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 الملخص.                                                 

 رية؛ة في التعامل مع الهيمنة الحضالدراسة إلى تسليط الضوء على التجارب السودانية المتعاقب هذه تهدف 
تهدف و التخطيط الحضري وإدارة األرض.  دراسة التشريعات الحضرية؛ واقعها، تداعياتها، مستقبلها من خالل

وقد  رطوم.وتيرة الهجرة الريفية نحو الخ التي رفعت من االجتماعية والسكانيةمناقشة التحوالت االقتصادية و  إلى
لقد أظهرت النتائج هيمنة الخرطوم سسات ذات الصلة . من خالل الزيارات الميدانية للمؤ  تم جمع بياناتها

  هيمنةهذه ال إلىاجتماعية واقتصادية أدت  ودانية األخرى ، وأن هناك أسباب  الكبرى المطلقة على المدن الس
 ، ي السكنأزمة ف . ومن النتائج كذلك بفعل الزيادة الطبيعية والهجرة من الريفأهمها النمو السكاني المتزايد 
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نمط الحياة ، وظهور جرائم غير معروفة سابقًا ، وتقلص في  في وتدهور  ، وزيادة في السكن غير المقنن
ور في المنظور الوطني للتخطيط قص و ،مساحة األراضي الزراعية ، والفقر الحضري وترييف المدينة 

 يجي .ستراتاال
 .رطوم المدن ، المهيمنة ، الوطن ، العربي ، الخ الكلمات المفتاحية :

Abstract. 
        This study aims to highlight Sudanese experiences with urban primacy, its 
reality, reflections and future through land management, urban planning and 
legislations. It also aims to discuss population, social and economic 
transformations that lead to the increase of rural migration to Khartoum.  The data 
collected by surveying from relevant institutions .Based on these facts the study 
results shows super primate of  Khartoum  throughout  Sudanese Cities and there 
are socioeconomic causes of primacy such as population natural increase, rural 
immigration  . Also crisis in housing, increasing shanty  houses , degradation of life 
pattern , appearance of new  crimes, decreasing agricultural land , Urban poverty 
, ruralization  of the city and defects strategic national planning .  
Key words: Khartoum, Arabic, World, Primacy, Cities. 

 مشكلة الدراسة :
، اجتماعياً و  ،اقتصادياً و ، واقع هيمنة الخرطوم الكبرى، حجماً  ة للدراسة حولتدور المشكلة الرئيس 

ذلك  . وفي سبيلانية في التعامل مع األرض الحضري، األسباب واآلثازوكذلك التجربة السود
دانية ب السو تثير الدراسة األسئلة التالية كمشكلة تسعى لحلها، وهي : ما مدى نجاح التجار 

. ما  ؟ من خالل إدارة األرض رطوملمدينة الخنعكاسات الهيمنة الحضرية المختلفة في مجابهة ا
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 ا التداعيات الناجمة عن الهيمنة ، عالقته ؟ . ماالهيمنة   هذه ة التي أدت إلىاألسباب الرئيس هي
 ل؟ في المستقب يل مخاطر الهيمنة الحضرية؟ . كيف يمكن تقلقاء الحياة ستببمنظومات ا

  أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى ما يلي:  

 ، يمنتها االجتماعية واالقتصادية وعلى أساس الحجمدراسة مدينة الخرطوم في سياق ه -1
ستشراف مستقبل الهيمنة وكيفية وطن العربي الالمهيمنة في البل كإحدى أهم المدن 

ا بدراسة واقع الهيمنة وآثاره من خالل دعم اإليجابيات ومعالجة السلبيات التعايش معها
 . ريةنمية الحضستبقاء الحياة والتعلى منظومات ا نعكاساتهاوا

ودورها  إدارة أرض الحضر في التعامل مع تسليط الضوء على التجارب السودانية المتعاقبة -2
  لتعزيز االيجابيات وتفادي السلبيات . في الهيمنة الحضرية

ي لمعرفة دورها في الهيمنة الحضر  مناقشة التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسكانية -3
 . المطلقة للخرطوم

  حدود الدراسة :
 ، طوم ، أم درمان ، والخرطوم بحري "الخر  السودانية المثلثة "حدود هذه الدراسة هي العاصمة  

والية ل والريفي الجزء الحضري  هو مّما يعني أن مجال الدراسة ، يعرف بالخرطوم الكبرى  أي ما
 معنية ةوعليه فإن هذه الدراس ، ريفية محليات لبعضها مكوناتل من سبع التي تتشك ، الخرطوم

  . بالتوابع الحضرية التي تحيط بالخرطوم الكبرى والتي تسمى بالمدن التابعة حتى
 
 

 منهجية الدراسة : 
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ستندت الدراسة على المنهج التاريخي ألن معرفة الماضي يؤدي إلى معرفة الحاضر، والمنهج ا
س السياسي والذي يدر ، ومنهج االقتصاد جتماعية لمدينة الخرطوماالجتماعي لدراسة البنية ال

ضمن أشياء أخرى العمليات االقتصادية واالجتماعية والمؤسساتية التي من خاللها تقوم قيادات 
سياسية واقتصادية بالتأثير على تخصيص الموارد لمصلحة منطقة معينة أكثر من المناطق 

 لة .ات ذات الص، وأخيرًا المنهج الميداني والذي تجسد في الزيارات الميدانية للمؤسس األخرى 
 : مجتمع الدراسة والعينة

إن طبيعة ف سكان مدينة الخرطوم الكبرى من حضر وريف . أما العينة في تمثل مجتمع الدراسةي 
المؤسسات  بعض في  الدراسة إقتضت أن تكون مؤسسات بداًل عن أفراد ، وبالتالي تمثلت العينة

از ن الحصول على بياناتها ، وأهمها الجهوالهيئات االجتماعية واالقتصادية والسكانية التي أمك
ني تحاديتن ، ووزارة التخطيط العمراارتى التربية والتعليم والصحة االالمركزي لإلحصاء ، ووز 

 الوالئية . 
 : أدوات الدراسة والتحقق من الصدق والثبات

لتحقق من بأدوات ل الدراسة ستعانترطوم الكبرى االهيمنة الحضرية لمدينة الخستعراض ظاهرة ال
كذلك  ، وهي لقياس الواقع في الخرطوم الكبرى  مقاييس الهيمنة أهم الصدق والثبات من خالل

 : (  كما يلي 2008،  وعابدين أشهر مقاييس التركز الحضري ) الدجاني
 Walther Christaller 1933  أواًل : مقياس األولوية :

وهو أبسط مقياس للهيمنة بناًء على الحجم ، فهو ينسب عدد سكان المدينة الكبرى إلى   
مجموع تعداد المدن الثالث التالية لها في الحجم السكاني ، بمعنى عدد سكان المدينة األولى 

 مقسومة على عدد سكان المدينة الثانية والمدينة الثالثة والمدينة الرابعة . 
  Mark Jefferson 1939ثانيًا : قانون المدينة األولى : 
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قد يعت، أو المسيطرة أو المهيمنة هو مارك جيفرسون . أول من قال بمفهوم المدينة األولى  
القانون بوجود مدينة أولى في النظام الحضري هي في الغالب العاصمة . يقسم القانون عدد 

، ويمكن القول بوجود هيمنة حضرية عندما  المدينة الثانيةسكان المدينة األولى على عدد سكان 
" ، أي أن عدد سكان المدينة األولى يفوق عدد سكان المدينة الثانية  2يكون الناتج أكثر من " 

 ( . 2014بأكثر من ثالث أضعاف ) الجارهللا والقحطاني ، 
  Zipf 1941  : ثالثًا : قاعدة المرتبة والحجم

تنص القاعدة على أن حجم المدينة الثانية يساوي نصف حجم المدينة األولى ، وحجم المدينة  
، ىعة يساوي ربع حجم المدينة األولالثالثة يساوي ثلث حجم المدينة األولى ، وحجم المدينة الراب

 وهكذا .
  Strobl and Bertinelli 2003رابعًا : مقياس الكثافة الحضرية :  

وليد شرعي للدراسات الحديثة ( Strobl and Bertinelli , 2003  ومقياس الكثافة الحضرية )  
نامية . يقيس المقياس نسبة سكان الحضر في المدن لعن التحضر والتركز الحضري في الدول ا

نسمة ، وقدرت نقطة التحول أو عتبة الكثافة الحضرية  750000التي تزيد عدد سكانها على 
 ( . 2008،  وعابدين ) الدجاني %36لتكون 

 : ةخامسًا : مؤشر المدن األربع
 ةعتبار المدن الثالثبالمدن األخرى يجب أن يأخذ في االيرى المؤشر أن عالقة المدينة األولى  

التي تليها في الحجم ، وبالتالي ، فإن المؤشر يقوم على قسمة عدد سكان المدينة األولى على 
 ( .  2014مجموع سكان المدن الثانية والثالثة والرابعة ) الجارهللا والقحطاني ، 

يشير النتائج إلى ظهور مؤشر قوي على هيمنة الخرطوم الكبرى على أساس الحجم كمحصلة  
ليم ستناد إلى كل من التعتوفر سياسة حضرية شاملة . تم اال للنمو غير المتوازن بسبب عدم
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  2013ياس هيمنة الخرطوم االجتماعية ، وإلى بيانات ومعلومات عامي والصحة كمؤشرات لق
ألفضل هي ا السنوات م كمؤشرات لقياس الهيمنة االقتصادية ألن بيانات ومعلومات هذه 2014و

واألوفر من وجهة نظر الدراسة ، وفي كل األحوال هيمنة مطلقة للخرطوم الكبرى على الحضر 
 . حليل "والتفقرة النتائج " السوداني 

 اإلطار النظري: 
لقد شهدت معظم دول الوطن العربي في السنوات األخيرة ظاهرة النمو الحضري المتسارع بسبب   

ازدياد تيارات الهجرة الداخلية والخارجية ، وارتفاع معدالت المواليد واالنخفاض النسبي في معدالت 
اعية ومنها الدول العربية عن الدول الصنالوفيات . وتختلف طبيعة النمو الحضري بالدول النامية 

صاحبه  و ية طويلة ليصل إلى أعلى معدالته في أن النمو الحضري في األخيرة استغرق فترة زمن
تقدم ونمو متوازيان مع المجاالت االجتماعية و االقتصادية في الريف و الحضر على حد سواء 

نمو الحضري لعدم التوازن في توزيع بعكس ما حدث في الدول النامية حيث إرتفعت معدالت ال
مشروعات التنمية االجتماعية و االقتصادية بين أقاليم القطر الواحد ، ثم إن النمو الحضري في 
معظم الدول الصناعية قد ساهمت فيه الهجرة الوافدة بنصيب كبير مقارنًة بنصيب الزيادة الطبيعية 

 هجرة والزيادة الطبيعية " قد ساهما مساهمة متكافئة. أما في الدول النامية فإن العاملين " صافي ال
( . إن النمو الحضري المتزايد في معظم دول الوطن 1986في تعزيز النمو الحضري ) نور، 

العربي يشكل عبئًا ثقياًل على مواردها االقتصادية ، نظرًا ألن معدالت النمو في تلك الدول ال 
كما أن النمو الحضري المتسارع في الوطن العربي  تتناسب وقدرات وموارد مراكزها الحضرية ،

يجعل بعض التنظيمات الهيكلية والمؤسسات الخدمية بالمراكز الحضرية غير قادرة على تحقيق 
( إلى أنه " بالرغم من أن ظاهرة التحضر ونشوء المدن  1984أهدافها التنموية . ويشير القطب ) 

في المجتمعات المتقدمة من الناحية التاريخية ، إال في المجتمعات النامية قد سبق نشوء المدن 



 

58 

أن خبرات األولى عبر العصور المتعاقبة لم تتبلور في تنظيم أو سياسة تستطيع من خاللها أن 
تواصل التكيف مع المتغيرات السريعة التي تشهدها المدن ، ولذلك سوف تعاني الدول النامية من 

شاكل المعقدة " . ورغم أن ظهور المدن و المراكز التحضر السريع وستواجه العديد من الم
الحضرية في الوطن العربي قد عرف منذ آالف السنين ، إال أن معدالت النمو الحضري كانت 
بطيئًة حتى نهاية النصف األول من القرن العشرين . أما النصف الثاني منه فقد شهد زيادة كبيرة 

ل في التوازن السكاني بين المدينة و الريف حتى في سكان المراكز الحضرية مما أدى إلى اختال
أصبحت بعض المدن كالقاهرة والدارالبيضاء وبغداد والجزائر والكويت على سبيل المثال مدن ذات 
سيادة متروبوليتنية تمركزت بها النشاطات االقتصادية والتجارية والدوائر الحكومية والمؤسسات 

تقطابها اليومي لآلالف من سكان المناطق الريفية ) نور ، التعليمية والترويحية مما يزيد من اس
1986 . ) 

ومن السمات البارزة للنمو الحضري في المدن العربية أن سكان الحضر يتمركزون بدرجة كبيرة  
في عواصم ومراكز األقاليم ، فقد تزايدت أعداد السكان في المراكز الحضرية الكبيرة لدرجة فاقت 

فق الخدمات العامة ، ولم تستطع معظم تلك المدن استيعاب تلك الجحافل معدالت النمو في مرا
الضخمة من المهاجرين والنازحين والمشردين الذين فاقت أعدادهم فرص العمل المتوفرة في المدن 
مَما أدى إلى مشكالت البطالة و االنحرافات و انتشار الجريمة ، كما أن الهجرات الوافدة للمراكز 

بروز مشكلة السكن العشوائي وانتشار مدن األكواخ والصفيح حول أطراف المدن الحضرية أدت ل
وهناك ظاهرة أخرى أخذت   .ؤسسات تلك المدنتوى الخدمات وضعف فاعلية أجهزة وتدني مس

( إلى أن  1981تشاهد في الكثير من المدن العربية وهي " ترييف المدن " . ويشير طبارة ) 
نظر إليها كصراع جدلي بين قوتين " قوة تمدين للمهاجرين الريفيين من عملية " التمدين " يمكن ال

قبل المدينة ، وقوة ترييف المدينة من قبل المهاجرين الريفيين " . ويحسم الصراع إما لصالح 
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الحضر وإما لصالح الريف ، وذلك حسب القوة النسبية لكل من الجانبين ، وتحدد هذه القوة بنسبة 
ن لجملة سكان المدينة ، وبدرجة تهيئة المهاجرين لحياة المدينة ، ثم قدرة المدينة المهاجرين الريفيي

ومؤسساتها على تمدين المهاجرين الريفيين . لقد شهد التاريخ ظهور عدد كبير من المدن التي 
أدت أدوارًا مركزية في المجاالت العسكرية والتجارية والدينية . ظاهرة النمو الحضري السريع لم 

مقتصرة على العالم العربي، إذ شهد القرن العشرين نموًا سريعًا لسكان المدن في العالم .  تكن
عام  %13وحسب األمم المتحدة ارتفعت نسبة السكان في الحضر من مجموع السكان من 

 %60م . ومن المتوقع أن تبلغ 2005عام  %49م ووصلت إلى 1950عام  %29م إلى 1900
ميز التطور الحضري في العالم العربي منذ النصف الثاني من القرن م ، إال أن ما ي2030عام 

العشرين هو النمو السريع في عدد من المدن وفي عدد سكانها بطريقة ال يواكبها تحول مناسب 
 م ( .2008في البيئة االجتماعية واالقتصادية ) نعمة ، 

ة لخرطوم وتقع على الضفوالخرطوم العاصمة السودانية ، تتشكل من ثالث مدن كبيرة هي : ا
اليسرى للنيل األزرق ممتدة من نقطة التقائه بالنيل األبيض إلى الشرق في شكل مثلث رأسه عند 
إلتقاء النيلين وقاعدته إلى الشرق مستقرًة على النيلين األبيض واألزرق . أما موضعها فهي عند 

قدمًا فوق  1352ارتفاع شرقًا ، وعلى    32   32شمااًل وخط طول   15     36دائرة عرض 
سطح البحر . وعلى الضفة اليسرى للنيل األبيض والنيل الكبير تقع مدينة أم درمان ممتدة شمااًل 
وجنوباً ، وهي العاصمة التي أقامها األنصار عوضاً عن الخرطوم ، وقد أعتبرت العاصمة الوطنية 

ساسًا خرطوم بحري ، والتي نشأت أفي العهد الثنائي . وفي الطرف الثاني للنيل األزرق مدينة ال
حول محطة السكة حديد في العهد الثنائي وهي المركز الصناعي األول في القطر . والمدن 
الثالث " الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري " مجتمعة تعرف بالعاصمة المثلثة ، وكذلك 

 ضع يتوسط أقاليم تختلفوالخرطوم وجاراتها تقع في مو   ( . 1970بالخرطوم الكبرى ) أبوسليم ، 
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في معطياتها البيئية وفي التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية مّما جعلت من 
الخرطوم الكبرى مدينة مهيمنة ال يفوقها في درجة الهيمنة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إال 

لحديث ، وريث مجد سوبا م ( . و الخرطوم عاصمة السودان ا1986مدينة القاهرة ) نور ، 
عاصمة مملكة علوة المسيحية وقري عاصمة مشيخة العبدالب ، عندها يلتقي النيلين األبيض و 
األزرق ، ومنها يبدأ نهر النيل مجراه إلى الشمال. اختلف الناس حول أصل اسم الخرطوم وساقوا 

جة يصل المرء إلى نتيعدة تفسيرات منها ما يبدو معقواًل ، ومنها غير ذلك . ومن الصعب أن 
محددة أزاء هذه التفسيرات . ومصدر الصعوبة هو قدم االسم بحيث يسبق تأريخ إنشاء المدينة . 
لقد تواتر القول بأن العرب أطلقوا هذا االسم على المكان، ألن طرفه يمتد في شكل شريط يشبه 

لفونج فيها ة من وثائق اخرطوم الفيل حتى يلتقي النيالن األبيض و األزرق . فقد وجدت في وثيق
إشارة لموضع يقال له خرتوم البشاقرة ، وهو يعني أن لفظ الخرطوم أو الخرتوم يطلق على لسان 
األرض الذي يمتد داخل الماء وعلى ذلك فإّن للموضع اسمين ، أحدهما يأخذ أصله عن هذه 

ي عن يأخذ الثان الصفة ، أي امتداد األرض بين النهرين في شكل لسان وهو الخرطوم ، بينما
صفة التقاء النهرين وهو المقرن ، والثاني أقرب إلى اللسان العربي ، وقال البعض إّنه في األصل 
خور التوم ثم حرف إلى الخرطوم ، وذهب آخرون إلى أن اللفط يعني في لغة الشلك ، وبعضهم 

لك أو نهر . وقالوا ان الشقال لغة الدينكا " قبائل نيلية " ، المكان الذي تجتمع عنده العيون واأل
الدينكا  أطلقوا هذا االسم على المكان ألن النيل األبيض والنيل األزرق يلتقيان فيه ويكونان النيل 

( . ال يذكر المؤرخون شيئًا عن الخرطوم في عهد مملكة النوبة  1970الكبير ) أبوسليم ، 
ن ي جاء بعد الفتح ودَون مشاهداته عالمسيحية العليا ، وكذلك طوال عهد الفونج ، ولعل أول أورب

والذي اشتهر باسم أرسالن  Eduard Baron Von Callotالخرطوم هو إدوارد بارون فون كالو 
م في طريقه إلى الحبشة موفدًا من قبل محمد علي باشا ، 1931بك ، والذي زار الخرطوم في 



 

61 

 س الخرطوم ليس به شيء إالوقد توقف عندها قلياًل ، وهو يسميها رأس الخرطوم ، وذكر أن رأ
بعض األكواخ الفقيرة . ومع أن الخرطوم حتى ذلك الوقت لم يكن أكثر من نقطة عسكرية بينما 
كانت عاصمة اإلقليم في الحلفاية " إحدى األحياء العريقة بالخرطوم بحري " فإَن أرسالن بك قد 

ال و إلى الشرق و الغرب والشمأدرك أهمية هذا الموقع وارتباطه بطرق القوافل التي تتجه منها 
الجنوب ، ومن ثم اقترح إنشاء مدينة تجارية بها ووضع الخرط الالزمة . اتفق المؤرخون أن 
الخرطوم كقرية قديمة قدم التاريخ ، ولكنهم اختلفوا في بدايتها كمدينة ، وانحصر الخالف في 

يقول : قبل أن نصدر  (1970م ، غير أّن أباسليم ) 1824 –م 1820نشأتها في الفترة من 
حكمًا علينا ان نفرق بين المراحل المختلفة التي مرت بها الخرطوم . ففي المرحلة األولى كانت 
أحراشًا وغاباٍت ، وفي المرحلة الثانية اتخذها أرباب العقائد " رجل دين سوداني " مركزًا لخلوته 

ة كس " قائد عسكري تركي " نقطوبدأ بها العمار. وفي المرحلة الثالثة بنى بها عثمان بك جر 
عسكرية . وفي المرحلة الرابعة صارت النقطة العسكرية عاصمة لكل السودان ابتداًء من العهد 
التركي ، ثم تحولت العاصمة إلى مدينة أم درمان في الدولة المهدية ، لتعود مرة أخرى إلى 

بح وتتحضر وتهيمن ، بل تصالخرطوم بعد انهيار المهدية ، وتظل كذلك إلى يومنا هذا تتطور 
ثاني أكبر مدينة مهيمنة في الوطن العربي بعد العاصمة المصرية القاهرة . واليوم تهيمن الخرطوم 
الكبرى على األنشطة االجتماعية و االقتصادية والسياسية والثقافية في السودان . ولكل ذلك 

حضري سوداني لتشخيص تحاول هذه الدراسة أن تحلل ظاهرة هيمنة الخرطوم كأكبر تجمع 
 األسباب والواقع و اآلثار والنتائج .

و الوطن العربي أو العالم العربي مصطلح جغرافي يطلق على منطقة جغرافية ذات تاريخ ولغة  
وثقافة مشتركة ، يستعمل معظم العرب مصطاح الوطن العربي ، بينما يفضل أطراف غربية أو 

ة لإليحاء بوجود اختالفات بين األقطار العربية . تبلغ مساحمتأثرة بالغرب مصطلح العالم العربي 
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مليون كيلو متر مربع ، يمتد من المحيط األطلسي غربًا إلى بحر العرب والخليج  14أراضيه 
العربي شرقًا ، شاماًل جميع الدول التي تنضوي في جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال 

فلها مترادفات عديدة ، ويتوقف  Primacyا مصطلح الهيمنة أم أفريقيا وشرقه " ويكيبيديا " .
انتقاء المناسب منها على الباحث أو الكاتب وطبيعة الدراسة ، ومنها الهيمنة السياسية أو الثقافية 
أو االقتصادية .... الخ . وهي قدرة مطلقة على الشيء من كل جوانبه ، وبشتى الوسائل بما 

. والهيمنة الحضرية مفهوم نسبي يدل على سيطرة مدينة كبيرة أو يكفل تحقيق الغاية المشروعة 
مدينتين كبيرتين في دولة من الدول أو إقليم من األقاليم على بقية مدن الدولة أو اإلقليم دون أن 
يكون لذلك حدود رقمية قصوى ، وترتبط بكل من نمط توزيع المدن على رقعة الدولة أو اإلقليم 

( . أما الخرطوم ، فيقصد بها إقليم  1998حيث الحجم ) عبدالعال ، وتفاوت هذه المدن من 
الخرطوم الكبرى بمدنها الرئيسة الثالث " الخرطوم ، أم درمان ، الخرطوم بحري " ، باإلضافة 

 إلى توابعها الحضرية وريفها المجاور .
 Abu Sin and Daviesومن أهم الدراسات التي تطرقت ليهمنة الخرطوم الكبرى، دراسة  " 

تضمنت هذه الدراسة مقالة عن الهيمنة  " عن مستقبل إقليم العاصمة السودانية .1990 ,
هناك و الحضرية للخرطوم الكبرى اكتفت بمعالجة األساس االقتصادي واالجتماعي لهذه الهيمنة. 

والتي اهتمت  ( عن " الهيمنة الحضرية لمدينة الخرطوم الكبرى"1998دراسة عبدالعال ) 
منة والنتائج المترتبة عليها، وخلصت إلى أن خصائص النظام الحضري السوداني الذي بالهي

تمارس فيه مدينة الخرطوم الكبرى دورها المهيمن نظام يتسم بالخلل وعدم التوازن بسبب تفرد 
ة دراسالمدينة بوضع مهيمن أضعف غيرها من عناصر هذا النظام. ومن الدراسات ذات الصلة 

أشارت  . عن " المدن العربية األعلى في السكن العشوائي والتدهور البيئي" ( 2001الخريف ) 
الدراسة إلى أن مدينة الرياض بها أعلى معدل نمو سكاني في العالم العربي تلتها طرابلس الليبية 
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ثم الخرطوم فالرباط، وأن معظم البلدان العربية اتسم هيكلها الحضري بما يعرف بالمدينة المهيمنة 
كل البلدان العربية هي العواصم ماعدا الرباط بالمغرب . وفي هذا النمط تكون المدينة  ، وفي

المهيمنة أكبر بكثير من المدينة الثانية، ويكون الفرق شاسعًا بينها والمدن األخرى بالقطر المعين 
والتي حاولت  ( عن " سمات النمو الحضري في العالم العربي"  2008دراسة نعمة ) . وهناك 

أن تسلط الضوء على النمو الحضري في العالم العربي، والذي بات مثار اهتمام أوساط عديدة 
بسبب النتائج التي أفرزها ويفرزها على شتى األصعدة، وذلك بواسطة تحليل تطور مستوى 
التحضر ومكونات النمو الحضري وظاهرة هيمنة المدن الكبرى وعالقة التحضر بالتنمية 

غية التعرف على سمات و اتجاهات التحضر . خلصت الدراسة إلى محاولة ومشكالت التحضر  ب
تلمس إمكانية انبثاق استراتيجية حضرية شاملة على مستوى البلدان العربية لتصحيح مسار اختالل 

( عن " الهيمنة الحضرية  2012دراسة ) بخيت : عملية التحضر . ومن الدراسات في المجال 
وخلصت إلى أن أحد أهم أسباب زيادة سكان الخرطوم  والحلول " األسباب –للخرطوم الكبرى 

هي النزوح أو الهجرة القسرية بسبب الجفاف أو الصراعات ، ولذا بلغت نسبة الزيادة في سكان 
 م . 1993 – 1983( في الفترة من  %210الخرطوم ) 

 
  : واقع الهيمنة الحضرية للخرطوم الكبرى 

التحوالت السكانية " الحجم " ، واالجتماعية " التعليم والصحة " ،  قع بناًء علىسيتم دراسة الوا 
 كما يلي : م " 2014و  2013واالقتصادية " بيانات عامي 

 أواًل : الهيمنة على أساس الحجم :
كبر من جملة سكان الحضر بالبالد " جدول تؤكد اإلحصاءات أن للخرطوم الكبرى النصيب األ

 . " 1رقم 
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 م .2008 – 1904ر سكان مدينة الخرطوم الكبرى ونصيبها من سكان السودان ( تطو 1جدول رقم )
 2008 1993 1983 1973 1956 العام

 5274321 3323000 1800000 784294 360599 العدد

% 4,9 6,5 9 12,9% 17,1% 
 

 الجدول من تصميم الباحث، البيانات من التعدادات السكانية الخمس .

إلى النمو المتسارع في حجم سكان مدينة الخرطوم الكبرى . وفي الفترة ما بين  الجدول يشير
نسمة ، وما بين التعدادين الثاني والثالث كانت  423,695التعدادين األول والثاني بلغت الزيادة 

نسمة ، ثم  1,523,0000نسمة ، وما بين التعدادين الثالث والرابع نحو  1,015,706
لقد بلغ نصيب مدينة الخرطوم الكبرى من  ين التعدادين الرابع والخامس .نسمة ماب 1,951,321

م 1983في  %75م ، و1973في  %72م ، و1956في  %51جملة سكان الحضر في السودان 
والجدول يعبر عن اإلحصاءات الرسمية من نتائج التعدادات الخمس ( .  1990) أبوسن وديفيز: 

 أما تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء فهييخه الحديث . التي أجريت في السودان على مدى تار 
كذلك تؤكد هيمنة الخرطوم الكبرى بناًء على حجم سكانها قياسًا على جملة سكان البالد . جدول 

 ( .2رقم )
 

 ( نسبة سكان الخرطوم الكبرى إلى جملة سكان السودان لسنوات مختارة .2جدول رقم )
 سكان السوداننسبة سكان الخرطوم لجملة  سكان الخرطومعدد  عدد سكان السودان سنةال

2008 30,894,000 5,274,000 17,07% 
2009 31,899,000 5,515,000 17,3% 
2010 32,923,000 5,758,000 17,5% 
2011 33,976,000 6,007,000 17,7% 
2012 35,056,000 6,268,000 17,9% 
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2014 37,854,000 7,221,000 19,1% 
 المصدر: تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء .

يشير الجدول إلى التزايد المستمر لحجم سكان مدينة الخرطوم الكبرى وهيمنتها الحضرية ،   
 40,000,000م سيصلون إلى 2017إلى أن سكان السودان في عام  تشير خاصًة أن التقديرات

 . من سكان السودان " %23,4 نسمة " 9,385,000بالخرطوم الكبرى نسمة ، وعندئذ سيكون 
 :جم سكان مدينة الخرطوم الكبرى هيومن أهم األسباب التي أدت إلى الزيادة المضطردة في ح 
رى ، و جرة الريفية نحو الخرطوم الكبالهادة الطبيعية للسكان في المدينة ، و رتفاع معدالت الزيا

عادة ترسيم إ المثال ، و الهجرة الدولية الوافدة وخاصًة من دول الجوار ، أثيوبيا وإريتريا على سبيل 
 لصالح األولى وعلى حساب الثانية نيف المدن واألرياف والتي تكون وتص

 ثانيًا : الهيمنة االجتماعية :
 من حضر وريف فإنجتماعيًا على أجزاء البالد األخرى ولتأكيد هيمنة الخرطوم الكبرى ا    

  الدراسة ستستند إلى مؤشرين هما:
 
 

 األول : التعليم .
م أن تحقيق األهداف التنموية لأللفية بما في 2005لقد أدرك الدستور الوطني المؤقت لعام    

ذلك أهداف التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي في السودان 
. لقد نص الدستور الوطني المؤقت على أن التعليم حق لكل مواطن، ويفترض من الدولة ضمان 

ز قائم على أساس على التعليم األساس والمجاني من دون أي تمييالمواطن السوداني  حصول
م يو األصل أو العرق أو اإلعاقة الجسدية. إن الخطة االستراتيجية لقطاع التعلالجنس أو الدين أ
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لتزام البلد بأهداف التعليم للجميع وتحدد األنشطة الالزمة م تعرب عن ا2016/ 2012لألعوام 
( ، غير أن  2014 ة للتعليم ) اليونسيف ،التنموية لأللفية المخصص تحقيق األهداف من أجل

 ( .3الواقع يخالف ذلك بسبب هيمنة الخرطوم . جدول رقم )
 ( نوع التعليم والطالب و المؤسسات والمعلمين في السودان. 3جدول رقم )

 عدد المعلمين عدد المؤسسات عدد الطالب نوع التعليم
 145,999 15,907 4,785,952 األساس

 38,953 3,224 602,912 الثانوي 

 1,803 157 31,139 الثانوي الفني

 م .2012و ووزارة التربية والتعليم  2007حصاء التربوي للعام المصدر : كتاب اإل

ليم العام . يشمل التع ينقسم نظام التعليم في السودان إلى قسمين : تعليم عام وتعليم عالي   
الحكومي والتعليم األهلي ثالث مراحل أساسية هي : مرحلة التعليم قبل المدرسي ، ومرحلة التعليم 

ى لاألساس ، ومرحلة التعليم الثانوي . يقدر عدد تالميذ مرحلة األساس بالخرطوم الكبرى بحوا
وفي دان بمرحلة األساس . من جملة تالميذ وتلميذات السو  %41,7تلميذ وتلميذة  1,994,514

من مدارس   %17,5مدرسة   2776ساس بالخرطوم الكبرى نفس الوقت بلغت جملة مدارس األ
من معلمي   %25,6معلم ومعلمة  37417والى بحوالى السودان ، فيما قدر عدد المعلمين بح
نوعان هما  إلىأما التعليم الثانوي في السودان بدوره ينقسم ومعلملت السودان بمرحلة األساس . 

لثالث سنوات ، ويؤهل الطالب المتحان الشهادة السودانية ، والتي : التعليم األكاديمي ويستمر 
ا . والتعليم الجامعات والمعاهد العلينخراط في التعليم العالي بعتبر من متطلبات أهلية الطالب لالت

ات ويؤهل من الفرص والخيار  الفني ، ويستمر كذلك لثالث سنوات ، وصمم لتزويد الطالب بالمزيد
الطالب المتحانات الشهادة السودانية في أربعة تخصصات هي : التجارية والصناعية والزراعية 

طالب وطالبة ثانوي   150,370كبرى تشير التقديرات إلى أن بالخرطوم ال والمدارس النسائية .
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برى بالخرطوم الك ةانويالث من طالب وطالبات المرحلة بالسودان , فيما بلغ عدد المدارس  25%
في البالد . أما  ةمن المدارس الثانوي  %30مدرسة " بنين وبنات " بنسبة تقدر بحوالى  966

من معلمي   %36معلم و معلمة   14,200بلغ عددهم  فقد معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية
،  ني "الفني " التق مالتعلي والخرطوم الكبرى لها نصيب األسد كذلك في المرحلة بالسودان .

امة جامعة ع 41باإلضافة إل هيمنتها على التعليم العالي السوداني ، إذ يوجد في السودان 
من الجامعات العامة والخاصة ، وبها العديد من   %46 منها في الخرطوم  19وخاصة ، 

 الكليات الخاصة بما ال نظير لها في الحواضر السودانية األخرى .
 الصحة : الثاني

حصائيات والتقارير والبيانات الموجودة بجميع المصادر إلى هيمنة الخرطوم الكبرى تؤكد اإل   
اء ارها في هذه الدراسة وهي : عدد األطبناًء على مؤشرات القياس التي تم اختبعلى هذا القطاع ب

 ( . 4والكوادر المساعدة من مساعدين طبيين وممرضين وفنيي صحة . جدول رقم ) 
 
 

 ( عدد األطباء والمساعدين الطبيين والممرضين وفنيي الصحة بالسودان و الخرطوم . 4رقم )جدول 
 فني صحة ممرض م. طبي صيدلي أسنان إخصائي نائب إخصائي عمومي إمتياز المتغير
 12,147 15,820 7,152 1,673 818 1,581 583 4,067 2,137 السودان

 3,362 3,602 1,469 470 230 657 187 1478 1371 الخرطوم

 م. 2015حصائي الصحي ث. البيانات من التقرير اإلالمصدر : الجدول من تصميم الباح

من  %36من أطباء االمتياز ،  %64ومن الجدول يمكن إستنتاج دالئل الهيمنة التالية :   
من أطباء  %28من اإلخصائيين ،  %42من نواب اإلخصائيين ،  %32األطباء العموميين ، 

في العيون ومساعدي معامل  طبيين "المن المساعديين  %21من الصيادلة ،  %28األسنان ، 
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ورئيس عنبر و  سسترات وتقنيي تمريض من الممرضين " %23وغيرهم " ،  ومساعدي تخدير
خبراء نفسانيون وخبراء بيئة وصحة وفنيي  من فنيي الصحة " %28ممرض تحت التدريب " ، 

بالخرطوم  من مستشفيات السودان %43ن إلى أ، باإلضافة  عي وغيرهم "رسم قلب وعالج طبي
 . الكبرى 

 نة االقتصادية :مثالثًا : الهي
 %28من وجهة نظر هيكلية ال يزال االقتصاد السوداني محتكرًا من قطاع الزراعة إذ يساهم ب  

. أما األنشطة  ، والزراعة نشاط ريفي في الغالب م2014لعام  حلي اإلجماليمن الناتج الم
ا هاالقتصادية الحديثة فمن الطبيعي أن تكون في الحضر ، وبالتالي تهيمن الخرطوم الكبرى علي

 ( . 5هيمنة تامة . جدول رقم ) 
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 م .2014 – 2013( نسبة نمو القطاعات االقتصادية الحديثة في السودان لعامى 5جدول رقم )
 نسبة النمو العام نسبة النمو العام القطاع

 %15,2 2014 %10,4 2013 الصناعي
 %13,8 2014 %8,9 2013 الصناعات التحويلية

 %3,2 2014 %2,1 2013 الخدمات
 %4,8 2014 %1,1 2013 الخدمات المالية
 %5,8 2014 %2,8 2013 البناء و التشييد

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا . موجز قطري  –المصدر : الجدول من تصميم الباحث . البيانات من السودان 

قطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة تبرز هيمنة الخرطوم  ضمن تم إختيار هذه القطاعات من  
سبة ويالحظ من الجدول ن الكبرى االقتصادية . وتم اإلستدالل بهذه السنوات لسالمة بياناتها.

منا أن أكثر إذا عل وتتأكد هيمنة الخرطوم الكبرى النمو السنوي الطفيف في القطاعات المختلفة ، 
من  %17,5 "المهرة والفنيين واأليدي العاملة والحرفيين من المصانع ومعظم العمالة  %80من 

آلالت اأصحاب المهن األولية وعمال الماكينات وتركيب كذلك  ، و حرفيي السودان بالخرطوم "
شييد، ألن والبناء والت ، والخدمية المالية ، . ينطبق األمر نفسه على القطاعات الخدمية والمهنيين

ارف لمصية توجد بالخرطوم الكبرى ، وكذلك إدارات كل البنوك وارئاسة كل هذه المراكز الخدم
البناء  وتتمركز في الخرطوم شركات  واإلداريون والمحاسبون والموظفون المالية بما فيهم المديرون 

والتشييد األساسية المحلية واألجنبية ، وبالتالي لم تترك لواليات السودان األخرى شيء ذي بال 
 من هذه القطاعات الحديثة ذات النمو السنوي البطيء .

 : السودانية في التعامل مع األرض الحضري  التجربة
 إدارة األرض بالحضر والتحضر المتسارع  والهيمنة الحضريةرتكزت التجربة السودانية في مجال ا 

 على اآلتي :
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 نظم ملكية وحيازة األرض : -1

األرض الحضري المخصص للسكن بالخرطوم الكبرى ) الخطة يقصد باألرض هنا،   
رض . تقول أسس وضوابط حيازة األ 93/130اإلسكانية ( . لقد حدد القرار الوزاري رقم 

امة ستحقاق هي اإلقفترة اإلقامة المعتبرة ألغراض االستحقاق : أن شروط اال( من 5الفقرة )
ستحقاق على ( من شروط اال3م . وتنص الفقرة )4/4/1983بوالية الخرطوم قبل أو في 

في أي والية من للفرد المعني قطعة أرض في إطار الخطة اإلسكانية  يكون  أنه : أن ال
ليد والية الخرطوم ، بمعنى يجوز منحهم شريطة واليات السودان، يستثنى من ذلك موا

ويتم اإلثبات بشهادة الميالد  ، تنازلهم عن القطعة التي منحت لهم في الوالية األخرى 
مالت المدنية لسنة من قانون المعا 1/563األصلية دون غيرها . وإنفاذًا ألحكام المادة 

 ،اضي ، والية الخرطوم مصلحة األر  ة "ستحقاق باسم الزوج والزوجم يصدر اال1984
هذه اإلجراءات المشددة إال أنها لم تفلح في كبح جماح التحضر  من رغمبالو  . " 2017
 رتفاع نسبة الزيادة الطبيعية بالوالية .لعامل اومن ثم الهيمنة  ، المتزايد

 تخطيط الخرطوم الكبرى : -2

كليتي "عالم تخطيط بريطاني" ورقة بعنوان " تخطيط مدينة م قدم ما1910في سنة   
اكمة مدينة الخرطوم لسكن الطبقة الح يصخصت الخرطوم " وضع فيها سياسات تم بموجبها 

ووسط الخرطوم لدواوين الحكم والسوق والشوارع على شكل العلم البريطاني . و األجانب ، 
م ( . وفي عام 2000 ،هالي ) محمد أما مدينتى أم درمان وبحري فقد تركتا لسكن األ

م ، وفي 1957تخطيط المدن والقرى عام ر قانون تخطيط المدن ، ثم لوائح م صد1956
ماعية جتوالتي لم تنفذ لتجاهلها للجوانب اال ، ظهرت خطة دوكسيادس اليونانيم 1958

العشرية  جود الخطة الخمسية ، ثم برزت للو  م 1966 -1961للسكان . وفي الفترة من  
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وبالتالي لم  ، ، لم تعتمد الخطة على أهداف تخطيطية وخدمية واضحة م1970 -1961
تلت هذه الخطط محاوالت جادة لتصنيف استخدامات .  ( 2010 ،) بخيت  تحقق غرضها

األرض بالخرطوم الكبرى لتواكب الزيادة السكانية بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة في أعوام 
م والذي 2002وأخيرًا المخطط الهيكلي للخرطوم الكبرى لعام  ، م1986و 1975و 1974

 2، 1ات " للدرج يهدف إلى إعادة تأهيل المدينة . تميز تخطيط الخرطوم بالتقسيم الطبقي
 وهو التخطيط ، ، ولم يشذ نظام التخطيط فيها عن ما هو سائد في السودان " 4،  3، 

الشبكي الذي يتميز ببساطة تكاليفه اإلنشائية في شكل هندسي مستطيل أو مربع ، وهو 
ذه كل همتداداتها . عن مورفولوجية الخرطوم الكبرى وا التخطيط المسؤول ولو جزئياً 

توفير المتطلبات األساسية للسكان المتزايدين عامًا بعد آخر األمر  في المحاوالت لم تفلح
 . الحضرية المطلقة التي نعيشها اليوم أدى للهيمنةالذي 

 ألرض :الستخدام ا القوانين والتشريعات المنظمة -3

اتجاهاته و رتبطت بالدولة ونظام الحكم القائم ، سياساته ، إن التشريعات الخاصة باألراضي ا 
رامج ب نحو استخدام األرض ، وأن القوى االجتماعية المستفيدة من التخطيط لم تمثل أولويات

طفرة في مجال تشريعات م 1986ستقالل . لقد مثل قانون لتخطيط التنموي في البالد منذ االا
األراضي ألنه أول قانون حاول وضع معايير وطنية للتخطيط مستمدة من التجارب والخبرات 

بعض  دامنه أعطى األقاليم الحق في استخلرغم من صدوره كقانون مركزي إال أالقومية ، وبا
ذا تم ة إتخاذ القرار ليا ال يتناسب وطبيعة األنظمة التي تنحو إلى مركز ه أو كلها ممّ نصوص

م ( . إن من أهم التشريعات في هذا المجال هو " قانون التخطيط 2010 ،إلغاؤه ) بخيت 
ينظم القانون أمرين هما : التخطيط العمراني م . 1994العمراني والتصرف في األراضي لعام 

ضح تخطيط العمراني نص القانون على " أنه إذا اراضي . فيما يتعلق بالتوالتصرف في األ
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سكان ن المصلحة العامة ، او لرفاهية الى اقتراح وزير التخطيط العمراني ألوالي الوالية بناًء عل
أو قرية في الوالية أن يأمر بموجب  ، او إحدى مناطقها ، إعادة تخطيط المدينة و ، أو للتطوير
في الجريدة الرسمية عن إعادة التخطيط المزمع إجراؤه ، ويجب أال تقل مساحة  إعالن ينشر

وفيما يخص داخل مشروع إعادة التخطيط عن مئتي متر كحد أدنى " . أي قطعة أرض 
( من القانون على " أن للوزير أفضلية التصرف  42التصرف في األراضي نصت المادة ) 

، ويجوز له تحديد نسب من المواقع المخططة  في األراضي المخططة والمحددة أغراضها
ولمشاريع السودانيين العاملين بالخارج عن طريق طرحها في المنافسة  ، للخطط اإلسكانية
  بالمزاد العلني " .

 ومن كل ما ذكر يتضح أن اهم مرتكزات التعامل مع األرض الحضري هي :  
يتم التصرف في األراضي الحكومية بإبرام عقد إيجار بين الحكومة  أواًل : إدارة األرض :

ويمثلها مدير عام األراضي كطرف أول والمستأجر كطرف ثان ، ويكون العقد من ثالث 
يحتفظ كل طرف بصورة و ترسل الصورة الثالثة لمكتب تسجيالت األراضي حيث  ،صور

ض عبر وتدار األر  هادة البحث .ستخراج شراءات التسجيل ويستطيع المستأجر اتكتمل إج
جهازين هما : مكتب تسجيالت األراضي و هيئة األراضي وتنظيم البناء . األول يتبع 
للسلطة القضائية ، يحفظ الملكية ويستخرج شهادات البحث . والثاني يتبع لوزارة التخطيط 

ي إجارة ر وهالعمراني ويقوم بإبرام العقود وتنظيم البناء . وتمنح األرض عن طريق الحك
المنفعة مثل المنح عبر الخطة اإلسكانية ، وقد يكون المنح عن طريق الملك الحر في 

 حالة التعويض عن أراضي مسجلة تم نزعها للمصلحة العامة .
تبذل لسودانية ، و ثانيًا : إدارة حماية األراضي : إحدى اآلليات التي قامت عليها التجربة ا

حماية األراضي الحكومية من التعديات مع سن قوانين جديدة تعمل على ل جهودًا كبيرة
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ترقية البيئة الحضرية ومقاومة استغالل األراضي الحكومية بالخرطوم الكبرى بالطرق غير 
 .المشروعة 

عبي ن للمساكن كمشاريع السكن الشجديدة تستوعب المحتاجي تنفيذ خطط إسكانيةثالثًا : 
تثماري سوالسكن اال للفئات متوسطة الدخل " " والسكن االقتصادي "" للفئات محدودة الدخل 

 . " للفئات ذات الدخل المرتفع "
رابعًا : إعادة توطين النازحين وأصحاب السكن غير القانوني بمنحهم قطع سكنية وتوفير 

 الخدمات األساسية لهم .
 : نتائج الدراسة     

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :     
 تهيمن مدينة الخرطوم الكبرى هيمنة مطلقة على المدن السودانية األخرى . -أ

 ( . 6هيمنة تأريخية إستنادًا على الحجم جدول رقم )
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 ( الهيمنة التاريخية للخرطوم الكبرى حسب الحجم .6جدول رقم )
 2008 1993 1983 1973 المدينة

 7,061,166 2,919,773 1,340,646 784,294 الخرطوم الكبرى 
 565,734 227,183 111,693 132,632 بورتسودان
 489,275 305,385 206,038 106,715 ود مدني
 436,494 234,622 141,429 99,652 كسال

 428,571 229,425 137,582 90,073 األبيض
 383,838 173,599 89,135 66,456 القضارف
 357,720 211,362 145,015 65,404 كوستي
 350,392 191,164 116,876 59,583 نياال

 276,912 141,884 84,298 51,932 الفاشر
 240,422 73,335 21,666 18,457 الضعين

 م .2014نصاف علي عمر الثالث ، الرابع ، والخامس . في االثاني ،  –المصدر: التعدادات السكانية 

،  ةعلى المدن السودانية الرئيسكبرى يالحظ من الجدول الهيمنة التاريخية الكاملة للخرطوم ال
عبارة عن عواصم لواليات سودانية . ويالحظ كذلك التحول المستمرفي  المدن علمًا بأن كل هذه
نة تاريخيًا حتفظت برتبتها المهيمإال الخرطوم الكبرى التي ا السودانية المختلفة رتب الحجم للمدن

( نجد أنه  2008عداد سكاني في السودان ) ستعنا بأحجام المدن في الجدول وفقًا آلخر تا. وإذا 
عن حجم المدن في الرتب  وبناًء على مقياس األولوية فإن حجم سكان الخرطوم الكبرى يزيد

مرة . وال ينطبق  4,7بحوالي  والرابعة " كسال " ، لثة " ود مدني "والثا ، الثانية " بورتسودان "
حجم المدينة الثانية أفل من حجم المدينة األولى قانون المدينة األولى على حالة الدراسة ألن 

مرة ، وكذلك  14لمدينة األولى بأكثر من مرة ، وحجم المدينة الثالثة أقل من حجم ا 12بأكثر من 
ألن حجم المدينة الثانية أقل من نصف حجم المدينة األولى ، وحجم المدينة قاعدة المرتبة والحجم 

من  %81أما بالنسبة لمقياس الكثافة الحضرية فإن األولى . الثالثة يقل عن ثلث حجم المدينة 
األربع الذي يقسم عدد سكان سكان الخرطوم الكبرى من الحضر. وفيما يتعلق بمؤشر المدن 



 

75 

ة األولى على عدد سكان المدن الثانية والثالثة والرابعة ، فإن سكان المدينة األولى يزيد بما المدين
التي تليها في الحجم . هيمنة الخرطوم الكبرى ليس  ةدن الثالثالميقارب خمس مرات عن سكان 

 20 ة في الوطن العربي بعد القاهر ، فهي ثاني مدينة مهيمنة  داخليًا فحسب ، بل إقليميًا كذلك
 22,829,256 وس بنيجيريا دينة مهيمنة في أفريقيا بعد كل من الغ، وسابع م  نسمة مليون 
 11,239,463كينشاسا بالكنغو     12,728,438برج بجنوب أفريقيا  ، جوهانس ، القاهرةنسمة 

 ، فالخرطوم الكبرى . 7,696,923، الجزائر العاصمة   10,783,906، أبيدجان بكوت ديفوار 
 أسباب الهيمنة : –ب 
والوفيات  " الفرق بين المواليد للسكان من أهم أسباب الهيمنة على أساس الحجم الزيادة الطبيعية   

 د الحضرية، وإعادة ترسيم الحدو  بسبب صعوبة الحياة في الريف ، والهجرة الوافدة خاصًة الريفية "
 ة، ويعني زحزحة حدود المدينة ليشمل بعض مناطق الريف المجاور ، أو بإضافة المراكز الحضري

رى لم بأما األسباب االجتماعية لهيمنة الخرطوم نتجت ألن النمو السريع للخرطوم الك . التابعة
ات ستبقاء الحياة كالمؤسسية االجتماعية ، نقص في منظومات احول مناسب في البنيواكبه ت

غم أن هيئة ور  ، ائل المواصالت، والكهرباء والمياهالتعليمية بمستوياتها المختلفة ، والسكن ، ووس
ية من خالل السطحية والجوف متر مكعب من المياه  1,500,000 والية الخرطوم تنتج يوميًا  مياه
بئر جوفية إال أن النقص مازال مستمرًا في  1700محطات ضخ عال و  5محطة نيلية و 12

ة كمثال يمكن أن نقرأ بعض مؤشرات يبعض مناطق الخرطوم الكبرى . وإذا أخذنا الخدمة الصح
 ( .7النقص. جدول رقم )
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 من السكان بالخرطوم الكبرى . 100,000( معدل الطبيب والكوادر الطبية والصحية لكل 7م )جدول رق
 المعدل المتغير

 9,5 خصائييناأل
 3,3 أطباء األسنان
 29,7 األطباء عموماً 

 49 الفنيون 
 20,7 مساعد طبي عمومي

 50,8 ممرض
 3,8 مفتش وضابط صحة

 م. 2015مركز المعلومات بوزارة الصحة اإلتحادية  –المصدر : التقرير الصحي السنوي   

الجدول لنقص في هذه المتغيرات، وهو األمر الذي ينطبق على منظومات إستبقاء الحياة يشير  
، (5القتصادية ) جدول رقم األخرى . أما األسباب االقتصادية ، منها بطء النمو في القطاعات ا

 ستحواذ الخرطوم الكبرى على جل ثروات البالد، وتمركز السلطات التنفيذية والتشريعية واإلداريةا و
  وتعاظم دورها كمدينة مهيمنة حتى أصبحت هي الدولة . ،
 اآلثار : -ج

 مثل أزمة السكن والمواصالت والتلوث الخرطوم الكبرى آثار كثيرة ومؤثرةنتجت عن هيمنة     
تقلص في و والبطالة، وتدهور نمط الحياة ، والتطور في السكن غير المقنن والتحيز الحضري ، 

تصاد بروز ظاهرة اإلقو ة في الريف بفقدانها لأليدي العاملة الشابة ، مساحات األراضي الزراعي
، ظهور الجرائم االجتماعية الدخيلة على المجتمع ، باإلضافة إلى  الهامشي " الباعة الجائلون "

شركة ميرسير الستشارات المدن "  ة ، ولكل ما سبق صنفتالفقر الحضري وترييف المدين
 .  دة الحياةالخرطوم على أنها من المدن التي ال توفر أعلى مستوى لجو  " 15/3/2017
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 ستراتيجي للتنمية الحضرية :ور في المنظور الوطني للتخطيط االقص  -د 
 نّ إلمدى للتنمية الحضرية ، ومن ثم فستراتيجية طويلة اإن اإلطار الوطني لم يوفق في وضع ا 

الخرطوم كمدينة مهيمنة تعمل على إفقار المناطق الريفية المنتجة . وعلى المدى البعيد سينتهي 
بها األمر إلفقار نفسها بتشجيع الهجرة الريفية إليها حتى تظهر المدينة المهيمنة التي تعكس 

أثر بدوره  اسوء توزيع الموارد المتاحة ممّ  للسكان بسببالتردي االقتصادي وسوء التوزيع المكاني 
 ، ولم تنجح التجارب السودانية في مجابهة هيمنة الخرطوم على مورفولوجية مدينة الخرطوم الكبرى 

الكبرى لغياب هذه االستراتيجية التي ال مناص منها لتقليل المخاطر الناجمة عن الهيمنة الحضرية 
 للخرطوم الكبرى مستقباًل  

 تضارب في البيانات والمعلومات : –ه 
ة لبية الحاجة إلى إعداد سياست عن ا يجعلها عاجزةً وتداخل في البيانات والمعلومات ممّ  تضارب

ض يجمع بياناته منفردًا بغر للتنمية الحضرية الشاملة ، بل كل هيئة أو وكالة أو قسم  ناجحة
وضع سياساته القطاعية ، وعليه تكون البيانات واإلحصائيات متناثرة دون تنسيق ، وال تفي 

 وضع سياسة لتنمية حضرية شاملة ومتسقة ومتناغمة تأخذ المدينة كوحدة متكاملة .بغرض 
 النمو السكاني بالخرطوم الكبرى : –و 

نمو سكان المدن  ألن ، قد زادتإن زيادة سكان الخرطوم الكبرى ال تعني أن نسبة التحضر  
والدول العربية  ، الحضرية خاصًة في الدول النامية مستوى الحياةافق مع إرتفاع ونسبتهم قد ال يتو 

أطراف  قننة قانونًا ، أو علىد مقدر من سكانها في مناطق غير مجزًء منها حيث يسكن عد
وال هو  ويكون نمط حياتهم ال هو ريفي نى البنايات تحت التشييد "سك المدينة ، بل حتى داخلها "

 حضري ، إنما نمط آخر يصعب تصنيفها .
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 : صيات الدراسةتو 

لضمان مستقبل أفضل للتنمية الحضرية والحد من الهيمنة الكاملة للخرطوم الكبرى ترى الدراسة  
 بأن المستقبل يتوقف على اآلتي :

ستراتيجية " المخطط الهيكلي للخرطوم الكبرى " تعالج مسببات تداعيات وآثار إعداد خطة ا -1
المشكالت هو الزيادة الكبيرة والسريعة لسكان الهيمنة ال نتائجها ، ألن سبب الكثير من 

الخرطوم وتوسعها غير المضبوط ، والذي يعود في جزء منه إلى الهجرة الريفية ، وتشير 
أسرة يوميًا إلى  100إلى هجرة ريفية تقدر بحوالى  بعض الدراسات في اآلونة األخيرة

يعني  ، هذا أفراد 7السودان الخرطوم الكبرى . وإذا كان متوسط أفراد األسرة الريفية في 
فرد في السنة . ويمكن  252000في الشهر ،  21000شخص في اليوم ،  700هجرة 

لقواعد عبر تطوير ااالهتمام بالمراكز العمرانية الريفية  لالحد من الهجرة الريفية من خال
توسطة مع مهتمام أكبر للمدن الصغيرة والبالخدمات األساسية ، وإيالء ا  وتزويدها اإلنتاجية

د إنشاء المدن الجديدة التي تعيب م المتضخمة والمدن الكبرى العواصتخفيف الضغط عن 
التوازن المختل في توزيع السكان والعمران شريطة أن يكون لهذه المدن شخصيات مستقلة 
من حيث إعتمادها على ذاتها وليس على المدينة الكبيرة القريبة منها والتي تجعلها تابعة 

 صافيتا : دون تاريخ ( . اجيًا وخدميًا )لها إنت

توفيق أوضاع السكن غير المقنن بالتصدي ألسبابه بوضع الخطط المناسبة للتوسع  -2
المستقبلي للخرطوم الكبرى . مثل هذا السكن يسمى بالسكن العشوائي، والمنطقة العشوائية 

مات الحياة مقو ، منطقة سكنية غير منتظمة بنيت في الغالب دون ترخيص وتفتفر ألدنى 
 96بحوالى األحياء العشوائية في الخرطوم الكبرى  عدد ( . تقدر 2015 ،الكريمة ) عمر
يم م . يلزم تنظمليون نسمة يعيشون في األحياء العشوائية حول الخرطو  2حي مع وجود 
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وتحسينها كي يستغني ساكنوها عن خدمات  ويدها بالخدمات األساسيةهذه األحياء وتز 
اء أو هدم هذه األحي لل من الهجرة الريفية إليهامراكز المدن ، ويخفف الضغط عنها ويق

 وبناء سكن نظامي محلها بعد تعويض ساكنيها بإيجاد سكن بديل لهم .

ء ااإلستفادة من األراضي غير الصالحة للزراعة ، أو تلك التي قليلة اإلنتاجية في إنش -3
 المباني الجديدة .

ة ويدها بالموارد البشرية و المالية إلعداد الدراسات المستمر وتز  الحضرية تأهيل هيئة التنمية -4
عداد إل هاتها لترصد حركة التحضرتجاالسكانية وافي مجاالت النمو السكاني والتحركات 

الحد ونوعاً وخصائصهم البشرية بهدف تزويدهم ب تنبؤات مستقبلية عن السكان وأعدادهم كماً 
 حتياجاتهم األساسية .األدنى من ا

تمام هالسكاني والنمو االقتصادي عبر االالمستقبل يتوقف على مراعاة التوازن بين النمو  -5
بالتعليم والتثقيف والتوعية مع العمل على الحد من العزلة االجتماعية وصعوبات التكيف 

لى ع استيعابهم وتعزيز قيم حضارية تحثب ضرية للقادمين من الريف  مع نمط الحياة الح
 التفاعل .

داد وتيرتها من لتي تز تشريع وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بمحاربة الجرائم المختلفة وا -6
خالل التحضر ، وتوعية الناس بمخاطر هذه الجرائم وخاصة الجرائم التي تطورت مع 

علوماتية وجرائم اإلرهاب وتجارة البشر وجرائم مجرائم ال تطور أساليب المكافحة مثل
 المخدرات .

ألنشطة البشرية المختلفة ، وخاصًة المصانع التي تجاور ة لكثير إعادة النظر في مواقع  -7
 السكن البشري ألنها تلوث البيئة وتزعج الناس .
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في  لتواكب الزيادة " منظومات استبقاء الحياة " زيادة مقدرة في مراكز الخدمات االجتماعية -8
 صورة عادله .السكان وتحسين نوعيتها وتوزيعها ب

 وداند ، والذي بموجبه يتحسن أوضاع السستقرار السياسي للبلالمستقبل يتوقف على اال -9
ضرية إيجاباً التحركات السكانية ومن ثم التنمية الح اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مما ينعكس

. 
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شرة . الن السكان والموارد البشرية والتنمية في العالم العربي( .  1981، الرياض )  طبارة -

 ( ، اللجنة االقتصادية لغربي آسيا .20السكانية )
. النمو الحضري المتسارع بمدينة الخرطوم الكبرى ، (  1986نور، عثمان الحسن محمد )  -

 ( . 24)  6نشأته ، مكوناته ، ودوافعه ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية . 
 2148م العربي ، الحوار المتمدن ) ( سمات النمو الحضري في العال 2008نعمة ، هاشم )  -

 ( ، محور الفلسفة ، علم النفس ، وعلم االجتماع .
-Abu Sin , M., E., and Davies , H., R., J., eds , The future of Sudan,s 
Capital Region , A study in Development and Change , Khartoum 

University Press , Khartoum , 1990 .                           
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