلر�ئط ما هي 

لقار�ت �لعامل، وال ميكن �أن يعرب عن �مل�سافات و�الجتاهات 

�آن و�حد، لذلك فقد ��ستخدم يف بحثه الإثبات  �حلقيقية يف 

على  يعتمد�ن  برناجمني  على  للياب�سة  �ملكرمة  مكة  تو�سط 

�أن  كما  �الأر�سية،  للكرة  �حلقيقية  �ل�سناعية  �الأقمار  �سور 

�أي  بني  و�الجتاهات  للم�سافات  قيا�سات  عمل  �إمكانية  بهما 

�يرث  جوجل  موقع  هما  �الأر�سية  �لكرة  �سطح  على  نقطتني 

�لعالية  باإمكانياته  معروف  برنامج  وهو   Google Earth
�أي نقطتني على �سطح �لكرة �الأر�سية و  لتحديد �ملو�قع بني 

لتحديد  خ�سي�سا  م�سمم  برنامج  وهو   Qibla locator
�أي نقطة على �سطح �لكرة �الأر�سية،  �جتاه �لقبلة بدقة من 

مل تعد هذه �الأدو�ت فاعلة وال تعترب ذ�ت �ساأن وجند هز�لتها 

�أ�سبحت  �لتي  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وتطور  ن�سوؤ  بعد 

و�لتحليالت  �ملو�قع  در��سات  يف  �أ�سا�ص  �حلا�سر  �لوقت  يف 

�ملكانية �خلا�سة بها وتطور نظم �لتوقيعات �ملكانية �حلديثة 

�أي  مكانية  ريا�سية  حتليالت  باجر�ء  ت�سمح  �لتي  و�ملتطورة 

جيوم�ساحية على نطاق و��سع. 

المنهجية والطرق المستخدمة:
مكانية  حتليالت  �ملوؤلفني  نف�ص  قبل  من  �سابقا  �أجريت 

با�ستخد�م GIS لتحليل وبيان عدم �سحة �لعالقة يف �لزمن 

�لقار�ت  ياب�ص  توزيع  جلغر�فية  �لر�هن  �لو�سع  بني  �حلايل 

* �أحمد م�سلم �سلتوت )2005(. �لكعبة �مل�سرفة و�الجتاهات �الأربع �الأ�سلية ودالالتها �لفلكية. جملة �الإعجاز �لعلمي، عدد )22(، �لهيئة �لعاملية 
لالإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سنة، جدة. 

* نف�ص �ملرجع 
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عدم  وتوؤكد  تنفي   �ملكرمة،  مكة  وموقع  �الأر�ص  �سطح  على 

�أي تنفي كون مكة �ملكرمة  �سحة �لعالقة غري �لعلمية بينها 

بني  خمتلفة  عالقات  �قامة  باأن  ونوؤكد  للياب�سة.  مركز  هي 

مكونات  �أو  وعنا�سر  �ملكرمة  ملكة  �ملطلق  �لفلكي  �ملوقع 

�ملكرمة  مكة  نوع  نف�ص  من  لي�ست  �الأر�ص  ل�سطح  جغر�فية 

�أو  �ملقدم حاليا  �لعمل  �أهد�ف هذ�  يعد من  ال  كونها مدينة 

�سابقا للموؤلفني، ومن �لبديهي �لقول باأن موقع مكة �ملكرمة 

كمدينة يجب �أن يقارن وين�سب وحتلل عالقاته مع مو�قع مدن 

�أخرى ، حتى ي�سبح �لتحليل �ملكاين منطقيا ويت�سف باجلدة 

و�لعلمية. ونود حاليا �لتوجه لدر��سة وفهم �لعالقات �ملكانية 

�أر�ده �هلل لبيته �لعتيق  �أم �لقرى هذ� �ملوقع �لذي  بني موقع 

وم�ستوطناته �حل�سرية  �ال�سالمي  �لعامل  مدن  باقي  ومو�قع 

�لتي �أعتمدت لهذ� �لعمل، وال �سك باأن ملو�قع هذه �ملدن غري 

�أر�دها و�ختارها �الن�سان �أهمية جغر�فية  مكة �ملكرمة �لتي 

�أن  و��سرت�تيجية �ساهمت تدريجيا يف تطور هذه �ملدن، كما 

للمو�قع �جلغر�فية �ملطلقة �حلالية ملختلف �الأنو�ع �جلغر�فية 

ملدن �لعامل �ال�سالمي ومنذ بد�ية ن�ساأتها �أهمية �سمحت لهذه 

�ملدن باالزدهار و�لتطور لت�سبح مدن ذ�ت دميغر�فية ن�سطة 

متعلقة وناجتة عن �خل�سائ�ص �لدينية و�لثقافية ل�سكان هذه 

�قت�سادي  بوزن  �لوقت  نف�ص  يف  تتميز  �أ�سبحت  �لتي  �ملدن 

جعلت منها ومنذ ن�ساأتها عالمات ح�سرية د�ئمة غري قابلة 

للزو�ل على �سطح �الأر�ص. وتقدم نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

�مكانية �لتحديد �لفعلي لنقاط �لتو�سط �حلقيقية �جلغر�فية 

وحتديد   ،* �ملكرمة  مكة  فيها  مبا  �ملدن  ملو�قع  باأنو�عها 

لنقطة  بالن�سبة  �أو  �ملدن  بني  باأنو�عها  �لرئي�سة  �مل�سافات 

و�لبوؤر �حل�سرية،  �لتوزع،  �أو  �النت�سار  و�أمناط  ما،   ملوقع  �أو 

تخدم  �لتي  باأنو�عها  و�لكثافات  �لو�سول،  و�سهولة  و�لتباعد 

خمتلف �أهد�ف �لبحث. وقد مت بناء وت�سميم قاعدة بيانات 

ح�سابها  مت  �لتي  بالبيانات  وكذلك  �ملختارة  باملدن  خا�سة 

�أو �يجادها ملعاجلة مفاهيم �لتحليالت �ملكانية بني عنا�سر 

مو�سعية �أو نقطية موزعة ع�سو�ئيا. وقبل �ل�سروع يف عر�ص 

نتائج �لبحث يجب ��ستعر��ص �أويل ملنهجية �لدر��سة و�أ�سلوب 

�لعامل  ملدن  �لو�سفية  بالبيانات  يتعلق  فيما  �أما  �لعمل، 

مت  فقد  مدينة   1972 عددها  يبلغ  و�لتي  �ملختارة  �ال�سالمي 

�لريا�سية  �لعالقات  من  بعدد  �ملدن  هذه  م�سافات  ح�ساب 

�لتحديد  �ىل  باال�سافة  الحقا  ذكرها  �سيتم  �لتي  �مل�سهورة 

من  عدد  �ىل  باال�ستناد  �ل�سكانية  لالأحجام  و�لعلمي  �جليد 

�مل�سادر �ملوثوقة ملدن �ال�سالم �ملختارة و�لتي ميكن  ت�سنف 

�أمناط مو�قعها �جلغر�فية كما يلي: 

املواقع املركزية: وكمثال عنها مو�قع بع�ص �لعو��سم �لتي 

�أو  للدول  �لوطني  �ملجال  د�خل  مركزيا  مكانا  لنف�سها  تتخذ 

تلك �ملدن �لتي تتمركز يف و�سط �الأقاليم �ملتجان�سة مثل �ملدن 

�ل�سناعية �أو �لزر�عية �أو �لتي تتميز بكونها عا�سمة �قليمية 

ذ�ت ن�ساط �د�ري، ويقارب عدد �سكانها �أو يزيد عن �ملليون 

ن�سمة.

�جلبال  �أقد�م  حتت  �ملدن  تن�ساأ  حيث  االلتقاء:  مواقع 

�ملجاورة  و�ل�سهول  �جلبال  خ�سائ�ص  من  �سكانها  وي�ستفيد 

)مدن �لدير يف �ملغرب( �أو مدن �ل�سو�حل �أو مدن �لو�حات 

�أو يزيد عن ن�سف  وغريها، ويقارب عدد �سكان هذه �ملدن 

ملون ن�سمة.

مواقع التقاطع: وتن�ساأ عند تقاطع �لطرق �لتجارية �لهامة 

�أو تقاطع �الأنهار �ملالحية �لهامة �أو تقاطع �حلدود �لدولية، 

ويرت�وح عدد �سكانها بني 200 �ىل 500 �ألف ن�سمة *.

�ملو�قع �ل�ساحلية: وت�ستمل على كافة �ملدن �ل�ساحلية ذ�ت 

�أنو�عها  �ل�سياحية مبختلف  �أو  كاملو�نئ  �القت�سادية  �الأهمية 

�لتو�سع الزدياد  �ملدن عادة بدينميكية عالية يف  وتت�سم هذه 

يرت�وح  �أن  وميكن  �لد�خلية  �لهجر�ت  ب�سبب  �سكانها  �أعد�د 

�ألف   500 يزيد عن  ما  50 �ىل  �ملدن من  �سكان هذه  �أعد�د 

مدن  �ىل  حتولت  �لتي  �ل�ساحلية  �لعو��سم  با�ستثناء  ن�سمة 

متعاظمة مب�ساحتها �حل�سرية وب�سكانها.

�ملدن  هذه  �حد�ثيات  �عتماد  �لبحث  هذ�  يف  مت  ولقد 

�ملتو�فقة مع د�توم Datum �أ�سا�ص خريطة �لعامل �مل�ستخدمة 

 WGS-1984-web-mercator-Auxiliairy وهو 

�لبيانات  و��ستكمال  وتدقيق  �لبحث  مت  وكذلك   ،sphere
هذه  لدول  �لر�سمية  �ملو�قع  خالل  من  �ملدن  لهذه  �ل�سكانية 

�ملدن كما �سبق �ال�سارة �ليه. 

�لنقطية، يذكر �مكانية �يجاد ما يلي:  �لتحليل �ملكاين للظاهر�ت  �لثامن،  �لتحليل �ملكاين، �لف�سل  �أ�س�ص  �أعمال د�وود، جمعة، )2012(، يف   *
 Standard مل�سافة �ملعيارية� ،Central Feature  لظاهرة �ملركزية� ،Median Center لو�سيط �ملكاين� ،Mean Center ملتو�سط �ملكاين�

.Average Nearest Neighbor جلار �الأقرب� ،Directional Distribution  جتاه �لتوزيع� ،Distance
* Moriconi E., F., (2009), Les villes et l'urbain: n'en jamais finir avec les définitions, Armand Colin, Paris, France.

  http://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm :ميكن �لعودة  �ىل �ملوقع �مل�ساحي �لتايل

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي       

�أ.د. جهاد بن حممد قربة 

مركزية مكة المكرمة في العالم االسالمي: تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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الطرق الرياضية المستخدمة لحساب المسافات:
المسافة االقليدية:

6371 كم وبالتايل فان حميطها  يبلغ ن�سف قطر �الأر�ص 

يعادل 40030.17 كم مما ي�سمح بح�ساب �مل�سافة �لتي متثلها 

درجة و�حدة تعادل 400040.17 كم / 360 = 111.2 كم. 

بامل�سافة  تعرف  �القليدية  �مل�سافة  باأن  �العتبار  بعني  و�أخذ� 

وي�ستخدم  م�ستو  �سطح  على  نقطتني  بني  �الأق�سر  �خلطية 

حل�سابها �لعالقة �لتالية:

D=sqrt[(longa-longb)2+(lata-latb)2]*111.2
وتكتب عادة يف املراجع امل�شاحية بال�شكل التايل:

�مل�سافة �القليدية = �جلذر �لرتبيعي)مربع فرق �ل�سينات 

+ مربع فرق �ل�ساد�ت(

 �مل�سافات �ملح�سوبة بني مدن �لعامل �ال�سالمي ومكة �ملكرمة 

ممتدعلى  لها  �لعام  �الجتاه  �أن  �أي  عر�سية  م�سافات  هي 

�نت�سارها  ميتد  بينما  لل�سرق  �لغرب  من  طول  درجة   185

68 درجة عر�ص وهذ� يعك�ص  من �ل�سمال �ىل �جلنوب على 

�المتد�د �لو��سع للعامل �ال�سالمي من و�قع �حد�ثياته �ملطلقة 

كما يلي:

55درجة و30 دقيقة �سماال �حلدود �ل�سمالية لكاز�خ�ستان

13 درجة جنوبا جنوب جمهورية �لقمر

�أي �أنه ميتد على 68 درجة عر�ص �أي 38% من �لعرو�ص

�أما �متد�ده على درجات �لطول من �لغرب لل�سرق فهو:

17درجة و 40 دقيقة غربا �ساحل د�كار �ل�سنغال

141 درجة �سرقا عند حدود تيمور

من   %44 ميثل   وهذ�  طول  درجة   158 على  ميتد  �أنه  �أي 

خطوط �لطول

�لتي  �القليدية  �مل�سافات  ��ستخد�م  �سرورة  يوؤكد  مما 

�لعالقة  ��ستخد�م  حت�سب على م�سطحات كروية عن طريق 

�سطح  على  �لقو�سية  �القليدية  �مل�سافة  بح�ساب  ت�سمح  �لتي 

كروي.

االقليدية  القو�شية  بامل�شافات  اخلا�شة  العالقة 

:Orthodromic Distance
من  قو�ص  باتباع  الآخر  مكان  من  حملقة  طائرة  عن  نقول 

كروية  �أو  قو�سية  م�سافة  يحدد  م�سارها  باأن  كبرية  د�ئرة 

 Spherical distance ونحتاج حل�ساب �مل�سافات �لقو�سية

�أن  معرفة  �ىل  �ملختارة،  �ال�سالمية  و�ملدن  �ملكرمة  مكة  بني 

�الأر�ص  �أن  بافرت��ص  كم   1.8523 م�سافة  ت�ساوي  �لدقيقة 

قطر  ن�سف  و�أن  �جلغر�فية  �حل�سابات  يف  �ال�ستد�رة  تامة 

�الأر�ص ي�ساوي 6371 كم كما يلي:

حميط �الأر�ص)360x60 / )2x3.14x6371 = 1.8523 كم

�الأر�ص  �سطح  على  موقعني  بني  �لقو�سية  �مل�سافة  فان 

با�ستخد�م �الحد�ثيات �ملعلومة:

 cosd=(sin lata x sin latb)+(cos lata x cos
(latb) x (cos longa – longb

�مل�سافة  ز�وية  قيمة جيب متام  وهو  �لناجت  يتم حتويل  ثم 

�ىل درجات:

cosd (degree)= cosd x180 / 3.14
 =)x1.853 60( وحتويل �لدرجات �ىل م�سافة بال�سرب يف

�مل�سافة �لقو�سية بالكم.

a=(longa, lata) , b= (longb, latb), d= distance
longa= longitude of a, lata= latitude of a
longb= longitude of b, latb= latitude of b 

وميكن كتابة هذه �لعالقة بو��سطة حزم �الك�سل كما يلي:

D=ACOS(SIN(Rad(lata))*SIN(Rad(latb))+
COS(Rad(lata))*COS(Rad(Latb))*Cos(Ra
d(Longa-Longb)))*6371

عالقة SLC حل�شاب امل�شافات:

 Spherical وتدعى مب�سافة �لقانون �لكروي جليب �لتمام

�لقو�سية  �مل�سافات  لتقدير  وي�ستخدم   law of Cosines
�سهل  يعترب  �لذي  �مل�سهورة  �لنماذج  من  هو  �لنموذج  وهذ� 

�أو حزم �ل  �لتطبيق وي�سمح بربجمته بو��سطة حزم �الك�سل 

:SPSS
SLC = calculates the geodesic distance 
between two points specified by radian 
latitude/longitude using.
GCD.SLC=fontion (long1, lat1,long2, lat2), 
given in radian
R= 6371Km= Earth mean radius
D= ACOS(SIN(Lat1)*SIN(Lat2)+COS(Lat
1)*COS(Lat2)*COS(Long2-Long1))*R

  

عالقة فن�شنتي:

ح�ساب  يف  عامليا  و�ملطبقة  �ملعروفة  �لعالقات  من  وهي   
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�مل�سافات Vincenty Formula  وتكتب:  

D=R * arctan(y/x), where
X=SIN(Lata)*SIN(Latb)+COS(Lata)
xCOS(Latb)*COS(Longa-Longb)
Y = S q r t [ ( C O S L a t b ) * S I N ( L o n g a -
L o n g b ) ) 2 + ( C O S L a t a ) * S I N ( L a t b ) - 
(Lata)*COS(Latb)*COS((Longa-Longb))2]
R= Earth mean equatorial radius= 6378 Km  

عالقة هافر�شني:

 Haversine هافر�سني  عالقة  ��ستخد�م  مت  كما 

�مل�سافات  حل�ساب  �جليدة  �لعالقات  من  وهي   formula
ملقارنة  وذلك  �ال�سالمية  و�ملدن  �ملكرمة  مكة  بني  �لقو�سية 

�لنتائج و�ختيار �الأن�سب: 

d=2R arcsin{√sin2(lata-latb/2)+(cos lata * 
cos latb) * sin2 (longa-longb/2)}
d = spherical distance, r= radius of the 
sphere, lata= latitude a, latb= latitude b,
longa = longitude a, longb= longitude b, R = 
radius of the sphere varies from 6356.78Km 
at the poles to 6378.14 Km at the equator

خا�سة  ز�وية  قيم  عن  عبارة  هي  �لتي  �لنتائج  حتول 

بالر�ديان �ىل درجات عن طريق �سربها  �لقو�سية  بامل�سافة 

3.14/180  ثم حتول �ىل دقائق ب�سربها ب 60 و�أخري� يتم 

�ل�سرب ب 1.853 للح�سول علة �لنتيجة بالكم.

  SLC  وقد وجد يف بع�ص �ملر�جع �عتماد ما �سمي بقانون

هافر�سني �لتي مت ��ستخد�مها يف هذ� �لبحث وتكتب كما يلي:

عالقة SLC هافر�سني:

SLC_hf=fontion (long1, lat1,long2, lat2), 

given in radian
R= 6371Km= Earth mean radius
Delta.long= (Long2-Long1)
Delta.lat= (Lat2-lat1)
A=SIN(delta.lat/2)^2 
+COS(Lat1)*COS(Lat2)*SIN(delta.long/2)^2
C=2*ASIN(min(1,sqrt(a)))
D= R*C

المسافة الجغرافية: 
مو�قع  بني  �القليدية  �مل�سافة  على  �مل�سافة  هذه  وت�ستند 

على  �لتعرف  وميكن  �ملو�قع،  لهذه  �لعددية  و�لقيم  �ملدن 

�مل�سافة  با�ستخد�م  �ملتعلقة   *)Nicolas,2005( �أعمال 

�جلغر�فية Geographic Distance و�لتي ت�سمح بتحويل 

عالقة �مل�سافات ب�سكل �أف�سل لت�سبح �أكرث جغر�فية بني مو�قع 

�ملدن على �سطح �الأر�ص عن طريق �دخال �حلجم �ل�سكاين 

ويعتمد   .* للم�سافات  �الن�سان  ت�سور  يحدد  �لذي  للمدينة 

بني  �مل�سافة  وزن  �أو  تعديل  على  �جلغر�فية  �مل�سافة  مفهوم 

�ملو�قع �لتي ال تعني جغر�فيا �ل�سيء �لكثري، بو��سطة �لقيمة 

�حل�سرية،  �ملو�قع  خ�سائ�ص  من  �أكرث  �أو  خلا�سية  �لعددية 

وهنا ن�ستطيع �أن ندخل خ�سائ�ص جغر�فية �ملدينة �لتي تولد 

�حلركة باجتاهها �أو منها، و�لتي ترتبط ب�سكل كبري باالأهمية 

�حل�سرية للمدينة و�ملرتبطة بدورها بحجم �ملدينة �ل�سكاين 

ولي�ص فقط بامل�سافة �لتي تف�سلها عن باقي �ملو�قع �حل�سرية 

جغر�فية  خا�سية  �أو  وزن  و�أهم  �لبعد.  �أو  �لقرب  لعامل  �أي 

حتديد  حني  �العتبار  بعني  توؤخذ  �أن  يجب  �لتي  للمدينة 

�ل�سكان   �مل�سافه �جلغر�فية و�لتي عادة ما تعترب هي حجوم 

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

d_g (A,B)=(√((A÷B))×(d_k √((A,B))
d_g (B,A)=(√((B÷A))×(d_k √((B,A))

* Vincenty, Thaddeus, 1975, Direct and inverse soutions of geodesics on the ellipsoid with application of Nested 
Equations, Rurvey Review 23, (176). 8893-, Kingston Road, Tolworth Surrey, Directorate of Overseas Survey.
* cf. Haversine formula in http://en.wikipedia.org/wiki/Harvesine_formula
* Nicolas, G.,( 2008) professeur honoraire, Université de Losanne, 15 rue Alfred Musset, 25300 Pontarlier.http://
thema.univ-fcomte.fr

 يف كتابه بعنو�ن " �ملفاهيم �الأ�سا�سية للنظريات و�لنماذج يف �لعلوم �جلغر�فية " �ملن�سور جمانا يف �النرتنت يف �ملوقع �لتايل:

https://sites.google.com/site/kerbegeographe/ �أورد قربة، جهاد حممد، 2014م ملخ�سا جيد� عن �أهمية �مل�سافة �جلغر�فية ومقدما 
�ل�سكاين لكل مدينة لوزن �مل�سافة وللح�سول على  مثاال عن �لعالقة بني ثالثة مدن هي باري�ص وموتالييه ومدينة بوز�ن�سون حيث �عتمد �حلجم 

�مل�سافة �جلغر�فية �لناجتة عن  و�قع �لعالقات �ملكانية �لتي تتحدد لي�ص بامل�سافة فقط بل وباأهمية �ملوقع وحجمه، ففي حالة �ملدن يعتمد �حلجم 

�ل�سكاين للمدينة.

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي       

�أ.د. جهاد بن حممد قربة 

مركزية مكة المكرمة في العالم االسالمي: تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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 dg  = �مل�سافة �جلغر�فية 

  dk = �مل�سافة �القليدية
 A لقيمة �لعددية للعن�سر� = A

)يف هذ� �لبحث مت ��ستخد�م �حلجم �ل�سكاين للمدينة(

 B لقيمة �لعددية للعن�سر� = B
) يف هذ� �لبحث مت ��ستخد�م �حلجم �ل�سكاين للمدينة(

B و A مل�سافة �القليدية بني� =  )A,B(

 A و B مل�سافة �القليدية بني� = )B,A(

 dg  فان A أكرب من� B إذ� كانت �لقيمة �لعددية للعن�سر�

dg أكرب من �ل� A و  B   بني

 dg فان �ل  B = A  و�لعك�ص �سحيح، و�إذ� كانت  B و  A بني

بني )A,B(  ي�ساوي )B,A( وبالتايل فان �مل�سافة �جلغر�فية 

.A و  B بني dg ت�ساوي B و A ت�سبح متناظرة  بني

بالقيمة  �مل�سافة �جلغر�فية بني موقعني جغر�فيني  وتتعلق 

�لعددية �ملقارنة مع �مل�سافة �القليدية ففي حالة ت�ساوي �لقيم 

وتتولد  �القليدية  مع  �جلغر�فية  �مل�سافة  تت�ساوى  �لعددية 

Symmetry بني هذين �ملوقعني،  حالة  �لتناظر �حلقيقي 

�مل�سافة  فان  �جلغر�فية  �الأوز�ن  ت�ساوي  عدم  حالة  ويف 

�جلغر�فية ت�سبح متنا�سبة مع م�سروب ن�سب �لقيم �لعددية 

هي  �جلغر�فية  بامل�سافة  �خلا�سة  �لوحدة  �ملوقعني.  الأوز�ن 

ويرمز  ب�ساطة وحدة جغر�فية  بكل  بل هي  �لكيلومرت  لي�ست 

�لنظر  Geographic unit، وبتوجيه  �أي    ug بالرمز  لها 

)وزن  كبرية  عددية  قيمة  ذو  جغر�يف  مو�سع  من  �بتد�ء 

�أي  �لعددية  بقيمته  حجما  �أقل  جغر�يف  مو�سع  نحو  كبري( 

بوزنه، يولد ذلك �نطباع �لبعد �أو �لتباعد �جلغر�يف و�لعك�ص 

تختلف  �لتي  �جلغر�فية  �مل�سافة  ح�ساب  فان  لذلك  �سحيح. 

ب�سكل  �لبعد  بتناول  ي�سمح  �لفعلي،  �لكيلومرتي  �لتباعد  عن 

مل  �أخرى  ناحية  ومن  �لو�قعية.  �جلغر�فية  بالعلمية  يت�سم 

حلركة  حمدد  كعائق  حاليا  معتربة  �لدولية  �حلدود  تعد 

�ل�سكان يف �لعامل وخا�سة يف �أوروبا لذلك فان مفهوم �مل�سافة 

�مل�سافة  عالقات  در��سة  عند  مكانته  كل  �سياأخذ  �جلغر�فية 

�لفا�سلة  �لوحد�ت �جلغر�فية  فما هي  �لعامل،  �ملدن يف  بني 

ما  �أي  �ملختارة،  �ال�سالمية  �ملدن  وباقي  �ملكرمة  مكة  بني 

�ملكاين بني  �لرت�بط  و�قع  �لتي متثل  �مل�سافة �جلغر�فية  هي 

معاجلته  �ستتم  �ل�سوؤ�ل  وهذ�  �ال�سالمية،  و�ملدن  �لقرى  �أم 

�لتي  �ملكانية  للتحليالت  �لكارتوجر�فية  �ملخرجات  بو��سطة 

لباقي خمرجات  بالن�سبة  وكذلك �حلال  عليها  مت �حل�سول 

�عتمدها  مت  و�تي  بامل�سافات  �خلا�سة  �ملكانية  �لتحليالت 

مبتدئني  تباعا  با�ستعر��سها  �سنقوم  و�لتي  �لبحث  هذ�  يف 

�لعالقات  بو��سطة  ح�سابها  مت  �لتي  �القليدية  بامل�سافات 

�لريا�سية �لتي ��ستعر�ست عاليه. 

نتائج البحث:
اأوال: التحليل الناجت عن االنتظام املكاين للمدن اال�شالمية:

مت ت�سميم �الأ�سكال من 3 �ىل 8 للتعبري عن �خل�سائ�ص 

�لعامل  ملدن  �ملكاين  �النتظام  منط  من  �ملندلقة  �لرئي�سة 

�ال�سالمي على �سطح �الأر�ص، ويتبني من خالل هذ� �لنمط 

�ملدن  �نت�سار  �الحد�ثيات  �سبكة  على  �لفعلي  �لتوزيع  من 

غربا  �لعربي  �ملغرب  من  �لطول  خطوط  ح�سب  �ال�سالمية 

�ىل �ندوني�سيا �سرقا، مما يدعو �ىل �لت�ساوؤل فيما �ذ� كانت 

مكة �ملكرمة تتخذ �ملوقع �لذي �أر�ده �هلل لها وتعك�سه �لت�سمية 

�أهمية  وتعك�ص  م�سلم  كل  ل�سان  على  هي  و�لتي  بها  �خلا�سة 

ومركزية هذه �ملدينة يف كونها �أم �لقرى؟

ي�سري �ل�سكل رقم 3 �أنه فقط وباعتماد �الحد�ثيات �لفلكية 

للمدن �ملختارة ودون �دخال �أي �وز�ن عي مبثابة خ�سائ�ص 

�أو �سفات تخ�ص هذه �ملدن Attribute Data *  كم�سافتها 

�أو �أحجام �ل�سكان �خلا�سة بها فان �ملركز  عن مكة �ملكرمة 

 Mean �أي   GIS نظم  عن  �لناجت  �ملدن  لهذه  �ملتو�سط 

للمدن  �جلغر�يف  �ملركزي  باملوقع  يعرف  �لذي   *  Center
�ال�سالمية هو مكة �ملكرمة. 

هذه �لنتيجة �لعظيمة �لتي متثل كارتوجر�فيا على �ل�سكل 

مكة  مركزها  حول  �ملدن  جتمهر  درجة  بروؤية  ت�سمح   3 رقم 

حدودها  تغلف  �لتي  �ملعيارية  �لد�ئرة  با�ستخد�م  �ملكرمة 

عن  م�سافتها  تزيد  ال  �لتي  �ملدن  وهي  �ملدن  من   %68 ن�سبة 

* Mean Center :Identifies the geographic center (or the center of concentration) for a set of features.
* Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse): Creates standard deviational ellipses to summarize the 
spatial characteristics of geographic features: central tendency, dispersion, and directional trends, measures the 
degree to which features are concentrated or dispersed around the geometric mean center.
*  magnitude per unit calculates area from point or polyline features using a kernel function to fit a smoothly tapered 
surface to each point or polyline.
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ميكن  كما  �ملعياري،  �النحر�ف  مبقد�ر  �جلغر�يف  مركزها 

تعريف �لتوزيع �الجتاهي للمدن وقيا�ص درجة جتمهرها حول 

 Directional ملدينة �ملركزية وهي مكة �ملكرمة، �أي تطبيق�

�ل�سرقي  �الجتاه  و��سح  ب�سكل  يظهر  حيث   Distribution
�لغربي الهلياج �لتجمهر �لذي متر حدوده �خلارجية بن�سبة 

�جليومرتي  �ملركز  عن  بعدها  يزيد  ال  �لتي  �ملدن  من   %68

 .4 �ل�سكل  �نظر  �ملعياري،  �النحر�ف  عن  تزيد  م�سافة 

�لن�سف  مدن  عد�  �الأندوني�سية  �ملدن  باأن  هنا  ويالحظ 

�ل�سو�حل  ومدن  �وزباك�ستان  ومدن  ل�سومطرة  �ل�سمايل 

�لتي  �لتجمهر  مناطق  خارج  تقع  �لتي  هي  الفريقيا  �لغربية 

مت وزنها باأحجام �ل�سكان )�الهليلج �الأخ�سر(، مما �أدى �ىل 

�لتاأثري يف عدد  �أنها �سديدة  �أن تعترب  حدوث فروق ال ميكن 

�ملكرمة،  مكة  لها  �جليومرتي  �ملركز  حول  �ملتجمهرة  �ملدن 

�ل�سكل 4.

حتديد �النتظام �ملكاين بهذه �لدقة �لعالية ي�سمح بالتطرق 

بالنظم  تنفيذها  ميكن  و�لتي  وح�سابها  �لكثافة  ملفهوم 

 Kernel للكثافة  كرنل  ملفهوم  �لتطرق  �أي  �مل�ستخدمة 

�ملدن  وهي  �لكائنات  كثافة  ح�ساب  تعتمد  �لتي   ،density
خلية  لكل  بالن�سبة  �لبع�ص  بع�سها  مع  �ملتجاورة  �ال�سالمية 

�لتي  �ملتغري�ت  من  عدد  �العتبار  بعني  كرنل  عالقة  وتاأخذ 

تعمل على ح�سابها تلقائيا لتحديد قطر بوؤر �لكثافة �لتي يعرب 

�مل�سطلحات  يف  وهي  �ملخرجة  �خلريطة  على  باللون  عنها 

عدد �ملدن لكل كيلومرت مربع. و�ملهم بالن�سبة للم�ستخدم باأن 

وتوزيعها  �حل�سرية  �لبوؤر  مبا�سر  ب�سكل  حتدد  �لنتيجة  هذه 

ال�شكل  من  نالحظ  حيث  �ملكرمة  ملكة  بالن�سبة  �جلغر�يف 

رقم 5 تكّون البوؤر التالية:

�لبوؤرة �حل�سرية �ملالية: وتت�سمن مدن �أندوني�سيا وماليزيا 

) �ملركز جاوة(

�لبوؤرة �حل�سرية �لبانغالية ) �ملركز باجنالد�ص(

�ال�سالمية  �لدول  �لرتك�ستانية:  �حل�سرية  �لبوؤرة 

�جلديدة و�ير�ن ) �ملركز �أوزباك�ستان(

و�سوريا  �لعر�ق  تركيا  �ل�سام:  لبالد  �حل�سرية  �لبوؤرة 

)�ملركز �سوريا(

�لعربي )�ملركز  �لبوؤرة �حل�سرية �ملغربية: بالد �ملغرب 

تون�ص(

�الفريقي  �ل�ساحل  دول  �ل�سنغالية:  �حل�سرية  �لبوؤرة 

)�ملركز �ل�سنغال(

�ليمنية  �خللية  هما:  ثانويتني  خليتني  تكون  �ىل  باال�سافة 

�لنهاية  منط  �الأوغندية، لكي يتمثل يف  �ل�سومالية و�خللية 

توزع �لبوؤر �حل�سرية ب�سكل مثايل ليحيط مبكة �ملكرمة.

يوؤكد �ل�سكل رقم 6 �خلا�ص باملو�سع �أو �لنقطة �الح�سائية 

ح�سب ت�سمية �لنظام نتائج �ل�سكل رقم 5، فعند �عتماد قيم 

لكافة �خلاليا �ملجاورة  للعن�سر �ملو�سعي �سفات �ح�سائية 

قطر  وباعتماد  �ملو�سعي  �لعن�سر  هذ�  �سفات  من  خمتارة 

وهنا  �لدو�ئر،  �ختيار  حالة  يف  �مل�ستخدمة  للخاليا  حمدد  

�مل�ستخدمة  �لرقمية  �خلا�سية  حتديد  وبعد  خلية،   25 هي 

عن  �لو�سطية  �مل�سافة  وهي  �ملدن  �أي  �ملو�سعية  للعنا�سر 

لكافة  �مل�سافات  قيم  ��ستخد�م  تنتج عن  و�لتي  �ملكرمة  مكة 

�لنماذج �خلا�سة بح�ساب �مل�سافات �مل�ستخدمة، نح�سل على 

�ل�سكل 6 حيث تعرب �ل�سفة �للونية وتدل على مدى  �لتجاور 

مع مكة �ملكرمة.
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�ىل  �ال�سالمي  �لعامل  ت�سنيف  �ىل  يعمد   7 رقم  �ل�سكل 

مناطق تقل �أو ت�ستد بها �حل�سرية وهنا نالحظ باأن �الأر��سي 

غري �حل�سرية  ت�ستمل على �الأر��سي غري �مل�سكونة وهي عادة 

�مل�سطحات �لبحرية و�ملناطق �ل�سحر�وية، كما وتزد�د كثافة 

�لبوؤر  د�خل  باجتاه  �أي  �الأطر�ف  نحو  �جتهنا  كلما  �حل�سر 

�حل�سرية  �ملجاالت  هذه  ون�سوؤ  رقم5.  �ل�سكل  يعك�سها  �لتي 

�ال�سالمي  �لعامل  مدن  بني  بامل�سافات  و��سح  ب�سكل  مرتبط 

�مل�سافات هي حم�سوبة من  8، هذه  رقم  �ل�سكل  يبينها  �لتي 

قبل �لنظام بني نقطتني على �سطح �الأر�ص وهي �ذن لي�ست 

و�لتي  �لنظام  خارج  �ملوؤلفني  قبل  من  �ملح�سوبة  �مل�سافات 

�ل�سمويل  �مل�ستوى  على  �أنه  �لقول  ويجدر  الحقا.  �ست�ستخدم 

للعامل �ال�سالمي فان كافة �ملدن تقع يف �ل�سريحة �لتي تظهر 

هذه  وتاأخذ  �الأدنى  حدها  يف  هي  �ملدن  بني  �مل�سافات  باأن 

�لقول  �لطبيعي  ومن   ،8 �ل�سكل  �لرمادي يف  �للون  �ل�سريحة 
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�ال�سالمي  �لعامل  بني مدن  �لقو�سية  �القليدية  �مل�سافات  باأن 

�لبحث  و�أن  الأخرى  دولة  ومن  الأخرى  منطقة  من  تختلف 

�ملكانية  �لتحليالت  يف  جاد�  عمال  يتطلب  �لتغري�ت  هذه  يف 

للمدن باعتبارها كائنات جغر�فية م�ستقلة. ويجب بعد حتليل 

�خل�سائ�ص �ملتعلقة باالنتظام �ملكاين ملدن �لعامل �ال�سالمي 

�ال�سالمي  �لعامل  ومدن  �ملكرمة  مكة  بني  �مل�سافات  حتليل 

للم�سافات  �ملجالية  �لتحليالت  بهذه  �ملتعلقة  �لنتائج  وبيان 

�لريا�سية  �لعالقات  با�ستخد�م  �لنظام  خارج  ح�سبت  �لتي 

�ملختلفة و�لتي مت ��ستعر��سها �سابقا، حيث �أن �لنظام يعتمد 

فقط على �مل�سافات �القليدية. 

بني  امل�شافات  عن  الناجت  اجليومكاين  التحليل  ثانيا: 

املدن اال�شالمية ومكة املكرمة:

مت ح�ساب �مل�سافات �جليوديزية، و�ملق�سود بها �مل�سافات 

9، و�مل�سافات �لكروية �ل�سكل 10،  �القليدية �لقو�سية �ل�سكل 

�مل�سافات  ت�ساوي  �ن�ساء خطوط  �لدر��سة، ومت  لعنا�سر هذه 

منط  لبيان   Kriging طريقة  با�ستخد�م  �ملكرمة  مكة  عن 

تباعد �ملدن �لعامل �ال�سالمي عن مكة �ملكرمة وذلك ح�سب 

العطاء  �الأن�سب  الأنها  �أعتمدت  �لتي  �لتالية  �الختيار�ت 

�ل�سورة �الأمثل خلطوط ت�ساوي �مل�سافات عن مكة �ملكرمة:   

 Kriging Method = Ordinary,
 Semivariogram = Spherical, Output Cell
 Size = 55118.4, Search Radius = Variable,
 Number of Point for Search Radius
.Settinas = 20
�لتجاذب  باأن  نعلم  عندما  �لدر��سة  هذه  �أهمية  وتتجلى   

و�أن  بينهما  �لفا�سلة  �مل�سافة  مع  عك�سا  يتنا�سب  �ملدن  بني 

�رتفاع  يوؤدي �ىل  �لوقوع على م�سافة قريبة مع مدينة هامة 

تكر�ر �حلركة مع هذه �ملدينة قد ي�سل �ىل �لنمط �لبندويل، 

بني  �حلال  هو  كما  كم   150 �مل�سافة  هذه  تتعدى  ال  عندما 

مدينة �أبها وخمي�ص م�سيط �أو بني مكة �ملكرمة وجدة...�لخ. 

و�سنبني هنا �أمناط توزيعات تغري�ت �مل�سافات ح�سب خمتلف 

مناذج �مل�سافات �مل�ستخدمة و�ملح�سوبة، و�لتي �سبق توثيقها 

يف هذ� �لبحث، و�لذي من خاللها نالحظ ب�سكل جيد �نتماء 

من   %70 يقارب  ما  و�أن  �ال�سالمي  �لعامل  �ىل  �ملكرمة  مكة 

و�حدة  مرة  عن  تزيد  ال  م�سافة  �سمن  تقع  �لعامل  يف  �ملدن 

�مل�سافة  د�ئرة  مد�ه  حتدد  �لتي  �ملعياري  �النحر�ف  قيمة 

يف  1000كم  عن  تزيد  ال  وهي   ،4 و  �ل�سكلني3  يف  �لقيا�سية 

�مل�سافات  حالة  يف  كم  و1500  �القليدية  �مل�سافات  حالة 

�لقو�سية. ون�ستطيع مالحظة �لتغطية بو��سطة د�ئرة �مل�سافة 

�جلنوبية  �الأجز�ء  عد�  �أفريقيا  من  كبرية  الأجز�ء  �لقيا�سية 

�لغربية لل�ساحل �الفريقي، و�لهند �سرقا و�الأجز�ء �جلنوبية 

من �أوروبا مبا يف ذلك حو�ص �لبحر �الأبي�ص �ملتو�سط. �أما يف 

حالة �عتبار �ملدن �لقريبة و�لتي يقل تباعدها عن 1500كم 

�أن  �إال  �أقل  ي�سبح  عددها  فان  �لفاحت  �لتدرج  يف  تقع  و�لتي 

و�سرق  لي�سمل جنوب  يز�ل هاما  ما  �ملدن  �متد�د هذه  حقل 

�وروبا ولي�سل �سرقا �ىل حدود �لهند وجنوبا �لقرن �الفريقي 

ون�ستطيع  الإفريقيا.  �ل�سرقية  �ل�سو�حل  من  هامة  و�أجز�ء 

مكة  بني  �مل�سافية  �لتوزيعات  يف  �لكبري  �لت�سابه  مالحظة 

 9 من  �الأ�سكال  خر�ئط  يف  �ال�سالمي  �لعامل  ومدن  �ملكرمة 

�ىل 17 �لتي متثل خطوط ت�ساوي �مل�سافات عن مكة �ملكرمة، 

بالرغم من تباين بل تخالف �لنماذج �أو �لعالقات �لريا�سية 

�مل�ستخدمة حل�ساب هذه  �مل�سافات.

�أ�سكال خطوط ت�ساوي �مل�سافات  وجند ب�سكل عام ولكافة 

جاعلة  �لعربية  �جلزيرة  ت�سغل  �الأوىل  �مل�سافية  �لد�ئرة  باأن 

�لد�ئرة  تاأتي  ثم  �لد�ئرة،  لهذه  قطر�  �الأحمر  �لبحر  حمور 

�مل�سافية �لثانية لتحيط باالأوىل ولتغطي بالد �ل�سام و�الأجز�ء 

من  �لغربية  و�الأجز�ء  �لعر�ق  �سماال،  تركيا  من  �جلنوبية 

�ير�ن �سرقا، م�سر و�ل�سود�ن و�ل�سومال �ل�سمايل يف �ل�سرق 

�الأجز�ء  لتغطي  �لثالثة  �مل�سافية  �لد�ئرة  ومتتد  و�لغرب، 

�جلنوبية من �لباك�ستان و�أفغان�ستان �سرقا،  �لبحر �ملتو�سط 

�ملركزي و�ألبانيا غربا، �أوغند� جنوبا، مما يعني �أن بنغالد�ص 

�لتي  �لغربية الفريقيا هي فقط  �ل�سو�حل  و�أندوني�سيا ومدن 

و�لقريبة  �لقريبة  �مل�سافية  �لدو�ئر  من  تغطية  بدون  بقيت 

و�مللفت  و�ل�ساد�سة.  �خلام�سة  �لد�ئرة  �ىل  لتنتمي  ن�سبيا 

للنظر و�جلدير باملالحظة �لت�سابه يف �نتظام �أ�سكال حميط 

خطوط ت�ساوي �مل�سافات حول مكة �ملكرمة ملختلف �الأ�سكال 

بح�ساب  �خلا�سة  �لعالقات  نتائج  كارتوجافيا  متثل  �لتي 

يف�سر  �الأمر  وهذ�  �ملكرمة،  مكة  عن  �مل�ستخدمة  �مل�سافات 

�أر��ص تدعى باأر��سي  بكون مكة �ملكرمة وما يحيط بها من 

�حلرم �ملكي متثل �ملركز �جلغر�يف ملدن �لعامل �ال�سالمي.

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي       

�أ.د. جهاد بن حممد قربة 

مركزية مكة المكرمة في العالم االسالمي: تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية



املجلد الثامن )٢( أكتوبر ٢٠١٦ 4041

المسافات األنسب:
ويعلم �مل�ستغلني يف مو�سوع �لقيا�سات �الأر�سية �ل�سعوبات 

�لكبرية يف ح�ساب �مل�سافات بني نقطتني يزيد �لفا�سل بينهما 

عن 100 كم، فكيف و�أن �لتباعد بني مدن �لعامل �ال�سالمي 

بالع�سر�ت.  ولي�ص  �لكيلومرت�ت  مبئات  يقدر  �ملكرمة  ومكة 

�سهرة  �الأكرث  �لعالقات  يف  حتى  ن�سبية  �لنتائج  دقة  وتبقى 

غريهما  �أو  هافر�سني  �أو  فان�سنتي  بنموذج  عنها  يعرب  �لتي 

�لن�سبية  �لدقة  حتديد  �ىل  وللتو�سل  �مل�سافات،  حل�ساب 

لنتائج تقدير �مل�سافات بو��سطة �لنماذج �مل�ستخدمة ن�ستطيع 

�لطول  خطوط  بني   regression �لب�سيط  �النحد�ر  تطبيق 

هذه  ونف�ص  �لعر�ص  ودو�ئر  جهة  من  �ملح�سوبة  و�مل�سافات 

نوعية االنحدار R2  معادلة االنحدار  امل�شافة املح�شوبة

بوا�شطة

 العالقة

االنحدارية مع

Polynomial y = 1.2897x2 - 105.26x + 4179.6 R² = 0.9162 منوذج هافر�سني درجات �لطول

Polynomial y = 1.2035x2 - 96.292x + 4205.8 R² = 0.8365 منوذج فان�سنتي درجات �لطول

Polynomial y = 1.2897x2 - 105.26x + 4179.6 R² = 0.9162 منوذج �لتجيب درجات �لطول

Polynomial y = 1.371x2 - 112.83x + 4430.2 R² = 0.8989 منوذج ثادو�ص درجات �لطول

Polynomial y = 0.9682x2 - 71.587x + 4183.9 R² = 0.9244 �مل�سافات �لو�سطية درجات �لطول

Polynomial y = 1.3211x2 - 107.9x + 4397.3 R² = 0.907 �مل�سافات �القليدية درجات �لطول

Polynomial y = 1.4905x2 - 107.49x + 2075.8 R² = 0.9044 منوذج ويليم درجات �لطول

Polynomial y = -0.7911x2 + 61.65x + 4919 R² = 0.9192 �مل�سافات �لقو�سية درجات �لطول

نوعية االنحدار R2  معادلة االنحدار  امل�شافة املح�شوبة

بوا�شطة

 العالقة

االنحدارية مع

Polynomial y = 1.6133x2 - 130.05x + 5442 R² = 0.3713 منوذج هافر�سني دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 1.5316x2 - 121.16x + 5440.5 R² = 0.3221 منوذج فان�سنتي دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 1.6133x2 - 130.05x + 5442 R² = 0.3713 منوذج �لتجيب دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 1.6459x2 - 136.21x + 5741.1 R² = 0.3689 منوذج ثادو�ص دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 1.6232x2 - 115.6x + 5521.2 R² = 0.3886 �مل�سافات �لو�سطية دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 1.6299x2 - 126.94x + 5569 R² = 0.3195 �مل�سافات �القليدية دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = 2.6969x2 - 194.16x + 4449 R² = 0.4423 منوذج ويليم دو�ئر �لعر�ص

Polynomial y = -0.9848x2 + 83.874x + R² = 0.4157 �مل�سافات �لقو�سية دو�ئر �لعر�ص

�جلدول 1: عالقة �النحد�ر Regression بني خطوط �لطول و�مل�سافات �ملح�سوبة عن مكة �ملكرمة

�جلدول 2: عالقة �النحد�ر Regression بني دو�ئر �لعر�ص و�مل�سافات �ملح�سوبة عن مكة �ملكرمة

هي  �الأن�سب  �مل�سافات  و�ستكون  �أخرى،  جهة  من  �مل�سافات 

بينها   R2
�لتحديد  ملعامل  قيمة  �أكرب  قدمت  �لتي  �مل�سافات 

�لنتائج  لقد مت عر�ص  �لعر�ص.  ودو�ئر  �لطول  وبني خطوط 

يف �جلدول 1و2، حيث يتبني باأن معامل �لتحديد �لذي يعرف 

باأنه مربع معامل �الرتباط هو جلميع مناذج �مل�سافات يقارب 

0.9 وهذ� يعني باأن 90% �أو �أكرث من تباين �مل�سافات عن مكة 

�ملكرمة يف�سر بتغري خطوط �لطول و�أن هذه �لن�سبة �لعالية 

�لطول  وخطوط  �ملح�سوبة  �مل�سافات  بني  �لتحديد  ملعامل 

�ال�سالمي  �لعامل  ملدن  �حلقيقي  �جلغر�يف  و�لتوزيع  تتنا�سق 

�ي  طول  درجة   158 على  �ل�سرق  �ىل  �لغرب  من  متتد  �لتي 

44% من كلية خطوط �لطول. 
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وبالنظر �ىل �جلدول رقم 2 �لذي يقيم �الرتباط �النحد�ري 

�أو �العتمادي Regression بني �مل�سافات عن مكة �ملكرمة 

وهو   0.4 يتعدى  ال  �لتحديد  معامل  فان  �لعر�ص،  وخطوط 

�أثر  �سعف  ليوؤكد   0.38 و   0.3 بني  برت�وح  �لنماذج  لكافة 

ويف  �ملكرمة،  مكة  عن  �مل�سافات  حتديد  يف  �لعر�ص  درجات 

نف�ص �لوقت لتتاأكد  �أهمية ��ستخد�م �لعالقة �لقو�سية وعالقة 

خطوط  مع  �لقيمة  علي  حتديد  معامل  �أبرزت  �لتي  �لتجيب 

�لطول ودو�ئر �لعر�ص. ونتيجة �لتقارب �ملالحظ يف �لنتائج 

�عد�د �خلر�ئط  2، فقد مت  1 و�جلدول  �لو�ردة يف �جلدول 

�ملكرمة  مكة  عن  �مل�سافات  ت�ساوي  خطوط  تقدم  �لتي 

و�عتمادها لكافة �لنماذح �مل�ستخدمة �الأ�سكال من 9 �ىل 17.

مركزية المدن باعتماد المركز المتوسط:
  Mean Center يوؤكد �ل�سكل 18 باأن مكة �ملكرمة هي �ل

يف  وذلك  �ال�سالمي،  �لعامل  مدن  لكافة  �ملتو�سط  �ملركز  �أي 

�لوحيد  �ملعّرف  و�أن  �ملدن  لكافة  �الأهمية  نف�ص  �عطاء  حالة 

للمدينة هو بياناتها �ملكانية فقط، �أي دون �حلاجة ال�ستخد�م 

�أية خ�سائ�ص �أو �سفات لوزن مو��سع مدن �لعامل �ال�سالمي، 

حيث كما نعلم تتيح �آلية حتديد �ملركز �جلغر�يف �ملتو�سط وزن 

 Weight ملركز �ملتو�سط بو��سطة متغري �أخر يو�سع يف حقل�

 Dimension يدعى   �آخر  حقل  هناك  �أن  كما   ،Field
Field ي�ستخدم الدخال متغري�ت �أخرى يعتقد�لباحث باأنها 
�حلقل  فان  �لو�قع  ويف   .* �جلغر�يف  �ملركز  بتحديد  توؤثر 

حقل  هو  للمدن  �جلغر�يف  �ملركز  حتديد  يف  تاأثري�  �الأكرث 

�جلغر�يف  �ملركز  �سيتاأثر  كيف  وبالتايل   Weight Field
�مل�سافات  ��ستخد�م  حالة  يف  �ملختارة  �ال�سالمية  للمدن 

�ملح�سوبة للمدن عن مكة �ملكرمة. ولالجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل 

تف�سل  �لتي  �لنظام  �ملح�سوبة خارج  �مل�سافات  ��ستخد�م  مت 

كل مدينة على حدة وح�سب �لنموذج �مل�ستخدم حل�سابها يف 

Weight Field ومت ح�سر �لنتائج يف �ل�سكل 18 من �أجل 
�جلغر�فية  للمر�كز  �جلغر�فية  �ملقارنة  من  �لقارئ  متكني 

�ملوزونة بو��سطة �مل�سافات وتبني ما يلي:

�لعربية  �ململكة  �أر��سي  يف  �جلغر�فية  �ملر�كز  كافة  تقع 

من  �جلغر�فية  �مل�سافات  عن  �لناجت  �ملركز  عد�  �ل�سعودية، 

وقوعه  �ت�سح  حيث    dgmak_city �ملكرمة  مكة  منظور 

�سمال �ل�سود�ن على نف�ص د�ئرة عر�ص مكة �ملكرمة

�ملركز  فان   Range_City �ملدينة  رتبة  وبا�ستخد�م 

�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �أر��سي  جنوب  �سيقع  �ملتو�سط 

بالقرب من �حلدود �ليمنية، كما هو �حلال باعتماد متو�سط 

�مل�سافات �ملح�سوبة جميعها عن مكة �ملكرمة.

كمتغري�ت  �لتجيب  وم�سافة  �لقو�سية  �مل�سافات  وبادخال 

لوزن �ملركز �ملتو�سط ملدن �لعامل �ال�سالمي جند باأن �ملر�كز 

�سو�حل  ينبع على  بالقرب من  تقع  �لناجتة عنها  �جلغر�فية 

�لبحر �الأحمر.

مركزية المدن باعتماد مركز الثقل:
�أو نقاط على  �لتي تبدو كمو��سع  حتديد مركز ثقل �ملدن 

م�ستوى مقيا�ص هذ� �لعمل هي يف �حلقيقة جماالت ح�سرية 

لتجمع �سكاين عايل �لكثافة يحدد حجم كل مدينة ومرتبتها 

�جلغر�يف  موقعها  لوزن  تعتمد  �أن  ميكن  رئي�سة  ك�سفات 

كل  م�سافة  �ىل  باال�سافة  �لثقل،  مركز  ح�ساب  عند  �ملطلق 

مت  كما  مناذج  بعدة  ح�سبت  �لتي  �ملكرمة  مكة  عن  مدينة 

ذكره �سابقا. ويعتمد ��ستخد�م Central Feature  وهو من 

جمموعة �أدو�ت Spatial Statistics Tools للح�سول على 

��سقاط كارتوجايف للنقطة �الأكرث مركزية ملجموعة �لعنا�سر 

�لتي  �أ�سا�ص �خلريطة  �لنقطية �مل�ستخدمة على  �أو  �ملو�سعية 

هي مرجعة ومعرفة وتبني �النت�سار �ملكاين للعنا�سر �ملو�سعية 

�لنظام  يعمد  �الأد�ة  �حد�ثياتها �جلغر�فية. ويف هذه  ح�سب 

مانهاتن  م�سافات  �أو  �القليدية  �مل�سافات  حل�ساب  تلقائيا 

م�سافات  �عتماد  هنا  �لطبيعي  ومن  �لباحث،  �ختيار  ح�سب 

�ملدن  بني  �لفا�سلة  �مل�سافات  �العتبار  بعني  �أخذ�  مانهاتن 

�جلغر�يف  مركزها  وعن  �لبع�ص  بع�سها  عن  �ال�سالمية 

نتائج جيدة  �مل�سافات �القليدية تعطي  �أن  مكة �ملكرمة، كما 

للم�سافات �لق�سرية �لتي ترت�وح عادة بني 100 �ىل 200 كم.

يكون  �أن  ميكن  �لثقل  مركز  ح�ساب  باأن  ندرك  �أن  ويجب 

�ملو�سعية وهي هنا  �لعنا�سر  لوزن  الأية خا�سية  �عتماد  دون 

�ملدن ويقوم �لنظام بتحديد تلقائي ملركز �لثقل بعد �أن نختار 

طريقة ح�ساب �مل�سافات �لتي يقوم بها �لنظام ، كما وميكن 

* Weight Field for feature class which the mean center will be calculated is the numeric field used to create a 
weighted mean center, and Dimension Field A numeric field containing attribute values from which an average 
value will be calculated.
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نف�ص  يف  فقط  خا�سيتني  �أو  خا�سية  بو��سطة  �لعنا�سر  وزن 

�لوقت للتاأثري يف عملية حتديد مركز �لثقل �أي لوزن �مل�سافات 

ب�سفات �لعنا�سر وذلك كما يلي:

حقل Weight Field وهو �حلقل �لذي ي�سمح من �دخال 

متغري هام و�أ�سا�سي لوزن �مل�سافات �خلا�سة بالنظام لتحديد 

�أحجام  ت�ستخدم  �أن  ميكن  هنا  جمالنا  ويف  �لثقل،  مركز 

�ل�سكان �أو �مل�سافات �ملح�سوبة باحدى �لطرق عن مكة �ملكرمة.

هذ�  وي�سمح   Self_Potentiel_Weight_Field حقل 

يرغب  �جلغر�يف  للعن�سر  تابعة  خا�سية  باعتماد  �حلقل 

�لثقل الأن كمونها يف  تاأكيد دورها يف ح�ساب مركز  �لباحث 

�لعن�سر يلعب دور� يف حتديد موقعه �جلغر�يف، وهذ� �حلقل 

مع  باملقارنة  �لثقل  مركز  حتديد  تاأثري  يف  �أهمية  �أقل  هو 

�حلقل �الأول.   ومن �ل�سهولة �در�ك �الحتماالت �لتي ميكن 

�أن نح�سل عليها با�ستخد�م �الأوز�ن �لتي حتدد مركز �لثقل 

�ل�سكان  و�أحجام  �لنماذج  بو��سطة  �ملح�سوبة  �مل�سافات  وهي 

مما يتطلب ��ستخد�م حقل و�حد للوزن لعدم �الطالة. 

 وتطبيق تقنية مراكز الثقل مع تثبيت اختيار م�شافات 

مانهاتن اخلا�شة بالنظام نح�شل على النتائج التالية:

باعتماد  �أي  �لوزن،  ��ستخد�م حقول  �لثقل دون  1- مركز 

�ملو�قع �ملطلقة للمدن جند باأن مركز �لثقل هو �ملدينة �ملنورة 

 24.460899 هي  �لنظام  من  �خلارجة  �لنقطة  �حد�ثيات 

مركز  �أن  �أي  �لطول،  خلط   39.62019 و  �لعر�ص  لدرجة 

�لثقل �ملدن �ال�سالمية �أخذ� بعني �العتبار عدد �ملدن �ملختارة 

يقع  �لعر�ص،  ودو�ئر  �لطول  خطوط  �سبكة  على  ومو�قعها 

�ملدينة  وبالتحديد  كم   400 م�سافة  �ملكرمة على  مكة  �سمال 

�ملنورة.

 Weight Field �لوزن  با�ستخد�م حقل  �لثقل  ٢- مركز 

و�جلدول �لتايل يعك�ص �لنتائج:

�العتبار  بعني  يوؤخذ  �أن  تقت�سي  �جلدول  هذ�  ودر��سة 

حل�ساب  �مل�ستخدمة  �لريا�سية  �لنماذج   Accuracy دقة 

�ملدن  عدد  وكذلك  �الأر�سية،  �لكرة  �سطح  على  �مل�سافات 

و�ملدن  �الآ�سيوية  �ملدن  بني  �ل�سكانية  و�لتوزيعات  �ملختارة 

�الفريقية و�ملدن �لعربية يف �لوقت �حلايل، وهكذ� جند على 

بامل�سافات  �ملوزون  �لثقل  مركز  باأن  �حل�سر  ال  �ملثال  �سبيل 

�مل�سيد  �ىل  �ل�سود�ن  يف  �لفا�سر  من  �نتقل  قد  �جلغر�فية 

بني  �ل�سكان  بوزن  تتاأثر  �لتي  �مل�سافة  الأهمية  تبعا  قطر،  يف 

�يجاد  طريقة  �سابقا  �نظر   ( �ال�سالمي،  �لعامل  �سطري 

�مل�سافات �جلغر�فية(.

Weight Field ستخد�م حقل��

وتثبيت �ختيار م�سافات مانهاتن

خط �لطولدرجة �لعر�صمركز �لثقل

28.39040937.5732تبوك�مل�سافات �القليدية �لقو�سية

SLC 13.14895944.850549حلج، �ليمنم�سافات منوذج

13.14895944.850549حلج، �ليمنم�سافات منوذج فن�سنتي

13.14895944.850549حلج، �ليمنم�سافات منوذج هافر�سني

24.086738.058552ينبعم�سافات منوذج وليم

13.6269825.349581�لفا�سر، �ل�سود�ن�مل�سافه �جلغر�فية من منظور مكة �ملكرمة

24.9875151.546595�مل�سيد، قطر�مل�سافه �جلغر�فية من منظور �ملدن باجتاه مكة �ملكرمة

30.03416747.929444�أم �لق�سر�أحجام �ل�سكان

 Weight Field جلدول 3: مر�كز ثقل �ملدن �ال�سالمية �لناجتة عن وزن �ملو�قع  بحقل�
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Self_Potential_ حقل  باعتماد  �لثقل  مركز   -٣

Weight_Field
وباعطاء كافة �ملدن نف�ص �الأهمية �جلغر�فية و�عتماد �أية 

�خلا�سائ�ص �جلغر�فية للمدن يف هذ� �حلقل وتثبيت �ختيار 

م�سافات مانهاتن للنظام نح�سل على �لنتائج �لتالية :

Self_Potential ستخد�م حقل��

وتثبيت �ختيار م�سافات مانهاتن

خط �لطولدرجة �لعر�صمركز �لثقل

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورة�مل�سافات �القليدية �لقو�سية

SLC 24.46089939.62019�ملدينة �ملنورةم�سافات منوذج

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورةم�سافات منوذج فن�سنتي

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورةم�سافات منوذج هافر�سني

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورةم�سافات منوذج وليم

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورة�مل�سافه �جلغر�فية من منظور مكة �ملكرمة

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورة�مل�سافه �جلغر�فية من منظور �ملدن باجتاه مكة �ملكرمة

24.46089939.62019�ملدينة �ملنورة�أحجام �ل�سكان

Self_Potential_Weight جلدول 4: مر�كز ثقل �ملدن �ال�سالمية �لناجتة عن وزن بحقل�

   وتوؤكد هذه �لنتائج �أهمية مو�قع �ملدن �ملقد�سة بالن�سبة 

�ملركز  �أن  وجدنا  فبينما  �ال�سالمي  �لعامل  مدن  ملو�قع 

�لفلكية  �ملو�قع  �عتماد  �ملرتكز على  للمدن  �ملطلق  �جلغر�يف 

للمدن هو مكة �ملكرمة فان مركز ثقل هذه �ملدن هو �ملدينة 

�ملنورة با�ستخد�م �مل�سافات �ملح�سوبة و�أحجام �ل�سكان لوزن 

��ستخد�م  بدون  �أو   Self_Potential �لثقل يف حقل  مركز 

�أية �أوز�ن. وهذه �لنتائج تعترب يف حد ذ�تها يف غاية �الأهمية، 

بالرغم من �لقدر�ت و�المكانات �ملحدودة لهذ� �لعمل �لبحثي 

و�أبعاده  �لكبري  حميطه  �العتبار  بعني  �أخذ�  يتطلب  �لذي 

�ل�سخمة عدد من �لباحثني يف �لعلوم �جلغر�فية و�لريا�سيات 

�ملدن  كافة  بيانات  على  للح�سول  و�جلهد  �لوقت  ويتطلب 

�ال�سالمية وتدقيقها من حيث �أعد�د �ل�سكان وو�سعها مو�سع 

�لدر��سة و�لتحديث. و�سمن هذه �ل�سروط وحتى نتمكن من 

�عادة �سياغة مثل هذه �لبحوث �سمن جمموعة من �لباحثني 

نعتقد باأن �لنتائج �لتي مت �لو�سول �ليها حتى �الآن هي ذ�ت 

م�ستوى عال وتوؤكد حقيقة �أن مكة �ملكرمة هي �أم �لقرى وهي 

مدينة  �أية  به  ي�ساركها  �أن  و�لتي ال ميكن  �ملركزي   مبوقعها 

يف �لعامل ��ستحقت و�ىل �الأبد لقب �أم �لقرى، كما يتاأكد باأن 

وهذه  �ال�سالمي،  �لعامل  مدن  ثقل  مركز  �ملنورة هي  �ملدينة 

�لنتيجة ت�سيف �ىل �ملدينة �ملنورة خا�سية جغر�فية مل تكن 

يطمح  �لتي  �ملنورة  �ملدينة  قد�سية  لتتاأكد  �سابقا  معروفة 

لزيارتها فوؤ�د كل م�سلم على �سطح �الأر�ص.

نتائج وتوصيات البحث:
طريق  عن  باإجر�ئها  قمنا  �لتي  �لعلمية  �لدر��سة  �أثبتت 

�لبيانات �لدقيقة ملدن �لعامل �ال�سالمي، وبا�ستخد�م بر�مج 

نتائجها  على  �العتماد  و�إمكانية  وبتطورها  بدقتها  م�سهورة 

يف �الأبحاث �لعلمية، �أن مكة �ملكرمة هي �ملدينة �لتي تتو�سط 

 Mean �أنها  �أي  �ال�سالمي  للعامل  �لب�سرية  �مل�ستوطنات 

Center ، ويظهر ذلك من دون ��ستخد�م خ�سائ�ص �ملدن 
كعو�مل موؤثرة ت�ساف �ىل �ملو�قع �لفلكية لها �لتي هي �ملحدد 

�ملطلق للمدن �ال�سالمية على �سطح �الأر�ص لتحديد مركزية 

مكة �ملكرمة. وال �سك باأن مركزية �أم �لقرى �ستتاأثر بادخال 

خا�سية �أو �أكرث للمدن لتحديد مركزها �جلغر�يف على �سطح 

�الأر�ص. 

�ملكرمة  مكة  مركزية  �لكارتوجر�فية  �ملخرجات  وتوؤكد 

�لدقة  يعتمد  نظام  خمرجات  على  تام  ب�سكل  �ملرئية 

متت  و�لتي  �ملحكمة  �ملكانية  �لبيانات  ملعاجلة  �لريا�سية 

معاجلتها��ستخدمت حل�ساب �مل�سافات و�لتي �سمحت بان�ساء 

�ملوقع  لتحديد  �أنو�عها  مبختلف  �مل�سافات  ت�ساوي  خطوط 

�ملركزي �الأمثل وهي �مل�سافات �القليدية �لقو�سية، و�مل�سافات 

و�مل�سافات  ووليم،  فن�سنتي، وهافر�سني،  وم�سافات  �لكروية، 
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�أن مكة �ملكرمة  �جلغر�فية. وقد تاأكد من خالل هذ� �لعمل 

هي �ملوقع �لوحيد على �لكرة �الأر�سية و�لذي ميكن �إن يحقق 

هذه �لنتيجة �لهامة �ملتعلقة مبركزية �أم �لقرى �ي ��ستحالة 

�لعامل مركزية مكة �ملكرمة  �أخرى يف  �أية مدينة  ت�ساطر  �أن 

�لتجارب  نتائج  در��سة وحتليل  كما ميكن  �ال�سالمي،  للعامل 

نف�سها �لو�ردة يف منت �لبحث بو��سطة �الأ�سكال �لكارتوجر�يف 

�لدقيقة لتتاأكد د�ئما مركزية  مكة �ملكرمة وموقعها �لفريد 

�أخرى، من  �أو مدينة  �ي موقع  به  يناف�سها  ال  �لذي  و�ملتميز 

ناحية  ومن  �لقرى.  �أم  باأنها  �لكرمي  �لقر�آن  يف  و�سفت  هنا 

�أنو�عها  مبختلف  �مل�سافات  باأن  فاعل  ب�سكل  يتاأكد  �أخرى 

�ملح�سوبة بني مكة �ملكرمة وباقي �ملدن �ال�سالمية لي�ست هي 

�لتي حددت مركزية وتو�سط مكة �ملكرمة للمدن �ال�سالمية 

�مل�سافات  �أن  على  تاأكيد�  يعترب  وهذ�  �ملطلقة،  مو�قعها  بل 

كاأوز�ن  �لنظام  مبعايرة  �إال  تقم  مل  و�مل�ستخدمة  �ملح�سوبة 

من  تفهم  ومل  م�سافات  �أنها  على  تربمج  مل  رقمية  �أو  كمية 

قبل �لنظام على هذ� �لنحو وبالتايل مل تلعب دور� حمدد� يف 

حتديد هوية مكة �ملكرمة كموقع مركزي لالأو�ساط �حل�سرية 

من   %65 من  يقرب  ما  بها  يعي�ص  �لتي  �ال�سالمي  �لعامل  يف 

�ال�سالمي، وعلى غر�ر ما هو متوقع فقد  �لعامل  �ل�سكان يف 

كامل�سافات  خ�سائ�سها  با�ستخد�م  �ملو�قع  وزن  باأن  لوحظ 

ت�سوي�ص مالحظ عند يف  ن�سوؤ  �ىل  �أدى  قد  �ل�سكان  و�أحجام 

حتديد مركزية مكة �ملكرمة. 

ل�سالح  مركزيتها  عن  تخلت  قد  �ملكرمة  مكة  باأن  جند 

 Central Feature ملدينة �ملنورة عند �لبحث يف مركز ثقل�

�لتوزيعات �خلا�سة باملر�كز �حل�سرية للعامل �ال�سالمي �لتي 

بو��سطة  �ال�سالمي  �لعامل  ملدن  ثقلها  مركز  �لبحث  �أثبت 

م�سافية  تاأثري�ت  �أية  �دخال  دون  للمدن  �ملطلقة  �ملو�قع 

حم�سوبة �أو حلجوم �سكان �ملدن، كما �أثبت وتاأكد مرة �أخرى 

بعد مزن  �ال�سالمية  �ملدن  ثقل  �ملنورة هي مركز  �ملدينة  �أن 

�ملرتبطة  كافة �خل�سائ�ص  باعتماد  �ال�سالمية  �ملدن  مو�قع 

بها كامل�سافات �أو �أحجام �ل�سكان كل على حده، وهذه �لنتيجة 

�ملنورة  للمدينة  �لكربى  �جلغر�فية  �خل�سائ�ص  �ىل  ت�ساف 

مدينة ر�سولنا �الأعظم عليه �أف�سل �ل�سالم و�أمت �لت�سليم.  

ومن خالل نتائج هذ� �لبحث نو�سي باأن يتم �عتماد �جر�ء 

�لعامل  �أهمية موقع مكة �ملكرمة د�خل  تالية لتحديد  �أبحاث 

�ال�سالمي وباعتماد مو�قع كافة �ملدن مهما كان عدد �سكانها، 

كما نرجو من �جلهات �ملنا�سبة �عتماد �جر�ء �بحاث مو�زية 

لكافة مو�قع �ملدن �ملقد�سة يف عاملنا �ال�سالمي وخا�سة �ملدينة 

�ملنورة، هذ� باالإ�سافة �ىل �ل�سرور�ت �لعلمية �لكامنة ور�ء 

�لعلوم  �أق�سام  بر�مج  يف  وتدري�سها  �ملو�قع  جغر�فية  تطوير 

باإجناح  �لكفيلة  و�لنظم  �الأدو�ت  تتوفر  حيث  �جلغر�فية 

�الأبحاث �مل�سرتكة مع علوم �أخرى مثل �ال�ست�سعار عن بعد.  
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