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أ

اإلهـــداء
إليك يا أغلى ما أنعم اهلل علي يف حياتي بسمة دنياي ونور سنيين..
أمي احلبيبة

إليكم يا أحبيت يا من فارقين جسدهم وحام حويل حبهم...
َُ َ
َُ
أبي  ...خايل  ...عمتي  ...جارتي  ...مد ِرستـ ِــي ...ودرتي الغالية
" حنان "

إليكن يا أروع األخوات شقيقاتي العزيزات
ولكِ يامدينيت املنسية وألهلها األخيار
ولكم يا رمز العزة واإلباء بأرضنا احلبيبة فلسطني
أهدي جهدي الصغري هذا.

ب

الشكر والتقدير
احلمد هلل الذي حبانا بنعمة اإلميان ،والسري على خطى احلبيب نور اهلدى رسوو السو م دمود-صولى اهلل عليو
وسلم -أمحده ،وأشكره ،محداً كثرياً طيباً يليق جب ل  ،أن أعوانين ويسور يل السوبط بطريوق العلوم  ,وسورر يل أيود
كرمية حبتين برعايتهوا بودأً بوالودتي الغاليوة الويت هلوا أكول ال يفوط يف حيواتي إخ أخووتي وأخوواتي  ،وملون كوان
لرساليت شرف قيام باإلشراف عليها ,وكان صبوراً معي واثقاً بي طوا فرتة إعدادها أ.د ونيس الشركسي ،
ولألستاذين ال اضلني الذين توجا الرسالة بقبوو دراسوتها ومناقشوتهاأ.د منصوور البوابور،وأ.د الصوديق العاقوط,
وملدير الدراسات العليا أ.د دمد أبوعجيلة لتشجيع املميز وحترييفو الودامم إلكموا الدراسوة ،ومون تكبود
معي مشاق البحث واحلط والرتحا سندي أخي العزيز عبد احلميد املنتصر  ،ومن أعطاني من وقت الكثوري أ.
علي ال ورتية  ،وملن فتحوا يل أبواب مكتبتهم وجوادوا علوي رعورفتهم األسواتذة األفاضوط د.حسوني أبوو مدينوة،
د.عبوود اهلل األشووهب ،د.أمحوود انديشووة ،د.دموود شوواهني ،أ.علووي الووزواوي ،د.سووعد القزيووري ،د.فتحووي
صويد  ،ولقسومي اغغرافيوا والتواريأ أمينواً ً ،وأعيفواء هيوأة التودريس ،واملعيودين ،وطلبوة الدراسوات العليوا،
ولصوحيباتي اللواتي نزعن شوك الدرب وفرشن يل ورداً فاطمة الرعيض ،أمساء األشهب ،لط ي إندش ،كميلة
املنقوش ،معيتيقة الشامي ،فاطمة املنقوش ،أمساء جع ر ،جناة بون ساسوي  ،وابوين أخويت نوادر أبوو غرسوة وأبوو
القاسم املنتصر ملرافقتهما يل جبوالتي امليدانية ،ولصغريتي عامشة وهبة املنتصور لودعمهما الودامم  ،ولكوط مون
األساتذة مصط ى جهان ،علي امللوك ،أبو بكر الصو  ،رميفان الكالوش ،أمحد طوراس ،صوا جابو ,أمحود
الش وري

 ،وملوون أفووردوا يل موون وقووتهم الثمووني جووزءً ملراجعووة الدراسووة لغوي واً أ.د سوواا اهلووروس  ،واملدرسووتني

ال اضلتني كميلة املنقوش ،وسعاد بركة  ،وغميع من درسين يف خمتل مراحط التعليم فيفوط ال أنكوره وال أنسواه
.
بارك اهلل فيهم مجيعاً ،وجزاهم اهلل عين خري اغزاء .

ج

فهرس احملتويات
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الملخص :
تمثل المكونات الثالث األساسية الهواء والماء واألرض حلقة مترابطة تؤثر وتتـثثر بنشـاطات

الكائن األهم أال وهو اإلنسان ،إذ يتثثر في طبيعة حياته ,وعمله,ومعيشته ونمط استق ارره بتلك العوامل
إلى حد كبير ،وهي تتثثر بنشاطاته االجتماعية ،والعمرانية ،واالقتصادية ،وغالبا ما يكون هذا التـثثير

سلبيا ،حيث نجمت عنه مشاكل بيئية صار من الصعب التغلب عليها .

ويمكــن أن يســاهم التخطــيط اإلقليمــي فــي الحــد مــن هــذه المشــاكل إذا وضــع علــى أســس

طبيعية وبشرية صحيحة ،تراعى بها االمكانيات الطبيعية التي باإلمكان استثمارها في اإلقليم ،وتحديد

الحد األمثل ،والطريقة األفضل لهذا االستثمار متماشية مع احتياجات السكان .

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التخطيط اإلقليمي في تحديد حجـم ،وموقـع

مراكز العمران،وعملية نموها بناء على االمكانيات الطبيعية المتوافرة باإلقليم ،وهي مقسمة إلى خمسة
فصول مسبوقة بمقدمة ومنتهية بخاتمة ،وقد أفرد الفصـل األول لعـرض اإلطـار النظـري للدارسـة ،فـي
حــين خصــص الفصــل الثــاني لد ارســة العوامــل الطبيعيــة المــؤثرة فــي التخطــيط اإلقليمــي ،أمــا الفصــل
الثال ــث فق ــد ت ــم في ــه تتب ــع التط ــور الت ــاريخي لم ارك ــز العمـ ـران من ــذ فتـ ـرة م ــا قب ــل الت ــاريخ حت ــى ع ــام (

2006م) ،ثم درست التغيرات اإلدارية التي حدثت منذ عهد الخالفة اإلسـالمية العثمانيـة حتـى الوقـت

الحاض ــر ،إل ــى جان ــب د ارس ــة الس ــكان م ــن حي ــث تطـ ـور أع ــدادهم ،وأص ــولهم ،وت ــوزيعهم ،وكث ــافتهم،

والتوقعات السكانية حتى عام (2025م) في الفصـل ال اربـع ،أمـا م ارحـل التخطـيط بمنطقـة الد ارسـة فقـد

خصص لها الفصل الخامس .

وقد توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :

 -1كــان للظــروف الطبيعيــة تــثثير فــي نش ـثة م اركــز العم ـران ،وقــد تحكمــت س ـابقا فــي توزيعهــا،
وحجمها .

 -2أدى النمو العمراني العشوائي غير المخطط ،سواء في المناطق التي تم وضع مخططات لها
 ،أوتلك التي لم يتم وضع مخططات لهـا,إلى تـدمير مسـاحات واسـعة مـن األ ارضـي الزراعيـة
والضغط على مصادر المياه الجوفية .

 -3كــان لتباعــد المنــاطق التــي اُختيــرت كمنــاطق مخططــات عامــة أثــر بــارز فــي زيــادة ،وتفــاقم
المشــاكل التخطيطيــة ,فلقــد نمــا العم ـران علــى طــول شــبكة الطــرق التــي أنشــئت لت ـربط تلــك
المناطق ببعضها ،وبالمدينة .

وتوصي الدراسة بضرورة استثمار الموارد الطبيعية ،والمحافظة عليها ،وتحديـد حجـم الم اركـز

العمرانية ،ومواقعها تبعا لالمكانيات الطبيعية المتوافرة ،واستغالل المناطق األقل أهمية بيئيا وطبيعيا،
واإلسراع في تنفيذ المخططات العامة والشاملة خاصة خدمات البنية التحتية .

ل

ABSTRACT :
The three basic components : Air , water and earth represent a complete
interrelated circles that affect and being affected by the human activities.
Man ,as the most important living creature, his nature , style of life he leads,
occupations and his settlements largely depends upon these components. In
turn, they are affected by his social, economic , agricultural and architectural
activities. Most often , they are negative effects, that is why a lot of hard
work has to be done to repair and overcome environmental problems.
In fact ,well prepared Planning according to natural and human standards is
one of the most significant tools that may help to combat such problems. if
the planner takes into consideration the available regional potentialities and
looks for the best way to invest these potentialities ,the plan will be
compatible with the population requirements, and optimum population size .
This study aims at shedding the light upon the role of regional planning
according to available natural resources in the region.
This thesis divided into five chapters preceded by an introduction and ended
with a conclusion. Fist chapter introduces the methodology. The second
chapter is concentrating on determination of settlements location ,size ,
growth and natural factors which affecting the regional planning. Third one
starts with the historical background beginning with the establishment of
prehistoric settlements up to recent era(2006),when as the forth chapter
talked the administrative changes occurred during the Turkish Islamic
Califat up till the present time, besides the study of population growth ,
origins , density, geographical distribution, and the expected increase up to
2025
The last chapter was devoted to discuss the stages of study area planning.
At the end the researcher stated the following results :
1. Natural factors had affected the establishment, distribution and size
of ancient settlements.
2. Chaotic growth guides to deterioration of vast agricultural areas
and exhaustion of ground water resources in both planned and
unplanned areas .
3. dispersion of planned areas has a serious impact on increasing
and emerging of planning problems. For example a lot of urban
centers have emerged along the road network which essentially
established to link among different settlements on one hand ,and
with the main city on the other.
The study recommends the necessity of better investment and conservation
of the natural resources, limitation of settlements size , to locate them
according to their available natural resources , development of the areas of
less natural and environmental importance , and to accelerate the
implementation of layout and master plans especially plans of infrastructure.
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أوالً  :المقدمـــة :
يعد التخطيط بشكل عام أسلوب علمي للتفكير ،والعمل ،وذلـك باسـتخدام أسـاليب

وطــرق مختلفــةو لمواجهــة المشــاكل ،والتعامــل معهــا ،وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،وقــد
تع ــددت أن ـ ـواع التخط ــيط كـ ــالتخطيط القـ ــومي ،واإلقليم ــي ،والمحلـ ــي ,وذل ــك تبعـ ــا لنـ ــوع
العمليـات التنمويــة التــي يســعى لتحقيقهــا ,ويهــتم التخطـيط اإلقليمــي بشــكل خــا

برســم

الخطط,والسياسـ ــات ,واالسـ ــتراتيجيات المختلفـ ــة لتنميـ ــة إقلـ ــيم محـ ــدد ،وذلـ ــك باسـ ــتثمار
المـوارد الطبيعيــة ,والبشـرية ،واالقتصــادية المتـوافرة فيــه فــي مــدة زمنيــة محــددة,ولتحقيق

أهـ ــداف معينـ ــة ببتبـ ــاع أسـ ــلوب علمـ ــي عقالنـ ــي يحقـ ــق التنميـ ــة المرجـ ــوة ل قلـ ــيم دون
األض ـ ـرار باالمكانيـ ــات المسـ ــتثمرة,والذي يلجـ ــث إليـ ــه لضـ ــبط عمليـ ــات النمـ ــو بالمنـ ــاطق
الحضرية .
فـالتطور والنمـو العم ارنـي مظهــر طبيعـي للمـدن وضواحيها,خاصــة تلـك التـي تتـوافر

فيها امكانيات جذب ،واسـتقطاب للسـكان،والذي قــد يكـون مـدم ار لالمكانيـات الطبيعيـة
المتـوافرة بــاإلقليم ،إن لــم يــتم وضــع خطــط إقليميــة تنمويــة عمرانيــة شــاملة تتناســب مــع
الظروف الطبيعية,ومع احتياجات السكان العمرانية وغيرها.
و إقلــيم مصـراتة التخطيطــي الــذي هــو أحــد األقــاليم التخطيطيــة بليبيــا مــن المنــاطق
التي شهدت مناطقه الحضرية نموا عمرانيا ملحوظافي السنوات األخيرة بشـكل خـا

،

فق ــد اتس ــعت م ارك ــز العمـ ـران ,وتباع ــدت ،وزاد الطل ــب عل ــى األ ارض ــي ،فامت ــد العمـ ـران
خــارح حــدود المخطــط ،وانتشــر بمنــاطق ذات أهميــة طبيعيــة وبيئيــة ,وأضــر بهــا بشــكل
ب ــالد ب ــدات أث ــاره تظه ــر بتل ــوث المي ــاه ,و قل ــة خص ــوبة الترب ــة ,فض ــال ع ــن الزحـ ـ
العم ارنــي علــى األ ارضــي الزراعية,وســوء اســتغالل منــاطق االوديــة ,و الســباخ,والكثبان
الرملية .
ل ــذا يج ــب أن ت ــتم د ارس ــة ه ــذه االمكاني ــات لوض ــع خط ــط إقليمي ــة الس ــتثمارها,

وتحافظ عليها دون هدرها ,أو استنزافها.
ثانياً  :مشكلة الدراسة :
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تتمثـل مشـكلة هـذه الد ارسـة فـي معالجـة المشـاكل الناتجـة عـن عـدم التـوازن بــين
مخطط ـ ــات الم ارك ـ ــز العمراني ـ ــة ف ـ ــي منطق ـ ــة الد ارس ـ ــة مث ـ ــل :مدين ـ ــة مصـ ـ ـراتة ,وزاوي ـ ــة
المحجوب,وقص ـ ـ ــرأحمد,وطمينة,والدافنية,والك ارريم,وتاورغاء,والمقومات الطبيعي ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه
المناطق بـدءا مـن نشـثة هـذه المسـتوطنات حتـى عـام (2006م) ,األمـر الـذي أدى إلـى
تدهور وأستنزاف العديد من المقومات خاصة الموارد المائية,والتربة,والغطاء النباتي.
ثالثاً :فرضيات الدراسة:
اعتمدت الباحثة في دراستها هذه على مجموعة من الفرضيات هي :
 -1ساهمت العوامل الطبيعية في نشثة ،ونمو م اركز العمران ،وتحكمت في
توزيعها بدرجات متفاوتة.
 -2قصور المخططات اإلقليمية التي وضعت للمنطقة في المحافظة على
الموارد الطبيعية ،وفي استثمارها بشكل صحيح.
 -3تمتلك منطقة الدراسة امكانيات طبيعية ببمكانها أن تساهم في نموها عمرانيا،
واقتصاديا ،وأن تؤهلها ألن تتبوأ مكانة مهمة إقليميا.
رابعاً :أهـداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 -1إجراء مسح جغرافي شامل قدر االمكان لحصر االمكانيات الطبيعية,
ومقارنتها بمتطلبات المخططات اإلقليمية المستقبلية .
 -2تقدير االستنزاف الذي تتعرض له الموارد الطبيعية الناشئ عن التوسع
العمراني  ،والتنبيه إليه ،وتوضيح أخطاره.
 -3عرض طرق الحضارات القديمة في استثماراالمكانيات الطبيعية بثبسط
الوسائل ,وبثقل األضرار.
 -4إلقاء الضوء على جوانب القصور بالنواحي التخطيطية البيئية ،وتوضيح
بعض الوسائل التي باإلمكان اتباعها الستثمار الموارد الطبيعية في
المخططات اإلقليمية.
خامسًا  :أهمية الدراسة:
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تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها :
 -1تعد الدراسة األولى التي تدرس المنطقة دراسة جغرافية تخطيطيةو مما يجعل
منها خطوة أولى لدراسات مستقبلية أخرى أعم وأشمل.

 -2التعريف باالمكانيات الطبيعية  ،واألخطار التي تتعرض لها.
 -3إبراز أهمية الجغرافي كجـزء مـن الفـريق التخطيطي ،واإلنتقال بعلم الجغرافيا
من الدراسات الوصفية إلى الدرسات التطبيقية الحديثة.
 -4إعطاء صورة عن تطور المنطقة عمرانيا عبر فترات زمنية طويلة مما يسهل
دراستها ألغراض أخرى.
 -5دراسة تغير توزيع السكان ،واستخدامات األرض ،من فترة ألخرى ،وتحليل
أسباب ذلكو لالستفادة منه في وضع المخططات المستقبلية العمرانية
وغيرها.
سادسًا  :أسباب إختيار موضوع الدراسة :
هناك مجموعة من األسباب التي دفعت بالباحثة الختيار هذا الموضوع
للدراسة منها :
 -1الباحثة هي إحدى سكان المنطقة ،وقد الحظت استنزاف الموارد الطبيعية،
واختفاء بعض المظاهر التي ميزتها خالل فترات سابقةو مما دفعها لدراسة
هذه الموارد الطبيعية ،وتسجيلها في محاولة للحد من سوء إستغاللها ،
والمحافظة عليها.
 -2التطور العمراني السريع الذي تشهده منطقة الدراسة ،والذي ينمو على
حساب الموارد الطبيعية ،وسيدمرها إن لم تتم التوعية بخطورة ذلك ووضع
خطط إقليمية تُراعي النواحي البيئية.
 -3اهتمام الباحثة الشخصي باآلثار العمرانية القديمة بشكل عام,وبمنطقة
الدراسة مدينتها بشكل أخص ،ورغبتها في أن تُساهم في المحافظة على
اإلرث العمراني من جهة ،والموارد الطبيعية من جهة ثانية.
سابعًا  :الحدود المكانية والزمانية لدراسة:
حصرت منطقة الدراسة في مجال محدود مكانيا وزمانيا على النحو اآلتي :
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 – 1الحدود المكانية :

تتمثـ ــل منطقـ ــة الد ارسـ ــة فـ ــي واحـ ــدة مـ ــن أهـ ــم الم اركـ ــز الحض ـ ـرية فـ ــي شـ ــمال

الجماهيريــة  ،أال وه ــي ش ــعبية مصـ ـراتة حس ــب ح ــدودها الس ــابقة* الت ــي يح ــدها البحـ ـر
المتوســط مــن الشــمال  ،والشــرق  ،وشــعبية المرقــب مــن الغــرب  ،وشــعبية ســرت مــن

الجنــوب الشــرقي  ،وشــعبية بنــي وليــد مــن الجنــوب الغربــي  ،واقعــة بــين دائرتــي عــرض

( )ْ 32 َ 33 ً 37 -ْ 32 َ 23 ً 48ش ـ ــماال  ،وخط ـ ــي ط ـ ــول (َ 36 ً 47 – ْ 15 َ 22 ً 58
 )ْ 14ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرقا  ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( ، )1ممت ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة

( 3635,8كم.)1( )2

 – 2الحدود الزمانية :

س ــيتم تتب ــع التط ــور العم ارن ــي وم ــدى ت ــثثره ب ــالظروف الطبيعي ــة من ــذ فتـ ـرة

ماقبــل التــاريخ حتــى عــام(2007-2006م),وذلــك مــن خــالل د ارســة الخ ـرائط القديمــة
والحديثة التي توافرت لدى الباحثة ,فضالعن المخططات التي أعدت لمنطقة الد ارسـة,
مع التركيز على الظروف الراهنة,والتوقعات المستقبلية.

ثامناً  :منهجية الدراسة :
يعرف المنهج بثنه الوسيلة التي باإلمكان اتباعها للكش

عن الحقائق،

وهو مجموعة من األساليب يتبعها الباحث لتحليل مشكلة الدراسة والوصول إلى

النتائج(،)2وقد استعانة الباحثة بعدد من المناهج حسب ما تطلبته الدراسة على النحو

اآلتي :

* تغيـرت فـي األونــة األخيـرة حــدود شـعبية مصـراتة لتشـمل منطقتـي زليــتن وبنـي وليــد ،وقـد اتبعــت الباحثـة خريطــة
التقسيم اإلداري لعام 1989م كثساس للحدود اإلدارية بالدراسة.
( )1خالد السنوسي الدويني ،مدير مكتب التخطيط العمراني,شعبية مصراتة,مقابلة شخصية,يوم .2007/11/15
.123
( )2صفوح خير ،الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها  ،دار الفكر  ،دمشق ، 2000 ،
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 –1المنهج الموضوعي:

وقد أتبع لدراسة الظروف الطبيعية التي تؤثر في نشثة مراكز العمران ،وتحديد،

ووص  ،ودراسة ،المراكز العمرانية.
 – 2المنهج التاريخي :
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و ذلك لتتبع التطور العمراني ومدى تثثره بالظروف الطبيعية ،منذ فترة ما قبل

التاريخ حتى عام (2007-2006م),وذلك من خالل دراسة الخرائط القديمة ,والحديثة

التي توافرت لدى الباحثة ،والمخططات التي أعدت لمنطقة الدراسة ،مع التركيز على

الظروف الراهنة ،والتوقعات المستقبلية .

 – 3المنهج التحليلي :

و أعتمدته الباحثة لتحليل البيانات الرقمية المتحصل عليها سواء منها

المناخية ،أو السكانية ،أو غيرها من البيانات التي أعتمدت عليها في الدراسة.
ُ
 – 4المنهج اإلقليمي :
واتبعته الباحثة لضرورة الدراسة ،وتخصصها بالجانب اإلقليمي ،وذلك
بدراستها ألحد األقاليم التخطيطية الفرعية بليبيا.
تاسعاً  :جمع بيانات الدراسة :
اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة على اآلتي:
 – 1المصادر المكتبية :

اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة ،أو

جزءا منها كالكتب ،والدوريات ،والتقارير ،والرسائل العلمية ،بالتخصصات المختلفة

التي تهم وتُثري الدراسةو لذا قامت بزيارة عدد من الجامعات كجامعة الفاتح،
وأكاديمية الدراسات العليا بطرابلس،وجامعة قاريونس ببنغازي ،وجامعة المرقب
بالخمس،وكلية اآلداب بزليتن،وجامعة ( )7أبريل بالزاوية,فضال عن

الخرائط

التاريخية التي تحصلت عليها،كما قامت بدراسة المخططات التي أعدت لها ،وخرائط
استخدام األرض،وذلك لمالحظة التغيرات العمرانية التي حدثت فيها ،ومقارنتها
بالواقع،ودراسة الظروف الطبيعية ،وغيرها من الظروف التي أثرت فيه.
 – 3الدراسة الميدانية :

لما للدراسة الميدانية من أهمية في جمع البيانات ،والمعلومات الناقصة،

ولضرورة المسح الميداني ألية دراسة تطبيقية أجرت الباحثة عدة زيارات ميدانية
غطت بها أجزاء منطقة الدراسةو وذلك لدراسة التوسع العمراني ،والمشاكل البيئية،
والتخطيطية التي تعاني منها ،وقد قامت الباحثة بحضور العرض الذي قدمه المكتب
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الوطني االستشاري في مدينة مصراتة بفندق قوز التيك عن مخططات الجيل الثالث
الخا

باإلقليم الفرعي مصراتة.

 – 4المقابلة الشخصية:
تعتب ــر المقابل ــة الشخص ــية واح ــدة م ــن المس ــائل المهم ــة لجم ــع البيان ــاتو ل ــذا اتص ــلت
الباحثة شخصيا بعدد المسؤولين بـالتخطيط العم ارنـي ،والهيئـة العامـة للميـاه ،والعـاملين

بالمكاتــب الهندســية االستشــارية ،والمهتمــين بالبيئــة ،وأســاتذة التــاريخ بشــعبيتي مصـراتة

وطرابلس ،وقابلت عددا من كبار السن الـذين عايشـوا فتـرات تاريخيـة بمنطقـة الد ارسـة،

وعدد من المهتمين باآلثار القديمة.
عاشرًا  :صعوبات الدراسة :

واجهت الباحثة عند إعدادها لهذه الدراسة جملة من الصعوبات أهمها:

 -1التغيير المستمر للحدود اإلدارية ،وتغيير المسميات ،وحدود منطقة الدراسة

صعب عملية المقارنة بين المعلومات
من فترة ألخرى ،وبشكل دائمو مما ّ
السابقة وطرحها بشكل ميسر وسلس.

 -2عدم وجود خرائط للمنطقة لبعض الفترات التاريخية السابقة التي من خاللها
يمكن متابعة واظهار اختالفات التطور العمراني الذي مرت به المنطقة.

 -3اختفاء أغلب المعالم األثرية التي تساعد على تحديد عمر المراكز العمرانية،
وافتقاد المنطقة لمسوحات أثرية شاملة.

 -4قلة المراجع والمصادر التاريخية التي تتناول منطقة الدراسة.

 -5عدم حصول الباحثة على دراسة سابقة بالتخطيط األقليمي .
الحادي عشر  :الدراسات السابقة :
لم تحظ منطقة الدراسة بدراسة جغرافية شاملة ،ولكن هناك عدد من الدراسات

التي إما أنها تناولت جزء معينا بها ،أو بعض الدراسات المشابهة لموضوع الدراسة،

ولكن في مناطق أخرى .

أوالَ ًً :الدراسات التي تناولت منطقة الدراسة:
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 -1دراسة ( ،)G.H.Blakeبعنوان (مصراتة مدينة السوق في إقليم طرابلس
الغرب)،التي درس فيها التطور التاريخي لنشثة المدينة ،وظروفها الطبيعية مع
تحديد استخدامات األرض خالل عام (1966م) ،وهي تعد من أول الدراسات
الجغرافية التي تناولت منطقة الدراسة خالل تلك

الفترة(.)1

 -2دراسة شركة ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،التي أعدت عام
(1966م) المخطط األول من عام (1988-1966م) ،ودرست الظروف
الطبيعية ،والنمو السكاني لمنطقة الدراسة ،ودرست استخدامات األرض
ووضعت مخططا شامال للنمو حتى عام (1988م) ،وعرفت هذه المخططات
بمخططات الجيل األول(.)2
 -3الدراسة التي قامت بها الشركة الهولندية بولسيرفيس عام (1981م) التي
أعدت المخطط الثاني الذي يمتد بالفترة من عام (2000-1980م) ،ودرست
فيها اإلمكانيات الطبيعية والتطور العمراني واستخدامات األرض وتم وضع
مخطط للمنطقة حتى عام (2000م) ،وعرفت بمخططات الجيل الثاني(.)3
 -4دراسة األسدي ،بعنوان (تطور مورفولوجية مدينة مصراتة في عهد الثورة) التي
نشرت في مجلة كلية اآلداب ،جامعة قاريونس ،وتناولت النشثة التاريخية
للمدينة مع توضيح استخدامات األرض خالل فترة السبعينيات وإستعراض
الستخدامات األرض ،والتطور العمراني للمدينة ،والنمو السكاني حتى عام
(1977م) (.)4

)(1

G . H Blake , Misrata a Market town in tripolitania , Department of geography,
research Paper no 6 a chapterz , university of Durham , Durnam , 1968.
( )2ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط الشامل لمدينة مصراتة ،التقرير النهائي.1966 ،
()3
()4

بولسيرفيس ،إقليم مصراتة الفرعي ،المخطط اإلقليمي ،2000التقرير النهائي (رقم ط ن.1980 ،)46-

فــوزي عبــد المجيــد األســدي ،تطــور مورفولوجيــة مدينــة مص ـراتة فــي عهــد الثــورة، ،مجلــة كليــة اآلداب والتربيــة,

جامعة قاريونس ،بنغازي ,العدد التاسع.1980 ،
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 -5دراسة كجاليك ،بعنوان (مقومات اإلنتاح ومظاهره الرئيسية ببقليم سهل
مصراتة) ،التي تناول فيها الظروف الطبيعية ل قليم ،ومدى االستفادة منها
في االستثمار الزراعي ،والمشاكل التي تتعرض لها(.)1
 -6دراسة الشركسي ،بعنوان (التعليم والصحة في بلدية مصراتة دراسة في جغرافيا
الخدمات) ،التي ركزت على خدمات التعليم خاصة منه األساسي والمتوسط،
والخدمات الصحية ،والتطور السكاني ،في بلدية مصراتة(.)2
 -7دراسة عيبلو ،التي درس فيها منطقة الدراسة من جانب هيدرولوجي وحملت
عنوان (استخدامات المياه والمشكالت التي تواجهها بشعبية مصراتة) ،التي
حدد فيها أهم مصادر المياه ،واستخداماتها ،والمشاكل التي تواجهها،والبدائل
الممكنة لتوفير االحتياجات المتزايدة للسكان من المياه(.)3
 -8دراسة عاشور ،بعنوان (استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تحديد
محاور نمو مدينة مصراتة) ،التي تناول فيها الظروف الطبيعية ،وأثرها في
تحديد محاور النمو الحالية لمدينة مصراتة باستخدام نظم المعلومات
الجغرافية(.)4
 -9دراسة باكير ،بعنوان (دراسة وتطوير الصناعة بمدينة مصراتة إلى
 ،)2025وكان تخصصها في تخطيط المدن ،واألقاليم  ،وقد تناول الباحث
فيها عالقة التخطيط الحضري بالمدن بالنشاط الصناعي ،والخصائص

( )1يوس

سعيد كجاليك ،مقومات اإلنتاح ومظاهره الرئيسية بـبقليم سـهل مصـراتة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة

 ،شعبة الجغرافيا ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة ناصر ،طرابلس.1989 ،
( )2ونــي س عبــد القــادر الشركســي ،التعلــيم والصــحة فــي بلديــة مص ـراتة د ارســة فــي جغرافيــا الخــدمات ،رســالة دكتــوراه
غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،القاهرة . 2000
()3

جمــال الــدين محم ــد عيبلــو ،اســتخدامات الميــاه والمشــكالت الت ــي تواجههــا بشــعبية مصـ ـراتة ،رســالة ماجســتير

()4

مصباح محمد عاشور ،استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية فـي تحديـد محـاور نمـو مدينـة مصـراتة ،رسـالة

غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة المرقب ،بني وليد. 2005 ،

ماجستير غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة.2005 ،
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الطبيعية ،وأوضاع السكان ،مع دراسة للمخططات السابقة ،وتصور لواقع
النشاط الصناعي ،واستعماالت األراضي عام (2025م) بمدينة مصراتة (.)1
 -10دراسة اعنيبة ،بعنوان ( جيومورفولوجية ساحل مصراتة فيما بين رأس الهنشير
ورأس كاره) ،وهي دراسة جيمورفولوجية جزئية درس فيها الظروف الطبيعية
بمنطقة الدراسة إلى جانب العوامل المؤثرة في تشكيل السواحل ،وأهم
الظاهرات البحرية فيها(.)2
 -11دراسة المكتب الوطني االستشاري عام (2007م) الخاصة ببقليم مصراتة
الفرعي ،ضمن مخططات الجيل الثالث التي تم اإلنتهاء من إعداد خططها
األولية ،بعد القيام بمجموعة من الدراسات الطبيعية ،والبشرية للمنطقة(.)3
 -12دراسة الصول ،بعنوان (التذبذب والتباين في معدالت األمطار بشعبية مصراتة
وإمكانية استغاللها) ،وقد درس فيها العناصر المناخية دراسة تطبيقية مع
التركيز على األمطار من حيث كمياتها ,وتوزيعها ,وطرق استثمارها(.)4

( )1محم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد

ب ـ ـ ــاكير ،د ارس ـ ـ ــة وتط ـ ـ ــوير الص ـ ـ ــناعة بمدين ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ـراتة إل ـ ـ ــى 2025ف ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير

غير منشورة  ،شعبة التخطيط ،كلية الهندسة ،جامعة المرقب ،الخمس.2006 ،

()2

عم ــر إمحم ــد عنيب ــة ،جيومورفولوجي ــة س ــاحل مصـ ـراتة فيم ــا ب ــين رأس الهنش ــير ورأس ك ــاره ،رس ــالة ماجس ــتير

()3

المكت ــب ال ــوطني االستش ــاري ،مس ــودة مخط ــط النط ــاق الفرع ــي مصـ ـراتة ،مخطط ــات الجي ــل الثال ــث ,مص ــلحة

()4

أبــو بكــر علــي الصــول ،التذبــذب والتبــاين فــي معــدالت األمطــار بشــعبية مص ـراتة وإمكانيــة اســتغاللها ،رســالة

غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة. 2007 ،

التخطيط العمراني ،اللجنة الشعبية العامة. 2007 ،

ماجستير غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة.2007 ،
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ثاني ًا :الدراسات التي تناولت مواضيع مشابهة في مناطق أخرى :

 -1دراسة األشعب ،المنشورة في كتابه (اليمن دراسة في البناء الطبيعي
واالجتماعي واالقتصادي) الذي تناول فيه نشثة اليمن ،وتسميتها ،وظروفها
الطبيعية ،وكي

أثرت في نشثتها ،وفي النمو وتسارعه في أجزاء وإعاقتها له

في أجزاء أخر(.)1

 -2دراسة عيسى ،في كتابة (تنميط وتخطيط المستوطنات الريفية),دراسة

جغرافية أصولية تطبيقية ،ركز فيها على منخفض الفيوم فدرس الخصائص
الطبيعية له ،ونشثة المستوطنات ،وتطورها ،وأنماط توزيع المستوطنات
الريفية ،وأحجامها ،وشكلها ،واألنماط العمرانية الريفية ،واألقاليم العمرانية

التخطيطية(.)2

 -3دراسة الشركسي ،بعنوان (تقييم مخطط مدينة بنغازي من 2014-1966م)
وبها تابع تطور استعماالت األراضي بمدينة بنغازي ،وتقدير مدى تلبيتها

إلحتياجات السكان ،مع دراسة للمنشثت االقتصادية فيها ،وركزت بشكل
خا

على الخدمات الصحية بالمدينة ،ومدى كفاءتها(.)3

 -4درس عمورة ،في كتابه (ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري) تطور

مفهوم التحضر ،والتخطيط ،والمراحل التي مر بها بليبيا ،مبر از الخصائص
العمرانية التي امتازت بها المدن الليبية خالل مختل

الحضرية والتخطيطية التي تعاني منها(.)4

العصور والمشاكل

 -5درس الزاملي ،في بحثه الذي حمل عنوان (الضوابط الطبيعية وأثرها على
شبكة العمران في محافظة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية) ،العوامل

( )1خـالص األشــعب ،الــيمن د ارســة فــي البنــاء الطبيعــي واإلجتمــاعي واإلقتصــادي ،دار الرشــيد ،الجمهوريــة العراقيــة،
.1982
( )2صــالح عبــد الجــابر عيســى ،تنمــيط وتخطــيط المســتوطنات الريفيــة ،د ارســة جغرافيــة أصــولية تطبيقيــة ،مكتبــة
النهضة المصرية ،القاهرة.1983 ،
()3

ونــيس عبــدالقادر الشركســي ،تقيــيم مخطــط مدينــة بنغــازي(2014-1966م) ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،

قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة قاريونس ،بنغازي.1990 ،
()4
الملتقى ،لبنان.1998 ،
علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،ط ،1دار ُ
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الطبيعية وأثرها على شبكة العمران ،فقد تناول فيه التكوين الجيولوجي،

المناخ ،والتربة ،والكثبان الرملية ،وموارد المياه ،والتوزيع
ومظاهر السطح ،و ُ
المكاني لمراكز العمران ،وأنماطه ،وأحجام هذه المراكز ،وكي أثرت
المحددات الطبيعية السابقة الذكر في نموها(.)1

 -6دراسة الخوجة ،بعنوان (نشثة وتطور الكثبان الرملية وأثرها على النشاط
البشري بالمنطقة الساحلية الممتدة بين مصب وادي كعام في الغرب وسبخة

تاورغاء في الشرق ،دراسة في الجيومورفولوجية التطبيقية قام فيها بدراسة
تفصيلية للكثبان الرملية ،ومدى تثثيرها على النشاطات البشرية(.)2

 -7دراسة أبو حمرة ،بعنوان (األبعاد الجغرافية بتنفيذ مخطط مدينة زليتن خالل
الفترة  ،)2005-1980وفيها درس مشكلة تنفيذ المخططات في مدينة
زليتن ،والتجاوزات العمرانية في نمط استخدامات األراضي ،ومقارنتها بما

ورد في المخططات التي أعدت لها(.)3

 -8دراسة الشحومي ،التي حملت عنوان (مدينة مصراتة التركيب البنائي
والوظيفي وأسس العالقة اإلقليمية بمخططها) ،التي درس فيها النشثة،

والظروف الطبيعية ،ونمو السكان ،واستخدامات األرض الحضرية في مدينة

مصراتة ،والعالقة بين مدينة مصراتة ،وإقليمها(.)4

( )1أحمــد الســيد الزاملــي ،الض ـوابط الطبيعيــة وأثرهــا علــى شــبكة العم ـران فــي محافظــة اإلحســاء بالمملكــة العربيــة
الســعودية ،المجلــة الجغرافيــة العربيــة ،العــدد الثــامن والثالثــون ،الجــزء الثــاني ،الجمعيــة الجغرافيــة المص ـرية ،الســنة

الثالثة والثالثون.2001 ،
()2

سليمان فرح الخوجة ،نشـثة وتطـور الكثبـان الرمليـة وأثرهـا علـى النشـاط البشـري بالمنطقـة السـاحلية الممتـدة بـين

مصب وادي كعـام فـي الغـرب وسـبخة تاورغـاء فـي الشـرق دارسـة فـي الجيومورفولوجيـة التطبيقيـة ،رسـالة ماجسـتير
غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة قاريونس ،بنغازي.2002 ،
()3

علــي عطيــة أبــو حم ـرة ،األبعــاد الجغرافيــة لتنفيــذ مخطــط مدينــة زليــتن خــالل الفت ـرة ( ،)2005-1980رســالة

ماجستير غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة المرقب ،زليتن.2005 ،
()4

معمر مخزوم مفتاح الشحومي ،مدينـة مصـراتة التركيـب البنـائي والـوظيفي وأسـس العالقـة اإلقليميـة بمخططهـا،

رسـ ـ ـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ـ ـ ــتير غيـ ـ ـ ـ ـ ــر منشـ ـ ـ ـ ـ ــورة  ،قسـ ـ ـ ـ ـ ــم الجغرافيـ ـ ـ ـ ـ ــا ،كليـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلداب والعلـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة المرقـ ـ ـ ـ ـ ــب،
زليتن.2006 ،
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الثاني عشر  :أهم المصطلحات والمفاهيم :
 – 1العمران :

اصطالح عام يستخدم لمختل

أنواع ونماذح المساكن البشرية فيقال عمران

ريفي ،وعمران حضري ،وعمران ُمبعثر ،وعمران متكتل أو ُمتضام(.)1
 – 2مراكز العمران :

يقصد بها أي مركز عمراني سواء أكان بلدة ،أم قرية ،أم مدينة،

أم ضاحية  ،تجمع به السكان وكونوا تجمعا كبي ار كان ،أم صغي ار.

ُ – 3عمران ُمبعثر أو ُمخلخل :
أحــد نمــاذح العم ـران الريفــي ،وفيــه يعــيغ أغلــب الســكان فــي مســاكن منعزلــة،
كالمزارع المنفردة التي تقع بعيدة عن بعضها البعض(.)2

 – 4الشعبية :

تقسيم إداري حل محل البلدية,وهو التقسيم السابق له ,والشعبية تشمل عدد من

المؤتمرات ترتبط مع بعضها بعالقات وظيفية وإدارية واحدة(.)3
 – 5اإلقليم :
يطل ـ ــق ه ـ ــذا المص ـ ــطلح عل ـ ــى ج ـ ــزء مح ـ ــدد م ـ ــن س ـ ــطح األرض ،دون تحدي ـ ــد

مســاحته ،فقــد يكــون صـغي ار ،أو متوســطا ،أو كبيـ ار ،ويعــرف اإلقلــيم بالمســمى الــوظيفي

الذي حدد له من أجل هدف تخطيطي معين  ،فقـد يكـون إقلـيم جغ ارفـي ،أو إداري ،أو

طبيعــي ،أوغي ـره

()4

,ووظيفيــا فــبن منطقــة الد ارســة تخــدم رقعــة واســعة بــالبالد إقتصــاديا

عن طريق ميناء قصر أحمد.

( )1يوس

التوني  ،معجم المصطلحات الجغرافية ،دار الفكر العربي ،القاهرة،1976 ،

.351

( )2احتيــوف فــرح أحتيــوف وعبــد القــادر مصــطفى المحيشــي ،المصــطلحات التخطيطيــة الشــاملة فــي مجــال علــوم
التخط ــيط الحض ــري واإلقليم ــي ،سلس ــلة البيئ ــة والتنمي ــة المس ــتدامة  ،الكت ــاب  ،2منش ــورات الهيئ ــة العام ــة للبيئ ــة،

طرابلس،2003 ،
()3

.64

مؤتمر الشعب العام ،العدد ،7السنة الثانية ،قرار اللجنة الشعبية العامة رقـم  19سـنة  ،)2002(1370الخـا

ببصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )3لسنة  ،1969بشثن التخطيط العمراني،
()4

.293

سعدي صالح السعدي ،التخطيط اإلقليمي ،نظرية توجه تطبيق ،بيت الحكمة ،بغداد،1989 ،
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.29

 –6التخطيط :
أس ــلوب علم ــي يه ــدف إل ــى د ارس ــة جمي ــع المـ ـوارد  ،واإلمكاني ــات المتـ ـوافرة ف ــي

الدولة ،أو اإلقليم ،وتحديد كيفية استخدام هـذه المـوارد فـي تحقيـق األهـداف المرسـومة،

وتحسـ ــين األوضـ ــاع للسـ ــكان ،علـ ــى أن يكـ ــون ذلـ ــك محققـ ــا ألكبـ ــر قـ ــدر ممكـ ــن مـ ــن
التنمية(.)1

طط اإلقليمي :
الم َخ َ
ُ –7
وهو عبارة عن عدد من الدراسات الشاملة االقتصادية ،واالجتماعيـة ،والخـرائط
المع ــدة لج ــزء م ــن الجماهيري ــة العظم ــى يض ــم ع ــددا مـ ـن الش ــعبيات الت ــي تتوح ــد ف ــي

خصائصــها الطبيعيــة ،واالقتصــادية ،والجغرافيــةو بهــدف وضــع افت ارضــات النمــو داخــل
المخطط في فترة زمنية محددة(.)2

 - 8التخطيط اإلقليمي :
هو تحديـد ،ود ارسـة المـوارد الطبيعيـة ،والبشـرية فـي إقلـيم معـينو بغـرض معرفـة

االمكانيــات المتاحــة ،وتحديــد أفضــل الطــرق الســتغاللها و لتحقيــق أه ـداف التنميــة فــي
فترة زمنيـة محـددة ،وبالتـالي فـبن المخطـط اإلقليمـي يـتحكم فـي تحديـد مواقـع األنشـطة،
والفاعليـ ــات المختلفـ ــة س ـ ـواء الزراعيـ ــة ،أو التعدينيـ ــة ،أو الصـ ــناعية ،أو التجاريـ ــة ،أو
السياحية ،وكذلك أماكن توطين المراكز العمرانية ضمن خطة شاملة وعامة(.)3
 – 9اْل ُم َخ ِطط :

وهو الذي يقوم بتجميع المعلومات عن المشكلة الخاصة التي تواجه منطقة ما

ويراد حلها ،ويتم ذلك بدراسة المشكلة ،وعالقتها بالمشاكل األخرى التي تعترضها
ُ
ومن تم عزلها عن بقية المشاكلو ليقوم المخطط بعد ذلك بتحليل تلك المعلومات،
()1

محمد خميس الزوكة ،التخطيط اإلقليمـي وأبعـاده الجغرافيـة ،ط ،4دار المعرفـة الجامعيـة ،اإلسـكندرية،2003 ،
.21

()2
()3

مؤتمر الشعب العام ،مصدر سابق،
عبــدالحفيظ يوس ـ

.282

المــودي ،دور الن ـواحي التخطيطيــة فــي الحــد مــن مشــاكل المــدن البيئيــة ،المــؤتمر الــوطني

للمهندسين  ،98بحوث المؤتمر عدد ،2نقابة المهن الهندسية ،فرع مصراتة،1998 ،
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.220

وإيجاد أن سب الحلول للمشكلة مع وضع برنامج زمني تنفذ خالله الخطة المعدة على
مراحل للوصول إلى الهدف(.)1
طط :
 – 10اْل ُم َخ َ

عبارة عن خريطة توضح تقسيم األراضي إلى االستخدامات المختلفة ،بمقياس

رسم(،)5000:1أو( ،)10000:1أو (،)1000:1أو( ،)2000:1كمخططات شبكات
الطرق ،وحدود المنطقة الحضرية ،وهو وثيقة توجه النمو ،وتسيطر على أعمال
التنمية العمرانية إلى أن يتم تعديله ،أو تطويره ،واعتماده من قبل أمين لجنة اإلدارة
بمصلحة التخطيط العمراني ،وتعتمد المخططات من قبل اللجنة الشعبية العامة(.)2
 – 11المخطط الشامل:
مخطط تفصيلي يتضمن جميع التنظيمات الهندسية ،واالقتصادية ،والسكانية،

ويعد للمناطق الحضرية ذات األهمية الرئيسية من حيث الموقع ،واالمكانيات

االقتصادية ،وحجم السكان(.)3
 – 12المخطط العام:

هو مخطط يقتصر على التنظيم الهندسي ،ويعد للمناطق غير الداخلة ضمن

المناطق الحضرية التي تعد لها مخططات شاملة(.)4

 – 13المدينة:

هــي مســتوطنة بشـرية محــدودة المســاحة ومقســمة إلــى أحيــاء ،ومحــالت ســكنية،

ويتركــز النشــاط االقتص ـادي فيهــا علــى الصــناعة ،والتجــارة ،والنقــل ،والخــدمات ،ويقــل
بها نسبة العاملين بالزراعة  ،وتمتاز بالكثافة السكانية العالية بصفة عامة(.)5

 – 14مركز المدينة :
( )1فاروق عباس حيدر ،تخطيط المدن والقرى ،ط ،1منشثة المعارف ،اإلسكندرية،1994 ،
( )2سعد خليل القزيري ،دراسات حضرية ،ط ،1دار النهضة العربية ،بيروت،2007 ،
()3سعد خليل القزيري ،دراسات حضرية ،مصدر سابق،
( )4المصدر نفسه.19 ،
( )5احتيوف فرح احتيوف ،مصدر سابق.43 ،

.19-18
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.18

.78-77

تعبي ــر يطل ــق عل ــى الج ــزء المتط ــور بش ــكل كبي ــر بالمدين ــة ،ويح ــوي ع ــددا م ــن

المرافق اإلدارية ،والتسويقية التي تخدم سكان المدينة ،وضواحيها ،ومنطقة تثثيرها(.)1

 – 15إطار المدينة:

ويقصد به الخط الـذي يمكـن رسـمه حـول أيـة مدينـة ليشـمل كـل األ ارضـي التـي

تتعرض لنفوذها الحضـري ,ويحـددها المخطـط الحضـري المعـد لهـا بكـل مكوناتهـا ،بمـا
يساعدها في أداء دورها ,وهو ُيرادف نطاق نفوذ المدينة (.)2
 – 16المناطق السكنية:

وهــي المك ــون األساس ــي للنظ ــام الحض ــري ،والــذي يمث ــل المس ــاحة األكب ــر م ــن

المدينةو لكونها البيئة التي يقضي فيها السكان أطول فترة من حياتهم(.)3

 – 17القرية:

هي تجمعات عمرانية في األراضي الزراعية تثوي من يقومون بفالحة

واستغالل تلك األراضي  ،وعادة ما تكون معدة لسكن عمال الزراعة  ،والفالحين،
ِ
المبان
والموظفين المشتركين في تكوين القرية  ،باإلضافة إلى وجود عدد من
الزراعية الخاصة ببيواء الحيوانات  ،والدواجن  ،وكذلك المخازن الخاصة بالمواد

الزراعية ،وورف اآلالت الزراعية ،والج اررات(.)4
 – 18الضواحي:

تمثل الضـواحي االمتـداد العـام للمـدن التـي تقـل فيهـا الخـدمات ،إال أنهـا بمـرور

الــزمن تـرتبط بالمدينــة ،وتظهــر ضـواح أخــر غيرهــا ،فــي حــين تصــبح األولــى جــزء مــن
المدينة وهكذا(. )5
الثالث عشر  :تنظيم الدراسة :
قسمت الدراسة إلى خمس فصول تضمن الفصل األول منها اإلطار النظري،
وتم فيه عرض المشكلة ،والفرضيات ،وأهداف ،وأهمية الدراسة ،وأسباب اختيار
.26

( )1معمر مخزوم مفتاح الشحومي ،مصدر سابق،
( )2احتيوف فرح احتيوف ،مصدر سابق.196 ،
( )3عز الدين منصور عاشور ،مدينة السواني دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،أكاديمية
الدراسات العليا ،قسم الجغرافيا ،طرابلس.20 ،2005 ،
()4

فاروق عباس حيدر ،مصدر سابق،

.76

( )5عز الدين منصور عاشور ،مصدر سابق،

.20
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الموضوع  ،والحدود المكانية والزمانية  ،والمناهج التي اتبعت فيها ،وطريقة جمع
البيانات  ،والصعوبات التي واجهت الباحثة  ،واستعراض ألهم المصطلحات
والمفاهيم  ،والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة.
وفي الفصل الثاني درست العوامل الطبيعية التي تؤثر في التخطيط اإلقليمي
ممثلة في الموقع الجغرافي  ،والجيولوجيا  ،وأشكال السطح  ،والموارد المائية ،
المناخ  ،والغطاء النباتي.
والتربة  ،و ُ
وخصص الفصل الثالث لدراسة التطور التاريخي لمراكز العمران منذ فترة ما
قبل التاريخ حتى الوقت الحاضر  ،وذلك بدراسة التطورات الحادثة ضمن كل فترة
تاريخية على حده.
أما الفصل الرابع فقد أُفرد لدراسة الحدود اإلدارية والسكان لما لها من أهمية
تخطيطية  ،فقد تم تتبع التغيرات في الحدود والتقسيمات اإلدارية التي حدثت بمنطقة
الدراسة منذ عهد الخالفة العثمانية اإلسالمية حتى عام (2006م)  ،ودراسة السكان
المستهدفين من أية عملية تخطيطية من حيث أُصولهم  ،ومعدالت النمو  ،وتوزيعهم
وكثافتهم  ،وتوقعات التزايد السكاني حتى عام (2025م).
ودرست المخططات التي أعدت لمنطقة الدراسة بالفصل الخامس  ،وتغيرات
استخدامات األرض والتطور الحاصل بها.
يلي ذلك الخاتمة التي يتم فيها استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها
الباحثة ,والتوصيات باإلضافة إلى قائمة المصادر.
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إن البيئة الطبيعيـة هـي مكـان عـيغ اإلنسـان ،ومسـرح نشـاطاته المتعـددة المتجـددة ،
التــي يهــدف دائمــا إلــى تطويعهــا واســتغاللها ،لتحقيــق غاياتــه وطموحاتــه()1و لــذا فقبــل
وضــع أي خطــط ينبغــي اإللمــام التــام بعناصــرها وفهمهــا بكــل مــا تشــمله مــن مظــاهر
سطح ،وخصائص ُمناخيـة وغيرهـا ،ومـا إذا كانـت األرض صـالحة للز ارعـة أو الرعـي،

وم ــدى تعرض ــها للفيض ــانات ،وم ــا تحوي ــه م ــن مع ــادن ،ود ارس ــة المنش ــلت المختلفـ ــة،
والمبـ ـ ــاني األثريـ ـ ــة التـ ـ ــي يجـ ـ ــب المحافظـ ـ ــة عليهـ ـ ــا ،وصـ ـ ــيانتها .فجغرافيـ ـ ــة المنطقـ ـ ــة،
وجيولوجيتهــا وهيــدرولوجيتها ،أمــور تتطلــب الد ارســة ،والفهــم كثســاس للتخطــيط الســليم،
فالحي ــاة ف ــي مختلـ ـ

ص ــورها ه ــي نتيج ــة للعالق ــات المتبادل ــة ب ــين العناص ــر ال ــثالث:

األرض  ،والماء  ،والهواء(.)2
أن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الم ـ ـ ـ ـ ـ ـوارد غيـ ـ ـ ـ ـ ــر متجـ ـ ـ ـ ـ ــددة ،ومحـ ـ ـ ـ ـ ــدودة مهمـ ـ ـ ـ ـ ــا كبـ ـ ـ ـ ـ ــر حجمهـ ـ ـ ـ ـ ــا،

لــذا البــد مــن التركيــز علــى حصــرها والــتحكم فــي طــرق اســتغاللها ،وتقييمهــا لضــمان
تحقيـ ــق تنميـ ــة مسـ ــتديمة( ،)3وبالتـ ــالي وضـ ــعت العوامـ ــل الطبيعيـ ــة كثسـ ــس للتخطـ ــيط
اإلقليم ــي  ،وه ــي تتمث ــل فـ ــي  :الموقـ ــع  ،والجيولوجي ــا ،ومظ ــاهر الس ــطح  ،والمـ ـوارد
المائية  ،والتربة  ،والمناخ ،والغطاء النباتي (.)4
ُ
ً
أوال :املوقع :
يهتـ ــم أي دارس للعم ـ ـران بتحدي ــد موقـ ــع المحـ ــتلة العمراني ــة ،والمـ ــوضع  ،ال ــذي

تم ــثله األرض التــي تقــوم عليهــا ،ود ارســة أس ــباب نموهــا ف ــي هــذا المكــان دون غ ــيره،
وتح ـ ــديد أه ـ ــم األسـ ــباب التـ ــي سـ ــاعدت عل ـ ــى نش ـ ــثتها فالبـ ــد إذا مـ ــن د ارس ـ ــة الموقـ ــع
الجغ ارفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثثيره
()1

فرح أبو بكر المبروك ،أهمية البعد البيئي في التخطيط الحضري ،في كتـاب الجيـل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي

ليبيا ،تحرير :سعد خليل القزيري ،ط ،1مكتب العمارة لالستشارات الهندسية ،بنغازي،2005 ،
()2

.155

صالح الدين البحيري ،قراءات في التخطيط اإلقليمي وجهة نظر جغرافية ،ط ،1دار الفكر المعاصر ،بيروت،

،1994

.55-54

()3

فرح أبو بكر المبروك ،مصدر سابق،

.155

()4

محمد خميس الزوكة ،مصدر سابق،

.57
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فـي نمـو الم اركــز العمرانيـة ،والخصـائص التــي يوفرهـا هـذا الموقــع لهـا( ،)1فالد ارســة
التفصيلية لخصائص الموضع  ،والموقع تعد من األمور المهمـة ،فـي ضـبط العمليـات
التخطيطيــة ،لتثثيرهمــا فــي تحديــد مــدى مالئمــة الظــروف التكوينيــة للبنيــة الجيولوجيــة،
أو مظ ــاهر الس ــطح لنم ــو المدينـ ــة ،وأهمي ــة الموق ــع مـ ــن الناحي ــة اإلقتص ــادية لمنطقـ ــة
الظهيــر ( ، )2ورغــم تــداخل المفهــومين إال أنــه قــد أمكــن التمييــز بشــكل واضــح بــين كــل
من الموضع ،والموقع سواء الموقع الفلكي  ،أو الموقع الجغرافي (.)3
وتتمثــل أهميــة الموقــع بالنســبة للتخطــيط اإلقليمــي فــي اختيــار أفضــل المواقــع ،
وأنسبها للمشروعات الصناعية على أنماطهـا المختلفـة التـي تخصـص لتطـوير اإلقلـيم،
وإنشــائها فيــه ،وفــق مع ــايير معينــة توضــع بنــاء عل ــى د ارســة شــاملة لمختل ـ

جوان ــب

الموق ــع ،ض ــمن اإلقل ــيم ذات ــه ،وعالقت ــه م ــع األق ــاليم القريب ــة من ــه ،ويحت ــاح موق ــع أي
مشروع إلى تحليل العوامل المختلفة التي أدت إلى اختيار هـذا الموقـع أو ذاك  ،وربـط
العوامــل المختلفــة بعضــها بــبعض ،ود ارســة أثــر كــل مــن الظــروف الطبيعيــة والبش ـرية
المـؤثرة فـي هـذا االختيـار ،سـواء كــان ذلـك مرتبطـا بـالموقع أوالموضـع أو د ارسـة توزيــع
السكان في اإلقليم الواحد ومعرفة مناطق تركز السكان وتخلخلهم(.)4
 – 1الموضع :
بــذل العلمــاء والبــاحثون جهــدا لتوضــيح مفهــوم الموضــع  ،وتفريقــه عــن الموقــع،

فقد عرفه راتزل ( )Ratzelبثنه  :المنطقة التي توجد فيها المدينة ،أي بيئتها المحليـة

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثثر بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا(،)5
أما سمايلز( )Smilzفقـد عرفـه بثنـه  :المسـاحة مـن األرض التـي تقـوم عليهـا المدينـة،

()1

أشــرف عل ــي عب ــده ،ضــاحية المع ــادي د ارســة ف ــي جغرافيــة العمــران ،رس ــالة ماجســتير غي ــر منش ــورة  ،قس ــم
.10

الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،القاهرة،1994 ،

( )2الهادي مصـطفى أبـو لقمـة ،مقومـات تخطـيط المدينـة العربيـة والمعـايير والقـيم القياسـية الالزمـة لهـا ،مجلـة كليـة
اآلداب ،العدد الرابع ،الجامعة الليبية ،بنغازي،1972 ،
()3

.241-240

جمال حمدان ،جغرافية المدن ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة،

.277-276

()4

محمد خالص رؤوف حسن ،عالقة الجغرافية بالتخطيط الحضري واإلقليمي ،مجلة كليـة اآلداب والعلـوم ،العـدد

()5

ناصــر عبــد الــرحمن فخــرو ،مدينــة الشــارقة د ارســة فــي جغرافيــة المــدن ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة  ،قســم

األول ،جامعة قاريونس ،المرح ،السنة األولى،1997 ،

.277-276
.11

الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،القاهرة،1991 ،
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وتحتــل أرضــها بالفعــل ،أمــا ســتامب ( )Stambعرفــه بثنــه  :البقعــة التــي تنشــث عليهــا

المدينــة ،ومــا تمتــاز بــه مــن مظــاهر ســطح كعوامــل بيئيــة مــؤثرة فيهــا( ،)1وتتركــز بــه

المنطقة المبنية  ،وتتحدد فيه محاور النشاط ،والنمو العمراني ،تبعا للظروف الطبيعيـة

التي تمتاز بها(.)2

ومــن هنــا يمكــن تحديــد مفهــومين للموضــع يـرتبط األول بالســطح األصــلي الــذي

تنشث عليه المدينة في مرحلتها النووية ،وما تتميز به من خصـائص طبيعيـة ،كمظـاهر

المناخيــة ،التــي تشــكل معــا ظروفــا مالئمــة للنمــو العم ارنــي
الســطح ،والتربــة ،والظــروف ُ
الذاتي.

أمــا المفهــوم الثــاني فيمتــد ليش ــمل االمكانيــات ،والخصــائص ،التــي تمتــاز به ــا

األراضي التي ستنمو عليها المدينة في فترات تالية لنشثتهاو بهدف تنظـيم اسـتخدامات

األرض بالطريقــة المثلــى قبــل وصــول العم ـران إليهــا ،فهــو إذا نقطــة معلومــة محــددة

تحديــدا واضــحا( ،)3وعــادة مــا يشــمل الموقــع أليــة منطقــة عــددا مــن المواضــع( ،)4التــي

تـ ــؤدي دو ار رئيسـ ــيا فـ ــي نشـ ــثة المحـ ــالت العمرانيـ ــة ،ونموهـ ــا ،وتطورهـ ــاو لـ ــذلك كانـ ــت
خصائص الموضع شديدة المحلية وال تتكرر عادة(.)5

وقد نمت مدينة مصراتة ،ومن حولها المحالت العمرانية الصغيرة التـي سـرعان

مـا التحمـت بهـا ،وصـارت جـزءا منهـا ،فاتسـعت بـذلك المدينـة ،وامتـد عمرانهـا فـي عــدة
اتجاهــات كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( ،)2وال ــذي نالحــظ منــه أن النمــو الحضــري ك ــان

مترك از حـول نقطــة معيــنة كــما يوضــح الشكــل رقـم ( ,)3وهـي الجـامع العـالي ,ومنطقـة

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

()1

أشرف علي عبده ،مصدر سابق،

()2

فتحي محمد أبو عيانة ،جغرافية العمران ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،1993 ،

()3

.10
.146

فتحي محمد مصيلحي ،تخطيط المدينة العربية بين اإلطار النظري والواقـع والمسـتقبل ،مطبعـة رواي وشـركاؤه،

القاهرة،1995 ،

.26

.278

()4

جمال حمدان ،جغرافية المدن ،مصدر سابق،

()5

أحمـ ــد علـ ــي إسـ ــماعيل ،د ارسـ ــات فـ ــي جغرافيـ ــة المـ ــدن ،ط ،4دار الثقافـ ــة للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،القـ ــاهرة،1988 ،
.254
22

شكل ( )3الجامع العالي في مركز المدينة عام (2006م)

23

التـ ــي ال ازل ــت تحـ ــتفظ بثهميـ ــتها حت ــى الوق ــت الحـ ــاضر ،وأص ــبحت المرك ــز التجـ ــاري
للمدينــة  ،وض ـواحيها  ،وســاعدت الظــروف الطبيعيــة المت ـوافرة بموضــع المدينــة ،مــن
المنــاخ ،واســتواء الســطح ،فــي اســتمرار الموضــع فــي ذات المكــان
ظهيــر غنــي ،وجــودة ُ
وازدهار المدينة ونموها ،وقد كان البناء االجتماعي للعمران في الماضـي بصـفة عامـة

مرتبطــا بالمســجد ،والســوق ،والمتــاجر ،وعــادة مــا تكــون المســاكن موزعــة حــول المســجد

بمسافة قريبة ،أو على مدى وصول صوت المؤذن ،وهـذا االختيـار ال يكـون عشـوائيا،
بـ ــل نتيجـ ــة لتضـ ــافر عـ ــدد مـ ــن اإلمكانيـ ــات الموضـ ــعية التـ ــي تهيـ ــئ إمكانيـ ــة العـ ــيغ،
واالستقرار ،وبالتالي نمو المراكز العمرانية(.)1
وبد ارس ــة مواضــع الم ارك ــز العمرانيــة خــارح نفــوذ المدينــة ،نج ــد أن ــها نمــت فــي
مواض ــع توافـ ــرت فيـ ــها ظـ ــروف طبيعي ــة ،ك ــاألرض الخصـ ــبة ،ووفـ ـرة المي ــاه ،وإسـ ــتواء
السطـح ،والقـرب من البحر ،واستمر النمو فيها ولم يضمحـل ،فيما عـدا تاورغاء ،الــتي
تغيـر تركـز الســكان فيهـا مـن منطقــة العـين الموضـع القــديم للمركـز العم ارنـي المعــروف
(بتاورغ ــاء القديم ــة) ،وانـ ــتقل إل ــى تاورغ ــاء الوس ــطى بمنطق ــة تع ــرف (ب ــالقرير)و وذل ــك
لم ــرور الطري ــق الساحـ ــلي بالقـ ــرب منه ــا ،فـ ــي حـ ــين اس ــتمر االس ــتقرار السـكانـ ــي فـ ــي

المراكز العمرانية األخرى كالزروق  ،وزاوية المحجوب ،وطمينة  ،والدافنـية  ،وظهــرت
تركـزات جديـدة فـي كـل مـن كرزاز  ،والغيران (.)2
 –2الموقع الفلكي :
يطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق تعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الموق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلكي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى موقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
ويعـ ـ ـ ـ ــرف بالم ـ ـ ـ ـ ــوقع الرياضـ ـ ـ ـ ــي
بالن ـ ـ ـ ـ ــسبة لـدوائ ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ــرض ،وخط ـ ـ ـ ـ ــوط الطـ ـ ـ ـ ــولُ ،

()3
المنـ ــاخ،
ويتح ـ ــدد بواس ـ ــطة شب ـ ــكة اإلحـداثي ـ ــات الجغـرافي ـ ــة  ،ويحـ ــدد هـ ــذا الموقـ ــع وع ُ

ولنبـات ،ويـؤثر فــي توزيـع السـكان ،وشــكلهم ،ولـونهم ،وطبـاعهم ،وأوجــه النشـاط الســائد

بينهم(،)4ويوضح الشكل رقم ( )4الموقع الفلكي لمنطقة الدراسة.
()1

أمانــة البلــديات وأمانــة التخطــيط ،مســودة المخطــط الطبيعــي الــوطني طويــل المــدى(2000-1981م) ،مشــروع

التخطيط الطبيعي ،طرابلس،1979 ،
()2

.20

مالحظات ميدانية2007/11/11 ،م.

()3

محمد خميس الزوكة ،مصدر سابق،

.57

()4

فؤاد محمود الصقار ،مصدر سابق،

.71
24

 - 3الموقع الجغرافي:
وهــو موقــع اإلقلــيم بالنســبة للمنــاطق المحيطــة ،واألج ـزاء المجــاورة لــه ،وتــزداد

أهميتـ ـ ــه ببرتباطـ ـ ــه بمنـ ـ ــاطق فعالـ ـ ــة لهـ ـ ــا قيمـ ـ ــة حيويـ ـ ــة ،كـ ـ ــثن تكـ ـ ــون منـ ـ ــاطق إنتـ ـ ــاح،
أو استهالك ،أو كتل عمرانية كبرى ،أو أن يتصل بطرق رئيسية هامة(.)1

وتمت ــاز منطق ــة الد ارس ــة بموق ــع جغ ارف ــي متمي ــز ،ف ــالبحر يح ــدها م ــن الش ــمال،

والشــرق ،واقعــة علــى الش ـريط الســاحلي الشــمالي لليبيــا ،بــين أهــم كتلتــين بش ـريتين فيهــا
هما :طرابلس  ،وبنغازي ،إذ تقع شرق األولى على مسافة( 210كم)  ،وغـرب المدينـة
الثانية على ُبعد ( 820كم).
وتتمت ــع بش ــبكة ط ــرق جي ــدة تربطه ــا بالمن ــاطق المحيط ــة به ــا ،كش ــعبية زلي ــتن،
وش ــعبية بن ــي ولي ــد ،وش ــعبية س ــرت  ،إض ــافة إل ــى الطري ــق الس ــاحلي ال ــذي يم ــر به ــا,
ويربطها بثجزاء البالد الشرقية ،والغربية ،وتتصل كذلك بـاألجزاء الجنوبيـة  ،ممـا سـمح
لهــا بلعــب دور الوســيط بالتبــادالت التجاريــة بــين الشــمال ،والجنــوبو فاســتمدت بــذلك
أهميتهــا المتتابعــة ،كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( ،)5فقــد كانــت وال ازلــت محطــة للتجــار،
وللمســافرين،وكان لمينــاء قصــر أحمــد دور فــي زيــادة أهميتهــا( ،)2وتقــاس أهميــة الموقــع
ألية مدينة بعدد من المتغيرات هي :

 -1عدد الطرق الداخلة ،والخارجة من وسط المدينة إلى المناطق المحيطة بها.
 -2يعتبر النقل الجوي ،أحد أهم عوامل رفـع أهميـة أيـة مدينـة وتـزداد تلـك األهميـة
إذا كان المطار مطا ار دوليا.

()1
()2

جمال حمدان ،جغرافية المدن ،مصدر سابق،

.280

مصــطفى منصــور جهــان ،تــوطن صــناعة النســيج والجلــود فــي شــعبية مص ـراتة د ارســة فــي جغرافيــة الصــناعة،

رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير غي ـ ــر منش ـ ــورة  ،قس ـ ــم الجغرافي ـ ــا ،كلي ـ ــة اآلداب والعل ـ ــوم ،جامع ـ ــة المرق ـ ــب ،زلي ـ ــتن،2004 ،
.107
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 -3النقــل البحــري ،وهنــاك تمــايز فيمــا بــين المينــاء الرئيســي ،الــذي يمتلــك خــدمات
كبي ـرة فــي مجــال شــحن البضــائع ،والخامــات ونقــل الركــاب ،و المينــاء البحــري
الذي يحوي خدمات محدودة.

 -4وقوع المدينة على الحدود البرية ،أوالدولية ،أو بالقرب منها.
 -5الخدمة الهاتفية.
 -6شبكة الطرق سواء المخططة ،أو التي الزالت تحت التصميم(.)1

وبتطبيــق هــذه المعــايير علــى مدينــة مصـراتة وض ـواحيها,نجد أنهــا تمتلــك شــبكة

طــرق جيــدة ت ـربط أجزاءهــا كمــا يوضــح الشــكل رقــم (،)6وتمتلــك مطــا ار داخليــا يربطهــا

بالشــعبيات األخــرى ،ويوجــد بهــا مينــاء تجاري(مينــاء مص ـراتة البحــري) بقصــر أحمــد،
الــذي ُيعــد أكبــر مينــاء فــي ليبيــا ،مــن حيــث التبــادالت التجاريــة ،لســيطرته علــى ( ) 13
التبـادالت االقتصــادية بـالبالد( ،)2كمــا أنهـا تقــع علـى الطريــق الـدولي (الســاحلي) األهــم

فــي ليبيــا الــذي يمتــد مــن الحــدود التونســية غربــا ،وحتــى الحــدود المص ـرية شــرقا ،وقــد
كانــت لفتـرة طويلــة محطــة ممتــازة للتوقـ  ،والتــزود بــالمؤن ،وال ارحــة فلــم تكــن توجــد أيــة
مناطق مزدهرة بعدها قبل الوصول إلى مدينة بنغازي باالتجاه شرقا .

وتتمتع المنطقة بالخدمة الهاتفية التي تغطي كافـة أجزاءهـا المثهولـة ،وال يمكـن

ألي موقــع أن تقــوم فيــه مدينــة بــثي حجــم ،إال إذا ت ـوافرت فيــه امكانيــات تســمح بقيــام
تجمع بشري كبير ،تتبعه منطقة زراعية محيطة بـه(,)3فـالموقع مـن األمـور المهمـة عنـد

وضــع أيــة خطــة لتطــوير إقلــيم مــا ،التــي تُســبق بد ارســة زمنيــة تُظهــر األهميــة المتغي ـرة
للمكــان ،والتــي يجــب اإلفــادة منهــا لوضــع الخطــط المســتقبلية لــبعض المواقــع ،ال ســيما
تلك التي قد تكون فقدت أهميتها ،وبالتالي يتغير الغرض التخطيطي المرسوم لها(.)4

()1

فتح ــي محم ــد مص ــيلحي ،تخط ــيط المدين ــة العربي ــة ب ــين اإلط ــار النظ ــري والواق ــع والمس ــتقبل ،مص ــدر س ــابق،
.26-25

()2
()3

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.90

فتح ــي محم ــد مص ــيلحي ،تخط ــيط المدين ــة العربي ــة ب ــين اإلط ــار النظ ــري والواق ــع والمس ــتقبل ،مص ــدر س ــابق،
.21

()4

فؤاد محمود الصقار ،مصدر سابق،

.23
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ومــن هنــا تــثتي أهميــة د ارســة الموقــع فــي مقدمــة أيــة د ارســة للتخطــيط اإلقليمــي

فمـ ـن الوظ ــائ

األساس ــية للتخط ــيط اختي ــار الموق ــع المناس ــب لك ــل مش ــروع ،وم ارك ــز

الخــدمات المختلفــة ،س ـواء فــي المــدن ،أو فــي القــرى ،لكونــه يــؤثر فــي نمــط اســتخدام

األرض ،ونوع المحاصيل المزروعة (.)1
ً
ثانيا  :اجليولوجيا:

تعتمد صالبة الطبقـات الصـخرية ،وضـعفها علـى بنيتهـا ,وتركيبهـا الجيولـوجي،

الـ ــذي يتوق ـ ـ

عليـ ــه مـ ــدى مالءمـ ــة المنطقـ ــة إلقامـ ــة أي مشـ ــروع ،لـ ــذا يجـ ــب د ارسـ ــة

التكوينـ ــات الجيولوجيـ ــة ،والجيولوجيـ ــا الحركيـ ــة ،قبـ ــل الشـ ــروع فـ ــي تنفيـ ــذ أيـ ــة مشـ ــاريع

عمراني ــة()2و وذل ــك لتف ــادي أي ــة أضـ ـرار مس ــتقبلية ق ــد تح ــدث ب ــالمرور بمن ــاطق خطـ ـرة
جيولوجيا ،كثن تكون ذات تكوينات صلصـالية ،أو قريبـة مـن مسـتويات الميـاه الجوفيـة
وهو ما تعاني منه أغلب أجزاء منطقة الدراسة(.)3
 -1التكوين الجيولوجي:

وهــو مــا يظهــر علــى ســطح األرض مــن مظــاهر ناتجــة عــن ترسـ ّـبات األزمنــة
الجيولوجي ــة الت ــي ما ازل ــت تتـ ـراكم حت ــى الوق ــت الحاض ــر ،وعل ــى المخط ــط أن ي ــدرس

التك ــوين الجيول ــوجي ،لم ــا ل ــه م ــن أث ــر ف ــي تك ــوين الترب ــة ،والت ــي ت ــؤثر ب ــدورها عل ــى

الز ارع ــة ،ونم ــط االس ــتثمار ف ــي اإلقل ــيم ،وب ــاختالف التركي ــب الص ــخري تتب ــاين المـ ـواد

المعدني ــة المكون ــة ل ــه وال ــذي س ــيؤدي إل ــى االخ ــتالف ف ــي اس ــتخدامات األرض سـ ـواء
للمشاريع العمرانية ،أو االستثمارية خاصة في مجالي الصناعة ،والتعدين(.)4

وكم ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )7نلح ــظ أن أه ــم التكوين ــات الجيولوجي ــة الرس ــوبية

الحديث ــة تع ــود إل ــى ال ــزمن ال ارب ــع (عص ــري الهولوس ــين والباليستوس ــين) ،الت ــي تكون ــت

وتراكمت فوق تكوينات الزمن الثالث المحدودة االنتشـار ،ويمكـن تحديـد أهـم التكوينـات
الجيولوجية بمنطقة الدراسة في اآلتي:

()1
()2

محمد خميس الزوكة ،مصدر سابق،
خل

حسين الدليمي ،الجيومورفولوجيا التطبيقية ،علم أشكال األرض التطبيقي ،ط ،1األهلية ،عمـان،2001 ،

مصدر سابق،
()3

.196-195

جـان دركـو وجــاك باكيـه ،الجيولوجيـا مواضــيع ومنـاهج ،ترجمــة :علـي مقلـد ،ط ،1المؤسســة الجامعيـة ،بيــروت،

،1989
()4

.58

.40

علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،
29

.155
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أ -تكوين الميوسين :

ويعــرف بتكــوين الخمــس ،وتمتــد تكويناتــه فــي الجــزء الغربــي ،ويصــل ارتفاعهــا

إلــى مــا يقــارب (20م) فــي الدافنيــة عنــد الشـريط الســاحلي( ،)1وتتــثل

مــن طبقــات مــن

الحجــر الجيــري مختلفــة النعومــة ،والتبلــور ،ذات ألـوان صــفراء ،وقرمزيــة قاتمــة تتخللهــا

ف ــروع س ــوداء م ــن المنجني ــز ،وتوج ــد به ــا بع ــض طبق ــات م ــن األحج ــار الجيري ــة ذات
المسامية العالية(.)2
ب -الرواسب الرياحية:

وهــي الرواســب الرمليــة التــي تظهــر علــى هيئــة كثبــان ،وغطــاءات رمليــة ،تمتــد

في خطوط على ساحل البحر( ،)3وببتجاه عام من الشمال إلى الجنـوب ،عموديـا علـى
إتجاه الرياح السائدة ،وتظهر بشكل خا

في األجزاء الشمالية،وهي تتكون مـن رمـال

متوس ــطة إل ــى ناعم ــة الحبيب ــات ،وتحت ــوي عل ــى نس ــبة كبيـ ـرة م ــن الكـ ـوارتز تص ــل إل ــى
( )%20في بعض األحيان،وهي أكثر التكوينات الجيولوجية انتشا ار (.)4
ج-الرواسب المائية الرياحية:

تنتشر هذه الرواسب بمساحات واسعة ممتدة فيما بـين األجـزاء الغربيـة ،وسـبخة

تاورغ ــاء ،وتتـ ــثل

مـ ــن طفـ ــل رملـ ـي إلـ ــى لـ ــويس ،وطفـ ــل رملـ ـي ذي أل ـ ـوان تميـ ــل إلـ ــى

االصفرار ،واالحمـرار ،وتتميـز بوجـود طبقـات مـن الجيـر التـي يتـراوح سـمكها مـن (-5
 25سـ ــم)( ،)5وه ـ ــي تُعـ ــد من ـ ــاطق خص ـ ــبة لالنتـ ــاح الز ارع ـ ــيو إذا تـ ــوافرت له ـ ــا المي ـ ــاه
الالزمة(.)6

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

()1

يوس

()2

مركــز البح ـوث الصــناعية ،لوحــة مص ـراتة ,رقــم (ف ذ ،)15-33الكتيــب التفســيري ،خريطــة ليبيــا الجيولوجيــة

،1975 ، ،250,000:1
()3
()4
()5
()6

يوس

.45-44

.2

سعيد كجاليك ،مصدر سابق.45 ،

مركز البحوث الصناعية ،لوحة مصراتة ,رقم (ف ذ ،)15-33الكتيب التفسيري ،مصدر سابق،

المصدر نفسه،
يوس

.4

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.46-45
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.3

د -رواسب السبخة:
تغطــي هــذه الرواســب نطــاق واســع ب ـالجزء الشــرقي ،وتتكــون مــن طفــل رملــي،
وطينــي بنــي اللــون مــع تــداخالت مــن نطاقــات مشــبعة بالميــاه ،إضــافة إلــى نســبة كبيـرة
مــن كلوريــد الصــوديوم ،وبلــورات الجــبس ،يليــه إلــى أســفل صلصــال متماســك ينتشــر بــه
جــبس ،ويتبــاين لونــه مــن األزرق الرمــادي إلــى األخضــر( ،)1ويت ـراوح ســمكها بــين(-4
10م ) تقريبا,وتظهر على هيئة قشور ملحية تغطي سطح السـبخات وتميزهـا بمظهرهـا
الملحي(.)2
هـ -تكوين قرقارش:
ويتمثل هذا التكـوين فـي تـالل الكالكارنيـت ،التـي تظهـر محاذيـة لشـاطئ البحـر
فــي األج ـزاء الشــمالية ،والشــمالية الشــرقية ،وتتكــون مــن حبيبــات متوســطة الحجــم مــن
الحجــر الجيــري رماديــة اللــون تميــل إلــى اإلصــفرار ،وتحتــوي علــى فتــات مــن القواقــع،
وحبيبــات مــن الك ـوارتز مختلطــة مــع الغ ـرين ،ويبلــد ســمك هــذه الطبقــات مت ـ ار واحــدا،
ويالح ــظ أث ــر العوام ــل الخارجي ــة فيه ــا بش ــكل كبيـ ـر( ،)3وتغطـ ـى ف ــي بع ــض األحي ــان
برواسـ ـب رمليـ ــة هوائيـ ــة تتكـ ــون مـ ــن بلـ ــورات حبيبيـ ــة تحتـ ــوي علـ ــى نسـ ــبة ضـ ــئيلة مـ ــن
كربونات الكالسيوم التي تساعد على تماسكها(.)4
 -2الجيولوجيا الحركية:
تقــع ليبيــا فــي الجــزء الشــمالي مــن قــارة أفريقيــا غــير المســتقرة جيولوجيــاو لوجــود
الصدوع النشطة في طبقاتها الصخريـة ،وهـذا يعنـي وجـود خطــر حـدوث الزلـزال (،)5
وه ــو إهتـ ـزاز األرض الناش ــئ ع ــن التح ــرر الس ـ ـريع للطاق ــة ،الت ــي تنطل ــق ف ــي جميـ ــع
()1
()2
()3

مركز البحوث الصناعية ،لوحة مصراتة ،رقم (ف ذ ،)15-33الكتيب التفسيري ،مصدر سابق،
يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.46

مركز البحوث الصناعية ،لوحة مصراتة ،رقم (ف ذ ،)15-33الكتيب التفسيري ،مصدر سابق،
سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.47

()4

يوس

()5

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.91
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.4
.5

اإلتجاهــات مــن مصــدرها األصــلي ،أو البــؤرة فــي شــكل موجــات متتابعــة متشــابهة(،)1
وتعتبــر ليبيــا دولــة ذات نشــاط زل ازلــي ملحــوه يتركــز معظمــه فــي المنطقــة الســاحلية(،)2
وتُعد منطقة منخس

هون الواقعـة شـرق شـعبية طـرابلس مـن أنشـط المنـاطق الزلزاليـة،

التي لها تاثير على منطقة الدراسة المحاطة بـثالث منـاطق زلزاليـة كمـا يوضـح الشـكل

رقم ( )8وهي :
 -1منطقة منخس

هون جنوبا.

 -2المنطقة البحرية من الشمال ،والشمال الشرقي.
 -3المنطقة الغربية لخليج سرت شرقا(.)3
وقــد تتعــرض منطقــة الد ارســة لزلـزال بقــوة ( )7درجــات بمقيــاس ريختــرو لوقوعهــا
في نطاق المنطقة الخامسـة حسـب تقسـيم المنـاطق الزلزاليـة فـي ليبيـا( ،)4وطبقـا لتقسـيم
الـزالزل بمقيــاس ريختــر الموضــح فــي الجــدول رقــم ()1و فــبن ذلــك يعنــي أن الزلـزال إذا
حــدث ســتكون لــه قــوة تدميريــة فــي المنــاطق المثهولــة بالســكان ،وقــد حــدث زل ـزال عــام
(1935م*) بقــوة ( )7درجــات بمقيــاس ريختــر بمدينــة مصـراتة ،دمــر عــدد مــن المبــان،
والمنازل ،وسبب هلع السكان الذين شعروا به(.)5

()1

إدواردج ــي ت ــاربوك وفري ــدريك ل ــوتجنز ،األرض مقدم ــة للجيولوجي ــة الطبيعي ــة ،ترجم ــة :عم ــر سـ ــليمان حمـــودة

وآخرون،1984 ،Malta, Elga،

.377

( )2عبــد النــور الشــارف بــن ســليمان ،النشــاط الزل ازلــي والمخــاطر الزلزاليــة ،بحــث غيــر منشــور  ،مقــدم ضــمن نــدوة
اليوم الهندسي الثاني ،كلية الهندسة ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة .2006/4/24
.92-91

()3

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()4

بولسير فيس ,مصراتة المخطط الشامل ،2000التقرير النهائي رقم (ط ن ،1980 ،)47-

.221

* يعـ ـ ــرف ه ـ ـ ـذا العـ ـ ــام محليـ ـ ــا بعـ ـ ــام اله ـ ـ ـزة وقـ ـ ــد وقـ ـ ــع هـ ـ ــذا الزل ـ ـ ـزال فـ ـ ــي (1935/4/19م) علـ ـ ــى تمـ ـ ــام السـ ـ ــاعة
(.)GMT15:23
()5

عبدالنور الشارف بن سليمان ،مصدر سابق.
33

34

جدول ( )1درجات الزالزل واحتمالية حدوثها عاملياً
العدد المقدر سنوي ًا

درجات مقياس

آثار الزلزال

ريختر

900,000

>3,5

عادة ال نحس به ولكن يمكن تسجيله

30,000

3,5–5,4

كثي ار ما نحس به ولكن الدمار الذي يحدثه قليل

500

5,5–5,0

100

6,9–6,1

قد يكون مدم ار في المناطق المثهولة بالسكان

20

8

زالزل كبيرة ذات آثار مدمرة

واحد كل 10-5

دمار طفي

ل نشاءات

زالزل عظيمة تسبب دما ار شامال لكل االمثهولة القريبة

المصدر  :أدواردجي تاربوك وفريدريك لوتجنز ،األرض مقدمة للجيولوجيا العامة ،مصدر سابق،

.389

ورغ ــم أن ح ــدوث تس ــونامي (  * ) Tsunamiف ــي البح ــر المتوس ــط ض ــعي

إال أن ــه

يظــل احتمــاال قائمــا ،ومــن ضــمن المنشــلت الرئيســية التــي ســتتثثر بــه إن حــدث مينــاء
مصـراتة البحــري ،ومصــنع الحديــد والصــلب ،والمنطقــة الحـرة ،ومحطــات توليــد الطاقــة،
ف ــبن المعلوم ــات المتعلق ــة ب ــالخطط الخاص ــة ب ــالظروف الطارئ ــة ،والعملي ــات الالزم ــة
للتعامل مع الزالزل محدودة جدا(.)1
ً
ثالثا  :مظاهر السطح:

تنتم ــي مظ ــاهر الس ــطح بمنطق ــة الد ارس ــة إل ــى تض ــاريس المرتب ــة الثالث ــة ،وه ــي

األشكال ،أو الظاهرات المحلية التي تنشث نتيجة لتفاعل عمليات التعرية ،والتجويـة مـع
التراكيـ ــب الصـ ــخرية( ،)2وتمتـ ــاز المنطقـ ــة باسـ ــتواء سـ ــطحها بشـ ــكل عـ ــام عـ ــدا بعـ ــض

*

تسونامي  :هي الموجات البحرية اإلهت اززية الناتجة عن اإلزاحة الرأسية لقاع المحيطات أثناء الزالزل.

()1

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()2

جودة حسنين جودة وفتحـي محمـد أبـو عيانـة ،قواعـد الجغرافيـا العامـة الطبيعيـة والبشـرية ،دار النهضـة العربيـة،

بيروت،1986 ،

.93

.183
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المرتفعـ ــات التـ ــي تتكـ ــون مـ ــن الكثبـ ــان الرمليـ ــة ،والكثبـ ــان المتحج ـ ـرة ،التـ ــي ال يتجـ ــاوز
ارتفاعها عشرات األمتار(.)1
وتعد دراسة مظاهرالسطح المختلفة مهمة لتحديـد مـدى مالءمتهـا للعمران,وكيفيـة توزيـع
استخدامات األرض الحضرية على الموضع المالئم لنمو المدينة(.)2
فد ارس ــتها م ــن األم ــور األساس ــية عن ــد الش ــروع ف ــي وض ــع تخط ــيط يه ــدف إل ــى
اســتغالل ســطح األرض فــي إقلــيم مــا ،لــذا فعلــى المخطــط أن يــدرس كــل شــكل منهــا،
د ارسـة تفصـيلية لتثثيرهـا فـي التخطـيط اإلقليمـي ،سـلبا ،أو إيجابـا( ،)3فهـي تسـاعد علـى
تنفيذ الخطة اإلقليمية ،واستمرار النشاط ،خاصة في المناطق السهلية ،التـي تخلـو مـن
العقبات الطبيعية فتزدهر في تلك المنطقة االنشطة االقتصـادية ثـم تـؤدي بـدورها إلـى
تجمع  ,وتركز السكان(.)4
وتظهر هذه العالقة عنـد مقارنـة خريطـة أشـكال السـطح لمنطقـة مـا مـع خريطـة
توزيــع الســكان ،فــيالحظ تركــز الســكان فــي المنــاطق الســهلية ،وابتعــادهم عــن المنــاطق
المرتفع ــة ،أو الش ــديدة التق ــوس( ،)5ويمك ــن تحدي ــد أه ــم الظ ــاهرات التضاريس ــية بمنطق ــة
الدراسة كما يوضح الشكل رقم ( )9في األشكال اآلتية :
 -1خط الساحل * :
تطــل منطقــة الد ارســة علــى البحــر المتوســط ،بـواجهتين شــمالية وشــرقية ،وتتمتــع
بساحل طويل يمتد لمسافة (125كم)( ،)6مستقيم بشـكل عـام رغـم التقـوس البسـيط الـذي
يالحـ ـ ـ ـ ـ ــظ بـ ـ ـ ـ ـ ــالقرب مـ ـ ـ ـ ـ ــن الدافنيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ـ ـ ــال توجـ ـ ـ ـ ـ ــد تعـ ـ ـ ـ ـ ــاريج كبي ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،أو خلجـ ـ ـ ـ ـ ــان
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثة الم ارفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ الطبيعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إلنخفاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وإتباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

( )1مركز البحوث الصناعية ،لوحة مصراتة،رقم( ف ذ  ،)15-33الكتيب التفسيري ،مصدر سابق،
( )2خل

حسين الدليمي ،مصدر سابق،

( )3محمد خميس زوكة ،مصدر سابق،

.29

.68 ،65.134

( )4علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،
()5

*

.156

منصور محمد الكيخيا ،جغرافية السكان ،ط ،1منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي،2003 ،

خط الساحل  :هو الخط الذي ينتهي إليه امتداد الماء في األرض.

()6

.1

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.107
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.241
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واح ــد ف ــي معظ ــم أج ازئ ــه( ،)1ببس ــتثناء بع ــض ال ــروؤس ،واأللس ــنة  ،الت ــي امت ــدت ف ــي
البح ــر لمس ــافات قص ــيرة كلس ــان أب ــو ش ــعيفة ال ـ ـذى أقي ـ ـم علي ـ ـه مين ــاء قص ــر أحم ـ ـد،
واللسان الممتد عند رأس البرح ،في الطرف الشمالي الغربي لخليج سرت ،والذي أقـيم
عليه مرفث صغير يعرف بمرسى الجزيرة (.)2
وقد ساعدت الصخور المغمورة المنتشرة في الجزء الشـرقي ،التـي ال تبعـد كثيـ ار
عــن خــط الســاحل علــى تكســر األم ـواح ،وتقلي ـل العمــق بميــاه الشــاطئ ،وســاهمت فــي
نشوء مرسى مرزوقة بتاورغاء( ،)3أما مرسـى زريـق الـذي يقـع فـي الجـزء الغربـي فتعـود
نش ــثتهو لوج ــود بع ــض النت ــوءات ،والحـ ـواجز الص ــخرية( ،)4وتع ــد كثـ ـرة الطحال ــب الت ــي
تقذفها األمواح به من عيوبه البارزةو لكونها تعرقل عملية رسو القوارب به(.)5
وفي السابق كان الموضع بالد األهمية في نشثة الموانئ ،فاألماكن التي تتـوفر
فيه ــا حماي ــة طبيعي ــة بواس ــطة الخلج ــان ،وال ــرؤوس ،أو الج ــزر ،تس ــهل عملي ــة إنش ــاء
الموانئ فيها ،وعلى الرغم من قلة أهميـة الموضـع فـي الوقـت الحاضـرو نتيجـة للتطـور
الكبيــر فــي عمليــات االنشــاءات الصــناعية ،إال أن الخصــائص الطبيعيــة الجيــدة تزيــد
مــن قيمــة وأهميــة المينــاء ،وكــذلك تقلــل الجهــد والتكــالي

الماليــة فــي عمليــات البنــاء،

واالنشاء(.)6

()1
()2

يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.50-48

عب ــد العزي ــز طـ ـريح ش ــرف ،جغرافي ــة ليبي ــا ،مؤسس ــة الثقاف ــة الجامعي ــة ،اإلس ــكندرية ،1964 ،مص ــدر س ــابق،

.93
()3

حسـ ــين مسـ ــعود أبومدينـ ــة ،الم ـ ـوانئ الليبيـ ــة ،ط ،1منشـ ــورات الشـ ــركة االشـ ــتراكية للم ـ ـوانئ ،مص ـ ـراتة،2000 ،
.36-35 ،29

()4

يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.616

()5

حسين مسعود أبومدينة ،الموانئ الليبية ،مصدر سابق،

()6

حس ــين مس ــعود أبومدين ــة ،مين ــاء مصـ ـراتة ب ــين الماض ــي والحاض ــر ،ط ،1مكتب ــة األنجل ــو المصـ ـرية ،الق ــاهرة،

،2002

.48-46
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.36

 -2الشريط الساحلي * :
يمت ــد الشـ ـريط الس ــاحلي بمح ــاذاة خ ــط الس ــاحل ،ويتمت ــع بش ــاطئ رمل ــي يص ــل
ويغط ــى بمفتت ــات جيري ــة قوقعيـ ـة مختلط ــة بالتكوين ــات
اتس ــاعه إل ــى عشـ ـرات األمت ــارُ ،

الجيريــة الرمليــة ،وتجمعــات مــن الحشــائغ المتنــاثرة ،يليهــا مباش ـرة الكثبــان المتحج ـرة،
التي تتفاوت درجة صالبتها من مكان إلى آخر ،وقد تتصـل هـذه الكثبـان ،وتمتـد علـى
شكل شريط ضيق يطل على البحر كما هو الحـال فـي منطقـة قصـر أحمـد ،باإلضـافة

إلــى الكثبــان الرمليــة التــي تمتــد بشــكل عــام ،ومباشـرة بعــد تــالل الكثبــان المتحجـرة ،فــي
اتجـاه مـواز للسـاحل ،ويغطـى بعضـها باألعشــاب فـي حـين يخلـو الـبعض اآلخـر منهــا،
وتتعــرض جميعهــا للتعريــة الهوائيــة ،والتعريــة البحريــة بفعــل األمـواح ،التــي تتقــدم أحيانــا
لتغــذي الس ــبخة بمي ــاه البح ــر مــن بع ــض الفتح ــات الص ــغيرة التــي ل ــم ي ــتم ردمه ــا به ــذه
الكثبان ،التي تمثل الحاجز األمامي للسبخة(.)1
وقــد حــددت عــدد مــن المواقــع علــى الشـريط الســاحلي تخــرح الســالح

البحريــة

إليهــا لتضــع بيوضــها فيهــا ،ممــا يضــفي عليــه أهميــة كبيـرة كمنطقــة بيئيــة للحفــاه علــى
األحيــاء البحريــةو لــذا يجــب حظ ــر التطــوير العم ارنــي لمســافة (100م) مــن الس ــاحل،
باس ــتثناء المب ــاني العام ــة المقام ــة لألغـ ـ ارض الترفيهي ــة ،أو م ــا ش ــابهها ،وق ــد خص ــص
جه ــاز التنمي ــة واالس ــتثمار الس ــياحي م ــوقعين لالس ــتثمار بالشـ ـريط الس ــاحلي م ــن قب ــل
أولهم ــا ب ــالقرب م ــن الدافني ــة ف ــي الج ــزء الغرب ــي ،والث ــاني بمـ ــنطقة العرع ــار ف ــي الج ــزء
الشرقي(.)2
 -3الكثبان الرملية المتحجرة** :
وهــي مــا يطلــق عليهــا تكوينــات الكالكارنيــت ،وهــي عبــارة عــن صــخور جيريــة

ذات حبيب ــات متوس ــطة ،وخش ــنة ،وتحت ــوي عل ــى مفتت ــات م ــن القواق ــع ،وحبيب ــات م ــن
*

الشريط الساحلي :هو المنطقة من اليابس التي تجاور بح ار أو مسطحا مائيا كبي ار وتتثثر بثمواجه.

()1

يوس

()2

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

**

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.51-50-48
.136-132 -108

الكثبان الرملية المتحجرة :وهي التي تعرف محليا بالهشوم.
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الك ـوارتز متبادلــة مــع الغ ـرين ،وقــد تكونــت نتيحــة لعمليــات التعريــة ،والنح ـت البحريــة،

خــالل الــزمن ال اربــع( ،)1وتمتــد علــى شــكل كثبــان متحج ـرة فيمــا بــين اليــابس ،والبحــر
منحـ ـدرة بج ــروف باتجاه ــه ،وتظه ــر ف ــي الج ــزء الش ــمالي الغرب ــي ،ف ــي ص ــورة سالس ــل
متصلة يصل إمتدادها إلى ( 12,5كم) ،ومتوسـط ارتفاعهـا ( 20م)  ،ولكـن بعضـها قـد

يصل إلى (40،63م)( ،)2وقد تظهر هذه الكثبان في منـاطق بعيـدة عـن الشـاطئ ،كمـا
هو الحال في األجزاء الواقعة إلى الغرب من زاوية المحجوب(.)3

وتعد هذه التكوينات مصدر تغذية لخ ازنـات الميـاه الجوفيـة وحافظـة لهـا ,فميـاه

األمطار تنساب عليها مشكلة غطاءات فيضـية وتخترقهـا ،وتصـل إلـى بـاطن األرض،

إال أن مساحات واسعة منها أُزيلت خاصة في األجزاء الشـمالية  ،وذلـك إلقامـة بعـض

الم ارفـ ــق ،واالنشـ ــاءات المختلفـ ــة كالمصـ ــائ  ،والمصـ ــانع ،كمـ ــا اسـ ــتخدمت فـ ــي ردم
السبخة في كل من قصر أحمد ،وتاورغاء ،مما نجم عنه تدمير مظهرين طبيعيين فـي

آن واحد(.)4

ويــؤدي جرفهــا إلــى تلــوث الهـواء بــذرات الغبــار التــي تتخلـ

منهــا ،وهــي تعمــل

إلـى جانــب الكثبـان الرمليــة علــى الموازنـة الح ارريــة ،وتحـد مــن قــوة الريـاح ،وتســاهم فــي
زيــادة مخــزون الميــاه الجوفيــة ،وال يوجــد أي ســبب لتــدميرها بهــذا الشــكل نظـ ار المــتالك

منطقــة الد ارســة ســاحل طويــل يســمح باالســتثمار بشــكل رشــيد غيــر ضــار بالبيئــة ،ففــي
المنــاطق الســاحلية يمكــن لعمليــات التطــوير ،واالنشــاءات العمرانيــة ،التــي تكــون عــادة
غير مسببة للتلوث ،أن تهدد كل من موارد المياه المالحة ،والميـاه العذبـة ،فـالتطويرات
التــي تقــام أمــام الش ـواطئ يمكــن أن تــدمر الكثبــان الرمليــة الهشــة ،والنباتــات الســاحلية،

وتعــرض الكائنــات البحريــة لخطــر التلــوث برواســب الشـواطئ التــي حــدثت بهــا عمليــات
ّ
()5
جرف .
( )1محمــد لطفــي فرحــات وآخــرون ،د ارســة اقتصــاديات الم ـوارد الطبيعيــة فــي الجماهيريــة العظمــى ،مركــز البحــوث
الصناعية ،طرابلس.56-54 ،1988 ،
( )2عمر امحمد عنيبة  ،مصدر سابق.41-40 .34 ،
( )3مركــز البحــوث الصــناعية ،لوحــة الخمــس ،رق ــم (ف ذ ،)14-33الكتيــب التفســيري ،خريطــة ليبيــا الجيولوجيــة
.9 ،1975 ،250,000:1
( )4جمال الدين محمدعيبلو ،مصدر سابق.34 ،
( )5مارســيادالو ،تخطــيط المــدن األبعــاد البيئيــة واإلنســانية ،ترجمــة :إينــاس عفــت ،الــدار الدوليــة ،مصــر،1994 ،
.52
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وقد أكـدت المخططـات الشـاملة الخاصـة بـبقليم مصـراتة الفرعـي ،علـى ضـرورة
بقـاء الكثبــان كثحــد الخطــوط العريضـة لعــدد مــن األســباب العلميـة ،كتقليلهــا مــن ارتفــاع
نســبة الرطوبــة ،ووقايتهــا للســكان بالمنــاطق المجــاورة للبحــر مــن الــرذاذ ،حيــث تعمــل
عــن مكــامن

كجــدار فاصــل بــين الميــاه ،واليــابس ،إضــافة إلــى مســاهمتها فــي الكش ـ

الــنفط ،والخ ازنــات المائيــة ،أو ترســبات الخامــات المعدنيــة ،وألســباب فنيــة علــى إعتبــار
أنها تضفي مظه ار جماليا طبيعيا رائعا للمنطقة(.)1
 -4الكثبان الرملية:
وهي عبارة عن رواسب تعود للزمن الرابع ،وتتكون من حبيبات ناعمـة تحتـوي
علــى نســبة عاليــة مــن الك ـوارتز(ُ .)2يســاعد علــى انتشــارها ونموهــا وف ـرة الرمــال ،وحجــم
الحبيبــات ،وإتجــاه الريــاح ،والرطوبــة الجويــة ،وكلمــا زادت الرطوبــة زادت قــدرة حبيبــات
الرمل على التماسك ،ومقاومة عمليات النقل(.)3
وتحــيط هــذه الكثبــان بمنطقــة الد ارســة علــى شــكل سالســل مــن زاويــة المحجــوب
غربــا حتــى قصــر أحمــد شــرقا لمســافة (24كــم) ،ويت ـراوح عرضــها بــين(800-300م)(،)4
وتس ــتمر جنوب ــا حت ــى تاورغ ــاء ف ــي امت ــداد مـ ـواز للس ــاحل فيم ــا ب ــين البح ــر ،والس ــبخة
بارتفاع يتراوح بين(20-12م)( ،)5وهي تعد خ ازنـات جوفيـة مهمـة للميـاهو إلمتـدادها فـي
تجمعــات خطيــة ،ولمســافات طويلــة ،ومجــاورة للســاحل الــذي يســتقبل كميــات جيــدة مــن
األمطار(.)6

ويقتص ــر االس ــتعمال الح ــالي له ــا عل ــى الرع ــي ،فه ــي غي ــر مالئم ــة للز ارع ــةو

الحتوائهــا علــى نســبة كبي ـرة مــن األمــالح ،ولكــن يمكــن تشــجيرها بنجــاح بــبعض أن ـواع

()1

بشير مصـطفى سـويب وآخرون(مكتـب حمايـة البيئـة مصـراتة) ،إجتيـاح الشـاطئ المسـتباح ،صـحيفة الجمـاهير,

مص ار تة,العدد،2006/12/4 ,165,
()2
()3

.10

مركز البحوث الصناعية ،لوحة مصراتة ،رقم (ف ذ ،)15-33الكتيب التفسيري ،مصدر سابق،
محمد مجدي تراب ،أشكال السواحل المصورة ،منشثة المعارف ،اإلسكندرية،1997 ،
.25

()4

أبوبكر علي الصول ،مصدر سابق،

()5

حسين مسعود أبو مدينة ،الموانئ الليبية ،مصدر سابق،

()6

آمال إسماعيل شاور ،جغرافية المياه العذبة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة،2000 ،
41

.3

.42

.35
.212-211

األشــجار كالصــنوبر ،واالكاســيا ،والــرثم ،والخــروع ،التــي تســاهم فــي خصــوبة التربــة(،)1

وتنتشـ ــر وراءهـ ــا ،وبينهـ ــا مسـ ــاحات صـ ــغيرة أسـ ــتغلت كث ارضـ ــي زراعيـ ــةو لـ ــوفرة الميـ ــاه
الجوفيــة تُعــرف محليــا بالنبــاك* ،وقــد كانــت هــذه الكثبــان مــن المعــالم الطبيعيــة المميـزة
لمنطقــة الد ارســة ،إال أنهــا بــدأت تتنــاقص بشــكل ملحــوه ،وذلــك إل ازلــة مســاحات واســعة
منها الستخدامها كمادة خام تدخل في أعمـال البنـاء ،وصـناعة الطـوب اإلسـمنتي ،مـن
قبل المواطنين وفي تسوية مناطق البناء(.)2

وإذا استمرت عمليات إ ازلـة الكثبـان هـذه فسـتنمو المنطقـة عمرانيـا فـي الف ارغـات

التــي كانــت تشــغلها تلــك الكثبــان ،وهــذا مــا ســيؤثر فــي الميــاه الجوفيــة المتس ـربة بشــكل

مباشــر وواضــح ،إال أن األثــر غيــر المعلــوم هــو األثـر البيئــي لهــذا التغيــر فــي مظــاهر
السطح بشكل غير مدروس علميا.

وق ــد منع ــت ه ــذه الكثب ــان نم ــو المدين ــة ببتج ــاه الش ــمال بش ــكل مـ ـواز لألجـ ـزاء

األخرى ،إلمتدادها بهذا االتجاه بشكل واسع ،في مساحات متفرقة منـه ،فنشـثت م اركـز

العم ـ ـران علـ ــى هيئـ ــة قـ ــرى متفرقـ ــة تفصـ ــل بينهـ ــا الكثبـ ــان الرملي ـ ـة التـ ــي تعـ ــرف محليـ ــا

بالقوز** ،ومن أشهرها قـوز التيـك (حيـث النصـب التـذكاري بجانـب فنـدق قـوز التيـك)،
وقــوز المنقــوف ،وقــوز الجريــدي ،وغيرهــا مــن الكثبــان ،ورغــم اختفــاء أغلــب الكثبــان إال

أن أثرهــا مــازال واضــحا فــي األج ـزاء الشــمالية ،والشــمالية الغربيــة ،كمــا يوضــح الشــكل
رقم ( )10ويجب عمل دراسات لتحديد أفضـل الطـرق السـتغالل هـذا المـورد الطبيعـي،
والتقليل من األضرار البيئية التي قد تنجم عن إزالتها.

 -5السهـــل:

يقص ــد بالس ــهل المن ــاطق المس ــتوية الت ــي ال يزي ــد ارتفاعه ــا ع ــن (100م) ع ــن

مس ـ ــتوى س ـ ــطح البح ـ ــر ،وتختلـ ـ ـ

الس ـ ــهول ب ـ ــين س ـ ــهول ذات س ـ ــطح مس ـ ــطح تمام ـ ــا،

( )1اللجنة الشعبية لالستصالح الز ارعـي وتعميـر األ ارضـي ،تقريـر عـن التربـة فـي مصـراتة ،لجنـة التنميـة الزراعيـة،
مصراتة.3 ،1981 ،
* النباك :هو تعبير محلي يطلق على المساحات الزراعيـة الواقعـة بـين الكثبـان الرمليـة وهـي موجـودة فـي كـل مـن
منطقة (زريق-الجزيرة -الرملة– عباد -الزروق -الشراكسة -قصر أحمد).
( )2محمد إمحمد شـاهين ،أسـتاذ الهندسـة المدنيـة ،كليـة الهندسـة ،جامعـة  7أكتوبر،مصـراتة ,مقابلـة شخصـية ،يـوم
.2007/5/10
**

القوز :هو كثيب رملي مرتفـع يطلـق علـى منطقـة الكثبـان الثابتـة التـي اسـتقرت بفعـل الغطـاءات النباتيـة ،والتـي

يرجع تكوينها إلى إحدى الفترات الجافة من عصر البليستوسين.
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وســهول له ــا ســطح متم ــوح ،فــي ح ــين تمتــاز س ــهول أخــرى بالس ــطح المقط ــع،

أو سهول تغطيها المستنقعات ،والرمال ،والطين ،والحصى ،واألحجار(.)1

وهــو مــا يالحــظ علــى ســهل منطقــة الد ارســة ،الــذي يمتــد فــي مســاحة كبي ـرة،

ويمتـ ــاز بانتش ـ ــار المفتتـ ـ ـات الص ـ ــخرية ،والحص ـ ــوية المختلط ـ ــة م ـ ــع الرم ـ ــال الناعم ـ ــة،
والغريني ـة ،وغطــاءات مــن الرمــال المتنــاثرة فــي أج ـزاء متفرقــة من ـه ،أمــا الســبخة فهــي
تشــغل مســاحة واســعة فــي الجــزء الشــرقي ،علــى شــكل ش ـريط يمتــد مــن الشــمال إل ــى

الجنوب ،وفي األجزاء الجنوبية ،والجنوبية الغربية تظهر شـبكة األوديـة( ،)2التـي يصـل

ارتفاع األرض بها إلى ( 90م) ،ويقـل االرتفاع كلما إتجهنا شـماال فيبلـد فـي أبـو رويـة

ُقرابة ( 54م) ،ويقل إلى (1-2م) في وسـط المدينة ،ليصـل إلـى مسـتوى سطــح البحــر

بقصر أحمد (.)3

ومن هـنا نالحـظ أن الـسهل يتـدرح في االرتفـاع من الشمال إلـى الجنـوب ،وهـذا

يساهم في سهولة وصول مياه الوديان إلـى المناطق المنخفضـة ،التـي تتجـدد الرواسـب

فيهــا م ــن س ــنة إل ــى أخ ــرى ،وتتكــون أراض زراعي ــة خصـ ــبةو متـجـ ــددة الـ ــتربة ،وتحـ ــوي

كميــات جيــدة مــن الم ــياه الجوف ــية المتج ــمعة مــن ت ــسرب م ــياه األودي ــة()4و لــذا أنش ــئت

به ــذه الجه ــات مـ ـزارع كانــت ف ــي ي ــوم م ــن األي ــام ذات إنتاجي ــة جي ـدة كمـ ـزارع طمي ــنة،
والكـ ارريم ،والدافنـية ،التـي كانـت تعـد مـن أخصب المنـاطق الزراعية بالمنطقة(.)5

إضـ ــافة إل ـ ــى عـ ــدد م ــن األ ارضـ ــي الزراعيـ ــة المتن ــاثرة ال ـ ــتي إشـ ــتهرت ببنتاجهـ ــا

الز ارعــي فــي فت ـرات ســابقة كالغيـ ـران  ،وك ــرزاز  ،والقـداري ــة كمــا أن الم ــنطقة المحـيط ــة

بم ــركز المدي ــنة كانــت معروفــة بخصــوبة أ ارضــيها ،وكانــت البسـات ــين تشغ ــل مساح ــات
واس ــعة م ــنها ،وق ــد سـاع ــدت هــذه الممي ـزات علــى جــذب الســكان ،وإزدهــار النشــاطات
الزراعية ،والتجارية ،وبالتالي نشوء مراكز عمرانية ،ونمو التجمعات السكانية.

()1

يوس

عبدالمجيد فايد ،جغرافية السطح ،دار النهضة العربية ،بيروت،1972 ،

.110

( )2يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.53-52

()4

يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.53-52

()5

محمد المبروك المهدوي ،جغرافية ليبيا البشرية ،ط ،3منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي،

G.H.Blake, op.cit , p22.
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)(3

 -6السبخـــة:
يقصد بالسبخة المسطحات الملحية التي تتكـون فـوق تكوينـات مـن الصلصـال،

والغرين ،والرمل ،ويتميز سطحها بالرطوبة ،التي يتحكم فيها مستوى المـاء الجـوفي(،)1
وتغطى في الغالب بقشور ملحية ناصعة البياض غالبا ما تكون خليطـا مـن كلوريـدات
الماغنيسيوم ،والبوتاسيوم ،والصوديوم ،وكبريتات الكالسيوم(.)2

وتعــد الســبخة مــن مظــاهر الســطح الواضــحة فــي منطقــة الد ارســة فهــي تشــغل

مســاحة واســعة فــي الجــزء الشــرقي ،والجنــوبي الشــرقي ،وتعــرف بســبخة تاورغــاء ،التــي
تنقسـم إلى عدة أجزاء تعرف بثسماء محليـة وهـي أم العظـام  ،وقصـر أحمـد ،وبوفـار ،

وفم الطريق (.)3

2

وتق ـ ـ ـ ــدر مس ـ ـ ـ ــاحة س ـ ـ ـ ــبخة تاورغ ـ ـ ـ ــاء بم ـ ـ ـ ــا يق ـ ـ ـ ــارب (2700ك ـ ـ ـ ــم ) ,وبط ـ ـ ـ ــول

(100ك ــم) ،وع ــرض يتـ ـراوح م ــا ب ــين ( 30-15ك ــم) ،وهـ ــي أكب ــر الس ــبخات الس ــاحلية
بليبيا(.)4

وتمتاز بشدة الملوحة ،ويـزداد تركـز األمـالح بهـا بسـبب زيـادة عمليـات التبخـر،

والترسيب ،ويشكل ملح الصوديم أكبر نسـبة فيهـا ،ثـم البوتاسـيوم  ،فالماغنيسـيوم  ،مـع
وجود رواسب رملية جيرية بها ،وتغمر السبخة خالل فصل الشتاء بمياه البحـر ،وميـاه

الوديان التي تنحدر إليها( ،)5كوادي سوف الجين*  ،ووادي زمزم  ،ووادي بـي الكبيـر،

وغيرها(.)6

وبصفة عامة تعتبر مناطق السبخات من البيئات الطـاردة للسـكان ،فهـي مكـان

مناســب لنمو،حيــث تتكــاثر الحشـرات فــي منــاطق تجمــع الميــاه ال اركــدةو ممــا يســبب فــي
انتشــار األم ـراض ،واألوبئــة بشــكل كبيــر ،باإلضــافة إلــى أن طبيعــة الســطح الرطــب،
( )1محمد صبري محسوب ،جيمورفولوجية السواحل ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،القاهرة.295 ،1991 ،
( )2جودة حسنين جودة ،دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية ،ط ،1النهضة العربية ،بيروت،1988 ،
.279
( )3ونيس عبدالقادر الشركسي ،أبحاث في جغرافية مصراتة ،ط ،1أويا للكتاب ،زليتن.20 ،2006 ،
( )4عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق.98-96 ،
( )5محمد لطفي فرحات وآخرون ،مصدر سابق.99 ،
* ســوف الجــين  :لفــظ بربــري مكــون مــن مقطعــين (ســوف) تُعنــي الـوادي( ،وجــين) ومعناهــا نبــات البــاطوم ،فيكــون
معنى اإلسم وادي الباطوم.
()6

جمال الدين محمد عيبلو ،مصدر سابق،

.104-103
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والمياه المالحة ال تسـاعد علـى اسـتثمار المنطقـة بشـكل جيـد( ،)1وهـي بالتـالي تحـد مـن
التوســع العم ارنــيو نظ ـ ار لظروفهــا الطبيعيــة الخاص ـة ،التــي يتعــذر علــى الســكان غيــر
المعت ـ ــادين عليه ـ ــا التكيـ ـ ـ

معه ـ ــا ،باإلض ـ ــافة إل ـ ــى التك ـ ــالي

الكبيـ ـ ـرة الت ـ ــي تتطلبه ـ ــا

اإلمكانيات الالزمة للتغلب علـى صـعوبات االنشـاء ،والبنـاء الـذي يجـب أن تتـوافر فيـه
مواصفات خاصة بهذه المناطق(.)2
ودفع ذلك العديـد مـن الـدول إلـى تجفيفهـا ،أو االسـتفادة منهـا كبيئـة طبيعيـة ،أو
تحويله ــا إل ــى بحيـ ـرات طبيعي ــة ،تس ــاهم ف ــي تقلي ــل ح ــدة العواصـ ـ

الرملي ــة ،فه ــي تع ــد

مص ــائد مناس ــبة للرم ــال أثن ــاء هب ــوب العواصـ ـ  ،وتعم ــل عل ــى تخفيـ ـ

الفيض ــاناتو

لكونه ـ ـا تعـ ــد خ ازنـ ــات جوفيـ ــة تحفـ ــظ الميـ ــاه ،ومحطـ ــة مهمـ ــة للطيـ ــور خـ ــالل رحلتهـ ــا
الفصـلية(,)3إلــى جانــب إمكانيــة اســتثمارها فــي تربيــة أســماك األربيــان  ،التــي ُعِثــر علــى
بعــض منهــا فــي مياههــا المالحــة ،ووجــود عــدد مــن النباتــات الطبيعيــة التــي تنمــو بهــا
وكائنات مختلفة ،أسهمت في إغناء بيئتها الطبيعيةو ممـا يـدعو إلـى االهتمـام بهـا بيئيـا
وتطويرها ،لذا حددت منطقة محمية تضم األراضي الواقعة بين الطريق السـاحلي بـدءا

مــن مدينــة مص ـراتة فــي الشــمال إلــى أن يالمــس بــويرات الحســون فــي الجنــوب ،وذلــك
لتربية الماشية ،وتشجير الغابات ،وحماية التربة ،والحفاه على الحياة البرية(.)4
وقد دلت الدراسات التاريخيـة علـى أن الفينيقيـين إسـتخدموا سـبخة تاورغـاء فـي
التنقــل بســفنهم ،واســتمر ذلــك حتــى عهــد الرومــان( ،)5إال أنــه فــي الوقــت الحاضــر لــم
تعد تستغل هذه السبخة وتم ردم جزء كبير منها خاصـة فـي األجـزاء القريبـة مـن مدينـة
مصـراتة بقصــر أحمــد ،التــي تكــاد تختفــي الســبخة منهــا ،إال أنهــا ال ازلــت واضــحة فــي
()1

زي ــن ال ــدين عب ــد المقص ــود ،أس ــس الجغرافي ــة الحيوي ــة د ارس ــة ايكولوجي ــة ،ط ،2منش ــثة المع ــارف ،اإلس ــكندرية،

،1985

.125-124

( )2مصباح محمد عاشور ،مصدر سابق،
()3

.35

وليد الولده ،مستشار بالهيئة العامة للبيئة ،طرابلس ،رئيس قسم صـحة المجتمـع ،كليـة التقنيـة ،مصـراتة ،مقابلـة

شخصية ،يوم .2007/1/20

.109

()4

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()5

إب ـ ـراهيم أحمـ ــد رزقانـ ــة ،المملكـ ــة الليبيـ ــة ،جغرافيـ ــة الـ ــوطن العربـ ــي ،دار النهضـ ــة العربيـ ــة ،بيـ ــروت،1964 ،
.72 , 5
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منطقــة تاورغــاء فلــم يــتم اســتغالل إال أج ـزاء صــغيرة جــدا منهــا فــي التوســع العم ارنــي
(.)1
 -7األودية :
وهي عبارة عن مناطق مستطيلة ،وضيقة نسبيا ،تنشـث نتيجـة عـدد مـن العوامـل
الطبيعيــة ،وتنــدرح األوديــة فــي منطقــة الد ارســة ،ضــمن األوديــة الجافــة ،التــي ســاهمت
عوامل التعرية المائية ،والهوائيـة فـي تكوينهـا( ،)2ومـن ثـم فـي طمـس معالمهـا ،حيـث ال
تظهر أية معالم واضحة لشبكة األوديةو نظ ار لتغطيتها بالرمال( ،)3بل تبدو فـي صـورة
م ـراوح واســعة ناتجــة عــن إتصــال األوديــة مــع بعضــها الــبعض ،مكونــة نطــاق ع ـريض
ممتد في مساحة واسعة باألجزاء الجنوبية ،والجنوبية الغربية(.)4
وأهـم هـذه األودي ـة ه ــي وادي س ـاسـ ـو ،الـ ـذي أقـي ـم ب ـه م ـشروع زراعـ ـي سابقــا*،

ف ـ ـي مساح ـ ـة ( 40000هـ ــ) ،إضـاف ـ ـة إل ــى عـ ــدد م ـ ـن األودي ـ ـ ـة الصـغـ ــيرة األخـ ـ ـرى(،)5

كوادي غـّواط  ،وميـمون دراح ،وجـلجـال  ،وول ــي  ،وأم الجـرفـان  ،والسـامــح ،
وأسيوطة ،وبو قضامة ،وغيرها من األودية الصغيرة التـي يطلـق عليهـا السـكان

أســماء محليــة تُعــرف بهــا بمناطقهــا ،وقــد اســتثمرت هــذه المنــاطق فــي الماضــي بشــكل
جيــد ،وزرعــت بــالحبوب كالشــعير ,والقمــح  ،واســتخدمت بهــا تقنيــة حصــاد الميــاه ,عــن
طريق بناء السدود التعويقية الترابية التي تتبع خطوط الكنتور ،حيـث قسـمت األ ارضـي
إلــى مســاحات صــغيرة تصــل إليهــا الميــاه وتجمــع فيهــا ،وقــد نجحــت هــذه التقنيــة قــديما،
والزالت آثار هـذه السـدود باقيـة فـى األوديـة حتـى الوقـت الحاضـر ،فضـال عـن بعـض
آثار القصور التي كانت تجمع فيها المحاصيل خالل العهد الروماني(.)6
( )1مالحظات ميدانية ،يوم .2007/11/14
()2
()3
()4

جودة حسنين جودة و فتحي محمد أبوعيانة ،مصدر سابق،

.194-193

جودة حسنين جودة ،دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية ،مصدر سابق،

يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.273

.53-52

* هذا المشروع أستمر لسنوات طويلة يقدم الخدمات للرعاة والسكان القريبين منه ،وتـم اسـتثمار األرض فـي ز ارعـة
السدر واالهتمام بالسدود التعويقية وبناء الصهاريج.

.104

()5

جمال الدين محمدعيبلو ،مصدر سابق،

()6

علي محمد جويلي ،مدير مشروع وادي ساسو الزراعي سابقا ،مقابلة شخصية ،يوم .2007/1/12
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وف ــي الع ــام (2007-2006م) ب ــدم بمش ــروع يغط ـ ـي مس ــاحة (5000هـ ــ) م ــن

وادي ساسـو واعتبرت المنطقـة محميـة ،ويـتم زراعتهـا بثشـجار الزيتـون بمسـاحة تتـراوح
بين (30-20هـ) في كل عام ،ويجب زراعة ضفاف الوديان بثشجار السـرو ،والسـدر،

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادي ،ويحظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أي تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير عم ارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة

(100م) بالمناطق المتاخمة لجيوب األودية ،والمناطق المنخفضـة ،وهـذه المنطقـة تعـد
ضرورية العتبـارات بيئيـة ،ولتجنـب إعاقـة التصـريف الطبيعـي للقنـوات ،وبالتـالي تقليـل

حدوث الفيضانات التي قد يسبب نمو االشجار في المجرى بحدوثها (.)1
ً
رابعا  :املوارد املائية :

تعتب ــر المي ــاه م ــن أه ــم مقوم ــات الحي ــاة ،وم ــن ث ــم االس ــتقرار البش ــريو ل ــذا ف ــبن
نقصها ،أو نذرتها يمثالن عقبـة أمـام قيـام وتنـامي الم اركـز العمرانيـةو ولـذلك فـال غ اربـة

من أن يـرتبط توزيـع السـكان ،وتجمعـاتهم بمـوارد الميـاه ،سـواء كانـت أوديـة ،أو عيـون،
أو آبار( ،)2فالمياه سابقة على العمران ،وبالتالي فهي جاذبة له ،فالعمران يقترب دائمـا
منها(.)3
وقد إرتبطت نشـثة أهـم المـدن الليبيـة ،وم اركـز العمـران بـالموارد المائيـة( ،)4التـي
تعــد منطقــة الد ارســة إحــداها ,وكمــا يوضــح الشــكل رقــم ( )11فــبن المنطقــة تعتمــد علــى
موردين أساسيين هما  :المياه السطحية ،والمياه الجوفية .
 - 1المياه السطحية :
ال تمثل المياه السـطحية إال نسـبة قليلـة جـدا مـن إجمـالي المـوارد المائيـة بليبيـا،
ويعود ذلك ل همال الكبير الذي ظل يالزمها حتى الوقت الحاضر ،ولـم يـتم االسـتفادة
من مياه األمطار بشكل مباشـر كمصـدر للميـاه ،أو ميـاه األوديـة ،التـي تُغطـي مسـاحة
* المحميــة  :يقصــد بهــا المنطقــة التــي يــتم تنظيمهــا تحديــدها لحمايــة الت ـراث الطبيعــي والثقــافي والمحافظــة عليــه

وتحسين التنويع الحيوي والمواد البيولوخية وأنظمة الحياة .
()1
()2

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.112-110 .20

حســن ســيد حســن ،التجمعــات العمرانيــة بمحــافظتي ســيناء ،المجلــة الجغرافيــة العربيــة ،العــدد الثــامن والثالثــون،

الجزء الثاني ،الجمعية الجغرافية المصرية ،السنة الثالثة والثالثون،2001 ،

.147

( )3علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،
( )4صالح عبدالجابر عيسى ،مصدر سابق

.155-154
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.290

جي ــدة م ــن منطق ــة الد ارس ــة ،وذل ــك ف ــي المن ــاطق الت ــي تس ــمح ظروفهـ ـا بس ــيالن مي ــاه
األمط ــار عل ــى الس ــطح ،إال أن المش ــاكل الخطيـ ـرة الت ــي تواج ــه المي ــاه الجوفي ــة ،تح ــتم
ضرورة استغالل هاذين الموردين المتوافرين بالمنطقة(.)1
أ – األمطار :

يصــل متوســط األمطــار التــي تهطــل إلــى ( ) 281ملــم /ســنويا ،تتركــز غالبيتهــا

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي فص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاء بنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ( ،)%60-50أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الخريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
فتصــل إلــى ( ،)%30وتقــل إلــى ( )%20بفصــل الربيــع ،وينــذر ســقوطها فــي فصــل
الصي

 ،وإن حدث فيكون ذلك على فترات متباعدة (.)2

( )1محمــد عل ــي فضــل واله ــادي مصــطفى أبولقمــة ،الم ـوارد المائيــة ،فــي كتــاب الجماهيريــة د ارســة فــي الجغرافيــا،
ط ،1تحرير :الهادي مصـطفى أبـو لقمـة وسـعد خليـل القزيـري ،الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع واإلعـالم ،سـرت،
،1995
()2

.209

مناخية،غير منشورة،زيارة يوم الخميس .2007/7/24
محطة االرصاد الجوية,مصراتة،بيانات إحصائية ُ
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وكان السكان في السابق يعتمدون على األمطار بشكل كبير في تـوفير الميـاه،
فالمـ ـ ـ ــاجن كـ ـ ـ ــان جـ ـ ـ ــزءا أساسـ ـ ـ ــيا بـ ـ ـ ــالمنزل ،مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل اسـ ـ ـ ــتغالل ميـ ـ ـ ــاه األمطـ ـ ـ ــار
لالحتياجات المنزلية المختلفة(.)1

وق ــد تن ــاقص اس ــتخدام الم ــاجن ف ــي الوق ــت الحاض ــر وب ــدأ ع ــدم االهتم ــام ب ــه،

وإهماله ،وأصبح جمع ميـاه األمطـار محـدودا جـدا ،فـال توجـد خ ازنـات ،أو سـدود تجمـع

بهاو لذا قليال ما تستخدم في الري ،أو تغذية الخزانات الجوفية(.)2

ورغم وجود أربع محطات لجمع مياه األمطار للـتخلص مـن مشـكلة الميـاه التـي

كان ــت تتجم ــع بمرك ــز المدين ــة ،وتظ ــل لع ــدة أس ــابيع قب ــل أن تجـ ـ  ،فيم ــا ك ــان ُيع ــرف

بمنطقــة الحفيــر أو المغــدر ،إال أن هــذه الميــاه ال تســتغل إطالقــا بعــد جمعهــا بــل يــتم

تصـريفها فــي البحــر ،وهــذا ال يعنــي إنتهــاء مشــكلة تجمــع ميــاه األمطــار بــين المســاكن
وفــي الطــرق بــل هــي أل ازلــت قائمــة ،و ذلــك لعــدم وجــود فتحــات لصــرف ميــاه األمطــار
في الطرق ،وعدم إتباع المخططات في البناء،ومعدالت االنحدار(.)3

ولكـ ــون هـ ــذا المـ ــورد الطبيعـ ــي بـ ــالد الحساسـ ــية ،إذ ال ينتظـ ــر هطـ ــول أمطـ ــار

بمعدل يفوق المعدل الحالي  ،أو لفترات طويلة ،فذلك يعني أننا ملزمون بتحقيـق قـدر
أكبر من الوعي بهذه المعطيات البيئية فـي الخطـط التنمويـة المسـتقبلية ،فيجـب تطبيـق

وســائل جمــع ميــاه األمطــار بالمنــاطق الحض ـرية ،والريفيــة ،واســتخدامها فــي األغ ـراض

المنزلية ،واألنشطة الزراعية ،وبناء ،وصيانة منظومات لمياه األمطار ،تكـون مفصـولة

عــن منظومــات الصــرف الصــحي فــي المنــاطق التــي توجــد فيهــا مثــل هــذه الشــبكات ،
وتصـ ــميمها بطريقـ ــة مالئمـ ــة لشـ ــبكة الطـ ــرق فـ ــي المنـ ــاطق العمرانيـ ــة  ،وبشـ ــكل يمنـ ــع
الفيضـ ــانات ،ويسـ ــهل اسـ ــتخدامها فـ ــي أغ ـ ـراض الـ ــري ،فـ ــبمتزاح ميـ ــاه األمطـ ــار بميـ ــاه
الصــرف الصــحي ،إلــى جانــب إهــداره لمي ـاه األمطــار ،يســبب فــي زيــادة ميوعــة مي ــاه
الصرف الصحي ،والحد من فاعلية معالجتها(.)4

G.H.Blak ,op.cit, p 6.
()2
()3
()4

محمد علي فضل والهادي مصطفى أبو لقمة ،مصدر سابق،
سعد خليل القزيري ،دراسات حضرية ،مصدر سابق،
المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.240

.110
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)(1

كم ــا أن تص ــني

األرض وفق ــا لمع ــدالت س ــقوط األمط ــار ،واالهتم ــام بالز ارع ــة

البعلية ،والمراعي ،ووضع سياسة دقيقة مفصـلة السـتغالل األرض مبنيـة علـى خـوا

التربـ ــة ،ومعـ ــدالت األمطـ ــار ،سـ ــيحد مـ ــن مشـ ــكلة تنـ ــاقص الميـ ــاه ،ويسـ ــهم فـ ــي النمـ ــو
اإلقتصادي ،والمحافظة على المياه الجوفية(.)1

وإن كانــت هــذه الميــاه تتلــوث بع ـوادم الســيارات ،واألتربــة ،واألوســاخ الموجــودة

علــى األرض بمختل ـ

أنواعهــا ،والطرقــات ،فبنــه باإلمكــان اســتخدامها مبــدئيا فــي ري

األشجار غير المثمرة ،وفي غسل الطرقات بدل أن تضيع هد ار في البحر ،إن لم يكن

باإلمكان معالجتها ،واستخدامها لألغراض المنزلية.

وعلى الرغم من قلة األمطار بصـفة عامـة ،إال أنهـا قـد تكفـي لـو إسـتغلت علـى

أكمــل وجــه متطلبــات النمــو األقتصــادي الحــالي بمــا فــي ذلــك العم ـران ،أو االســتقرار

الز ارعــي ،أو الرعــوي  ،ولكــن ال يمكــن االســتفادة مــن ميــاه األمطــار ،إال بتقــدير القيمــة
الفعليــة لهــا ،والتــي تتــثثر بــالتبخر ،والنــتح ،ودرجــة مســامية الطبقــات ،ونســبة األمــالح

التــي قــد تخــتلط بالميــاه بــبعض المنــاطقو فتــؤدي إلــى تقليــل فائــدتها كمــا يحــدث عنــدما
تصل مياه األودية إلى أراضي سبخة تاورغاء.

ول ــيس م ــن شـ ـك ف ــي أن لنظ ــام س ــقوط األمط ــار ،عالق ــة وثيق ــة بكمي ــة المي ــاه

الســطحية ،فاألمطــار التــي تســقط بغـ ازرة ولــو فــي فتـرات متباعــدة ،تســاعد علــى جريــان

الميــاه ،أكثــر مــن األمطــار التــي تســقط علــى شــكل رذاذ( ،)2وتمتــاز األمطــار بمنطقــة
الد ارســة بســقوطها بكميــات كبي ـرة ،وعلــى فت ـرات متباعــدة ،وتكــون كافيــة لظهــور مجــار
وقتية ،إال أنها ال تليث ان تج

ب – األودية :

عقب سقوط األمطار بوقت قصير.

عنــدما تســمح كميــات األمطــار بالجريــان الســطحي ،فــبن المجــاري المائيــة تثخــذ

فـي جريانهــا عــدة إتجاهـات ،متماشــية مــع طبيعــة السـطح ،وخطــوط االرتفــاع المتســاوية

من جهة ،وطبيعة التركيب الصخري ،وميل الطبقات من جهة ثانية(.)3

وم ــن المالح ــظ أن أودي ــة منطق ــة الد ارس ــة تنتم ــي لألودي ــة الص ــحراوية األكث ــر

انتشــا ار باأل ارضــي الليبيــة ،وهــي تنحــدر مــن المنــاطق المرتفعــة بــالجزء الجنــوبي منهــا،
()1

فرح أبوبكر المبروك ،أهمية البعد البيئي في التخطيط الحضري ،مصدر سابق،
.237-236

()2

عبد العزيزطريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،

()3

محمد علي فضل والهادي مصطفى أبو لقمة ،مصدر سابق،
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علــى هيئــة مســيالت ،تنســاب فيهــا ميــاه األمطــار الفجائيــة ،ببتجــاه المنــاطق المجــاورة
المنخفضة ،وتظهر متسعة ،وأقل انحدا ار بالقرب من مصباتها ،في الجـزء الشـرقي إلـى
الغرب من سبخة تاورغاء ،والطريق الساحلي(.)1
وال تظهر أية مجار واضحة لها ،وتظل أغلب شهور السـنة جافـة وأحيانـا يمـر

أكثــر مــن عــام دون ان تجــري بهــا أيــة كميــات مــن الميــاه ،كمــا أن الجريــان به ـا غيــر
منتظم وغير محدد ،وتنحدر في إتجاهات مختلفـة ،وإذا سـقطت فيهـا كميـات كبيـرة مـن

األمط ــار فبنه ــا تُك ــون س ــيوال قوي ــة ،وكثيـ ـ ار م ــا ت ــؤدي إل ــى اضـ ـرار(,)2كم ــا ح ــدث ع ــام
(2002م) ف ــي الكـ ـ ارريم ،حي ــث أغرق ــت مس ــاحات م ــن األرض وع ــدد م ــن الحيوان ــات،
وسدت الطرق ،ودمرت أجزاء منها.

ويؤث ـر الفيضــان بشــكل ســلبي علــى م ـواد البنــاء ،والمبــان لفعلــه التــدميري بهــا،

إضــافة لتــدمير المحاصــيل ،وتــثثيره علــى األ ارضــي الزراعيــة ،حيــث يعمــل علــى تفتيــت
الطبقة السطحية للتربة ،وجرفها على شكل جزيئـات عالقـة ،وبسـبب الجاذبيـة األرضـية
تترس ــب الكت ــل العالق ــة ف ــي من ــاطق رك ــود المي ــاه ،لتش ــكل طـ ــبقة م ــن الرواس ــب ،وهـ ــذا
يجـ ـ ــعلها أراض صـالـ ـ ــحة للـز ارعـ ـ ــة ،لتجـ ـ ــدد الـ ـ ــرواسب بالترب ـ ــة وارتفـ ـ ــاع الرطوبـ ـ ــة ف ـ ــي
محتوياتها(.)3
وتمــتاز منطقــة الد ارســة بوجــود عــدد م ــن األودي ــة ،وهــذه األوديــة هــي سـاس ــو،
وغــواط،
وتـ ــفاال ،أبوروي ــل ,وف ــم الطري ــق ،والمش ــيد ،والمغمــوم ،وأم الجرف ــان ،والغ ـزالُ ،

والزهانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة,
وميمون دراح ,وسوف الجين ،والسكت,وبوقضامة ،ودرغيس ،وغيرها(.)4

( )1فتح ــي أحم ــد الهـ ـرام ،التضــاريس والجيمورفولوجيــا ،ف ــي كتــاب الجماهيريــة د ارس ــة ف ــي الجغرافي ــا ،ط ،1تحري ــر:
اله ــادي مص ــطفى أب ــو لقمةوس ــعد خلي ــل القزي ــزي ،ال ــدار الجماهيري ــة للنش ــر والتوزي ــع واإلع ــالن ،س ــرت،1995 ،
.137-135

()2

محمد المبروك المهدوي ،مصدر سابق،

()3

المكتب الوطني اإلستشاري ،مصدر سابق،

()4

المصدرنفسه،

.44-43
.96-95

.96
53

وبــالرغم مــن أن الميــاه الســطحية ال تمثــل أكثــر مــن ( )%5مــن إجمــالي كميــات
المياه المتاحة بليبيا ،إال أن حجزهـا واالسـتفادة منهـا ببقامـة المنشـلت المائيـة المناسـبة،

سيساهم في تحقيق التوازن المائي بحقل المياه(.)1

وتن ــدفع ف ــي ه ــذه األودي ــة اآلف األمت ــار المكعب ــة م ــن المي ــاه س ــنويا ف ــي فص ــل
الشــتاء حيــث تغــرز األمطــار ،إال أن االســتفادة منهــا محــدودة جــدا( ،)2وتقتصــر علــى
بع ــض الفس ــاكي* الموج ــودة ببعض ــها ،أو اآلب ــار الت ــي يس ــتخدمها الرع ــاة ،وقلي ــل م ــن
الســكان الــذين اســتثمروا مســاحات مــن هــذه األوديــة س ـواء للرعــي ،أو للز ارعــة ك ـوادي
ربــود الــذي يقــع فــي الدافنيــة ،حيــث كانــت توجــد مســاحات شاســعة مــن البســاتين بــين
شعبية زليتن ،وشعبية مصراتة التي أختفى أغلبها في الوقـت الحاضـر( ،)3وعلـى الـرغم
من عدم انتظام الجريان في هذه األودية ،إال أنه باإلمكان عمـل مشـروعات خاصـة ال
تكل

أمواال كثيرة ،وذلك إما بتنظيم جريان المياه فيها ،أو تخزينهـا فـي المواضـع التـي

تصــلح لهــذا الغــرض كمــا كــان يفعــل الرومــان ،وهــذا يتطلــب د ارســة مفصــلة لمظــاهر
السـطح والتركيـب الجيولـوجي ،بكــل منطقـة تنصـرف إليهـا ميــاه الـوادي ،وروافـده بصــفة

عامــة ،وف ــي ق ــاع ال ـوادي بص ــفة خاصــة ،وهنــاك عــدة طــرق عامــة يمكــن مــن خاللهــا
االستفادة مـن مياه الوديان تتمثل في اآلتي :
 -1انشاء سدود صغيرة لتخزين المياه (كالسدود التعويقية).
 -2تحويل مياه بعض الوديان إلى المناطق الزراعية المجاورة لها.

()1

الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي ،المنظــور البيئــي للجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االش ـتراكية العظمــى ،آفــاق

()2

مركز البحوث الصناعية ،لوحة القداحية رقم( ف ذ ،)3-33خريطة ليبيا الجيولوجية .1975 ،250,000:1

عامي (2025-2000م) ،الخطة الزرقاء،1991 ،

.47

* الفساكي( :جمع فسـكية) :وهـي عبـارة عـن صـهريج أو حـوض يجمـع فيـه المـاء ،ويكـون مسـتطيل الشـكل ويحفـر

بجانـب الـوادي بهـدف تجميـع ميــاه األمطـار ،أو حـوض يجتمـع فيـه المــاء  ،وكثيـ ار مـايحفر فـي أرض الباديـة قريبــة
من مجار المياه.
()3

الطاهر أحمد الزاوي ،معجم البلدان الليبية ،دار مكتبة النور ،طرابلس،1968 ،
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.342

 -3عم ــل م ــدرجات ب ــبعض الوديـ ـان تغطيه ــا طبق ــة م ــن الترب ــة الناعم ــة الخص ــبة،
وذلــك عــن طريــق بنــاء ح ـواجز ,أو ســدود قليلــة االرتفــاع فــي مواضــع متفرقــة
محددة بالوادي(.)1
 -2المياه الجوفية :
تعد المياه الجوفية المورد األساسي للمياه بمنطقة الدراسة ،التي تنـدرح خزاناتهـا

الجوفيــة* ضــمن الخ ازنــات الشــمالية بليبيــا المتجــددة الميــاه نســبيا  ،لتغــذيتها جزئيــا مــن

مي ـ ــاه األمط ـ ــار مباشـ ـ ـرة ،أو بم ـ ــا يتس ـ ــرب إليه ـ ــا م ـ ــن مي ـ ــاه األودي ـ ــة عب ـ ــر الص ـ ــخور
المس ـ ــامية( ،)2ل ـ ــذا يج ـ ــب د ارس ـ ــتها ،وتقييمه ـ ــا بش ـ ــكل علم ـ ــي لتحقي ـ ــق أفض ـ ــل النت ـ ــائج
المستقبلية ،فتوفير ,واستهالك المياه من أهـم المعـايير األساسـية التـي يجـب أخـذها فـي

اإلعتب ـ ــار عن ـ ــد تح ـ ــديث المخط ـ ــط الطبيع ـ ــي ،وعن ـ ــد إع ـ ــداد المخطط ـ ــات بمس ـ ــتوياتها
المختلفة(.)3

ويتـزامن الــنقص فــي الميــاه مــع الطلــب المت ازيــد عليهــا ،ممــا يــؤدي إلــى اإلف ـراط

في استهالكها ،فيقدر معدل اسـتهالك الفـرد بمـا يقـارب مـن()120000م/3للفـرد أي مـا

ُيعادل ( )1295لتر /يوم ،وأدى ذلـك إلـى انخفـاض مسـتويات الميـاه الجوفيـة ،وتـداخل
مياه البحر في األجزاء الساحلية بهـا ،وللحـد مـن هـذه المشـاكل فبنـه يجـب العمـل علـى
تقييد استغاللها بالمناطق التي تتعرض ل فراط فـي االسـتهالك وتـدهورت نوعيـة الميـاه

بها ،ومراقبـة اآلبـار المحفـورة ،وعـدم السـماح بحفـر أيـة آبـار جديـدة ،إال بعـد أن يجـرى
لها تقييم دقيق ،كما ينبغي إعادة تغذيتها بـالطرق الصـناعية باسـتخدام الميـاه السـطحية

(ميــاه األمطــار) ،أو بميــاه الصــرف الصــحي المعالجــة( , )4وتوجــد الميــاه الجوفيــة كمــا

يوضح الشكل رقم ( )12في ثالثة أنواع من الخزانات المائية الجوفية هي :

()1

.239-238

عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،

* الخ ـزان الجــوفي  :يقصــد بــه الطبقــة الحاملــة للميــاه والمحصــورة بــين طبقتــين حابســتين مــن الصــخور الصــماء،
أو شبه الصماء من أعلى ومن أسفل.
()2

إبريــك بــو خشــيم وســعد خليــل القزيــري ،نحــو إســتراتيجة األمــن المــائي فــي ليبيــا ،مجلــة قــاريونس العلميــة ،العــدد

األول والثاني ،جامعة قاريونس ،بنغازي ،السنة الرابعة،1991 ،
( )3سعد خليل القزيري ،دراسات حضرية ،مصدر سابق،
( )4المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.240

.161-160
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أ – خزان الحقب الرابع:

وهــو مــا يعــرف بــالخزان الجــوفي األول ( العلــوي) ،ويقــع ضــمن تكوينــات الــزمن

الرابع ،ويمتد على طول الشريط الساحلي الشمالي،وبعض األجزاء الجنوبية(.)1

وكـان يـتم يسـتخرح ( )29مليـون م/3سـنويا منـه ،خـالل فتـرة السـبعينيات( ،)2وقــد

استغل هذا الخزان بالكامل ،وتناقصت كميات المياه المستخرجة منه بشـكل كبيـر ،ولـم

يعــد يحــوي أي ميــاه فائضــة الســيما وأنــه قــد تعــرض لتــداخل ميــاه البحــر بــثجزاء واســعة
منه(.)3
ب  -خزان مزدة تغرنه :

ويمتد في كامـل المنطقـة الممتـدة مـا بـين تاورغـاء ،والكـ ارريم ،ومصـراتة ،ووادي

ساسو ،والدافنية ،وهو معزول عـن الخـزان األول إال أنـه قـد يكـون علـى إتصـال بخـزان
ككله ،وقد كانت عين تاورغاء المخرح الوحيد للمياه منه ،إلى أن حفر عدد من اآلبـار
العميقة ،الستغاللها في توفير المياه لعدد من المشاريع الزراعيـة( ،)4وتبلـد كميـة الميـاه

المتدفقــة مــن عــين تاورغــاء ( )63مليــون م /3ســنة ،وتميــل مياههــا إلــى الملوحــة ،وهــي
بحاجة لعمليات التحلية السـتخدامها فـي الشـرب( ،)5ورغـم االسـتنفاذ الكبيـر للميـاه بهـذه

الخزانات ،إال أنه باإلمكان حفر مجموعـة أخـرى مـن اآلبـار واسـتخدامها بعـد معالجتهـا
كيميائيا الرتفاع نسبة األمالح الذائبة بها(.)6

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

()1

يوس

()2

الهيئة العامة للمياه ،تقرير عن مصادر المياه الجوفية بمناطق زليطن -مصراتة  -تاورغاء ،على ضوء دراسة

()3

رمضان محمد الكالوف ،مدير إدارة شبكات المياه والصرف الصحي ،شركة األشغال العامة والخدمات ،شعبية

جيفلي،1974 ،

.222

.4

مصراتة ،مقابلة شخصية ،يوم .2007/10/22
()4

الهيئـ ــة العامـ ــة للميـ ــاه ،تقريـ ــر عـ ــن مصـ ــادر الميـ ــاه بمنـ ــاطق زلـ ــيطن – مص ـ ـراتة – تاورغـ ــاء ،مصـ ــدر سـ ــابق،
.5

()5

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()6

الهيئة العامة للمياه ،تقرير عن مياه الشـرب بمنطقـة مصـراتة والوضـع المـائي للخ ازنـات الجوفيـة بالمنطقـة ،فـرع

المنطقة الوسطى،2000 ،

.162

.3
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ج  -خزان عين طبي – ِككله الرملى :

ويوجد على أعماق بعيدة أسفل تكوينات خـزان مـزدة ِت ِغ ِرنـة مباشـرة( ،)1واسـتغل هـذا
الخزان فـي منطقـة تاورغـاء بحفـر ( )8آبـار عميقـة ،وذلـك لتزويـد مدينـة مصـراتة بميـاه

الشــرب بعــد معالجتهــا كيميائيــا( ،)2ويبــين الجــدول رقــم ( )2الخصــائص الطبيعيــة التــي
تتميز بها الخزانات الجوفية الموجودة بمنطقة الدراسة.
جدول ( )2اخلصائص الطبيعية للخزانات اجلوفية
الخزان الجوفي

درجة
الحرارة

معدل اإلنتاجية
3
م /ساعة

مجموع األمالح
الذائبة مليجرام/لتر

العمق إلى مستوى
المياه (م)

الحقب الرابع
(مصراتة)

30-20

73-11

3200-1000

80-55

مزدة-نالوت

45-35

 <120تاورغاء
 96-50مصراتة

ككلة

70-40

200-60

 > 1700تاورغاء
5000-2000
مصراتة
1800-900

* ( )+مياه تتدفق إلى السطح ذاتيا.

130-60

()14+(-)8-
مصراتة وتاورغاء

750-320

()46+()40-

1750-1300

المصدر  :المكتب اإلستشاري الوطني ،مسودة مخطط النطاق الفرعي مصراتة ،مصدر سابق،
( )-مياه تحت السطح.

عمق األبار(م)

.161

مصراتة :يقصد بها هنا كافة المناطق ما عدا تاورغاء.

ونلح ــظ م ــن الج ــدول أن ــه كلم ــا إزداد عم ــق اآلب ــار إزدادت درج ــة الحـ ـ اررة ،وك ــذلك
معدل اإلنتاجية ،التي ترتفع إلى ( )200م /3سـاعة كحـد أقصـى فـي خـزان ككلـه وتقـل
حت ـى ( )11م /3ســاعة كثقــل معــدل فــي خ ـزان الحقــب ال اربــع ،وممــا يالحــظ علــى هــذا
الخزان هـو ارتفـاع مجمـوع األمـالح الذائبـة ،وذلـك دليـل علـى ت ازيـد مشـكلة تـداخل ميـاه
البحر ،فمن المعروف أن الملوحة تزداد كلما إزداد العمق في اآلبار(.)3
إال أن مشــكلة الملوحــة إزدادت بشــكل كبيــر فــي منطقــة الد ارســةو إلزديــاد معــدالت
السحب ،وقد أدى ذلك إلى زح
سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

مياه البحر للخزانات القريبة ،وبالتالي إرتفاع

()1

يوس

()2

الهيئــة العامــة للميــاه ،تقريــر عــن ميــاه الشــرب بمنطقــة مص ـراتة والوضــع المــائي للخ ازنــات الجوفيــة بالمنطقــة،

()3

مص ــلحة المس ــاحة الجيولوجي ــة ،خـ ـرائط المي ــاه الجوفي ــة للمملك ــة الليبي ــة ،وض ــع جم ــيس ج ــونز ،تقري ــر مفت ــوح،

مصدر سابق،
،1964

.233

.5-4

.8
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نسبة األمـالح باآلبـار السـطحية الموجـودة فـي الخـزان العلـوي ،وتـتم االسـتفادة مـن
هــذه الخ ازنــات عــن طريــق حفــر عــدة حقــول آلبــار الميــاه* ،تجمــع مياههــا فــي خ ازنــات
أرض ـ ــية** تع ـ ــرف بمحط ـ ــات المي ـ ــاه ،وه ـ ــي حق ـ ــل آب ـ ــار فالج ـ ــة  ،والس ـ ــكت  ،وزاوي ـ ــة
المحجــوب  ،وطمينــة ،ومــن ثــم تضــخ إلــى الشــبكة الرئيســية بواســطة عــدد مــن خ ازنــات
التغذية العلوية*** ،وبلد مجموع اآلبار المحفورة في الخزان الجـوفي العلـوي ( )77بئـر
موزعـ ــة بـ ــين الحقـ ــول األربعـ ــة ،وقـ ــد حفـ ــرت بـ ــين عـ ــامي (1982-1961م) ،وتت ـ ـراوح
أعماقهــا بــين (150-50م) ،وال يعمــل منهــا اآلن ســوى ( )7آبــار تنــتج كميــات ضــيئلة
جدا من المياه ،وفي تقرير أصدرته مصلحة المياه والتربـة عـام (2000م) ،فـبن العمـر
اإلفتراضي لهذه اآلبار قد إنتهى وغير مشجع لالستغالل.
أما الخ ازنـات الجوفيـة العميقـة فاآلبـار التـي اسـتغلت بهــا هـي آبـار إرتوازيـة كحقـل
آبــار تاورغــاء  ،وآبــار كــرزاز**** ،وآبــار القوشــي  ،وبئــر عبــد الــرؤوف  ،إال أن أهــم
مصدر للمياه بهذا الخزان هي عين تاورغاء.
وهــذه اآلبــار تمتــاز بارتفــاع درجــة ح اررتهــا ،وعمقهــا ،ويــتم االســتفادة مــن بعضــها
بمنطقة تاورغاء ،وتقدر كميات الميـاه المسـتغلة منهـا بمـا يقـارب ( )1000م/3يـوم ،أمـا
آب ــار حق ــل تاورغ ــاء الش ــمالية ،في ــتم معالجته ــا بب ازل ــة العس ــر ،وق ــد ل ــوحظ تن ــاقص ف ــي
كميــات الميــاه ال ـواردة منهــا ،وارتفــاع نســبة الملوحــة فيهــا ،ونقــص فــي الم ـواد الالزمــة
لتشغيل ،وتنتج في الوقت الحاضر كمية تقدر بـ( )3000م/3يوم(.)1
* حقل آبار :هو عبارة عن منطقة بها العديد من اآلبار تشكل مصدر لمياه الشرب في المدينة أو المنطقة ،ويـتم

ضخ المياه من كل بئر على حده ،أو يتصل بعضها مع بعض ،ويتم الضخ عبر مضخة واحدة.

**خـزان أرضــي :خـزان ذو ســعة أكبــر مـرتين أو ثالثــة مــن الخـزان العلــوي ،ويســتقبل الميــاه مــن الخطــوط الرئيســية
بضغط معين ثم يتم ضخها عبر مضخات للخزان العلوي.
ويبنــى مــن الخرســانة المســلحة ،ويعتمــد ارتفاعــه علــى معــدل اإلســتهالك ,والضــغط المطلــوب
*** خ ـزان علــويُ :
بالشبكة
**** حقل أبار كرزاز :توقفت هذه المحطة عن العمل منذ عام (2000م) لغرض الصيانة ,والزالت اآلبار تحـوي
كميات جيدة من المياه.
()1

رمضان محمد الكالوف ،مصدر سابق.
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ويالحـ ــظ انخفـ ــاض مسـ ــتويات الميـ ــاه ،وتلوثهـ ــا بشـ ــكل خـ ــا

فـ ــي المنـ ــاطق التـ ــي

تستعمل فيها المضخات ذات المحركات على نطـاق واسـع للـري ،حيـث تـذهب كميـات

كبيرة من مياه اآلبار المتدفقة ُسـدى ،ويزداد السـحب مـن المـاء بكثـرة عمـا يخـزن فيهـا،
من مياه األمطـار المتسـربة ،وسـيؤدي اسـتمرار انخفـاض مسـتويات الميـاه ،إلـى تركيـب

مضــخات لربــار المتدفقــة ،واســتبدالها بــثخرى أقــوى ،وتعميــق اآلبــار ،وبالتــالي زيــادة
تكالي

الضخ ،وقلة ،أو توق

إنتاح المياه(.)1

والرتفـ ــاع معـ ــدل اسـ ــتهالك الفـ ــرد مقارنـ ــة بـ ــالموارد المائيـ ــة المت ـ ـوافرة ،والـ ــذي بلـ ــد
( )120000م  /للفرد ،ووجود نسبة فاقـد تقدر بمـا يقـارب مـن ( ،)%35أي مـا يعـادل
3

( )31500م /ي ــوم م ــن المي ــاه تض ــيع بس ــبب التس ــرب س ـ ـواء م ــن تلك ــل المواس ــير ،أو
3

وص ــالتها ،أو م ــن وس ــائل التخـ ـزين بالمن ــازل ،واالس ــتخدامات الزراعي ــة ،والعط ــل فـ ــي
المضخات ،والتوصيالت غيـر القانونية التـي يقوم بهاالسكان  ،فقد بلغـت كميـة العجـز
م ــا ُيق ــارب ()61500م  /ي ــوم ،رغ ــم وص ــول مي ــاه النه ــر الص ــناعي ،واالس ــتفادة م ــن
خدمات محطة التحلية بمجمع الحديد والصـلب سابقا*(.)2
3

وســتزداد اإلحتياجــات المائيـة عــام (2025م) عمـا هومســجل عــام (2005م) ،كمــا
يبـين الجــدول رقــم ( )3تبعــا إلزديــاد عــدد السـكانو لــذلك يجــب د ارســة البــدائل المقترحــة
للمـ ــياه الجوفـ ــية بش ــكل علم ــي ،ووض ــع أفض ــل الخط ــط الس ــتثمارها ،واالس ــتفادة منه ــا
ألطــول ف ــترة ممكنــة ،كم ــياه الص ــرف الص ــحي الت ــي يجــب اســتغاللها بالز ارعــة خاصــة
ز ارعــة المحاصــيل التــي ال يــتم اســتخدامها لألغ ـراض البــشرية مـباش ـرة ،أو فــي ز ارعــة
األشـجار.

()1

مصلحة المساحة الجيولوجية ،مصدر سابق،

9

* محط ــة الحدي ــد والص ــلب مص ــممة إلنت ــاح ( )30000م /3ي ــوم ،وكان ــت تم ــد الش ــبكة العام ــة للمي ــاه بم ــا يق ــدر
بـ( )500م /3يوم خالل عام (2005م) وقد توقفت عن ضخ المياه إلى الشبكة منذ (.)2006/12/31
()2

رمضان محمد الكالوف ،مصدر سابق.
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جدول ( )3االحتياجات واالمدادات المائية (2025-2005م)
3

نوع االحتياجات المائية (مليون م )

عام (2005م)

عام (2025م)

صناعية

4-

المجموع

209-

5-

208-

245

270

عام (2005م)

عام (2025م)

34+

34+

منزلية

32-

زراعية

مصدر االمدادات المائية
النهر الصناعي العظيم

اعادة تغذية المياه الجوفية

35+

*

0+

مياه التحلية

مياه الصرف الصحي
السدود

1+

**

0

المجموع

العجز المائي

الميزان المائي

57-

147+
29+
19+
11+

70

240

175

30

0

0

المصــدر :المكتــب الــوطني االستشــاري ،مســودة مخطــط النطــاق الفرعــي مص ـراتة ،مصــدر ســابق،

888

.169
* تغذيــة الميــاه الجوفيــة  :رفــع منســوب الميــاه الجوفيــة ،لمجابهــة اإلســتنزاف بهــا فــي منطقــة معينــة،
كبستخدام اآلبار الخاصة بصرف مياه األمطار كلبار لتغذية الخزان الجوفي.
** السدود التي تم إقتراح إقامتها تقع في شعبية بني وليد وهي تتبع اإلقليم الفرعي مصراتة ولكنها
ال تتبع منطقة الدراسة.
*** صدر التقرير عام (2008م).

نلحــظ مــن د ارســة الجــدول الســابق أنــه يتوقــع حــدوث تنــاقص بــالعجز بــالميزان المــائي

م ــن ( )175ملي ــون م/3س ــنة ،خ ــالل ع ــام (2005م) إل ــى ( )30ملي ــون م/3س ــنة ع ــام
(2025م) ،إال أن ذل ــك يعتم ــد عل ــى مص ــدر رئيس ــي م ــن خ ــارح منطق ــة الد ارس ــة وه ــو
النهر الصناعي العظيم في توفير أغلب اإلحتياجات المائية المتوقعة للسكان.
مــع التركيــز علــى االهتمــام بميــاه األمطــار كمصــدر لتغذيــة الخ ازنــات الجوفيــة
واستمرار إنتاجها بذات المعدل ،أما مياه التحلية فثتـت فـي المرتبـة الثالثـة بكميـة بلغـت

( )29مليـ ــون م/3سـ ــنة ،فميـ ــاه الصـ ــرف الصـ ــحي* ,وأخي ـ ـ ار ميـ ــاه السـ ــدود ،وكـ ــل هـ ــذه
* محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصــحي تقــوم بمعالجــة (14,000م )3مــن ميــاه الصــرف الصــحي يوميــا ،يســتخدم
منه ــا (5000م )3ف ــي ري منطق ــة تبل ــد مس ــاحتها (400هـ ــ) ل ــزرع األع ــالف ،أم ــا الكمي ــة الباقي ــة البالغ ــة ()9000
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المصــادر تتطلــب عمــال وجهــدا كبي ـ ار لتــدارك مشــكلة تنــاقص الميــاه قبــل وقوعهــاو لــذا
يجــب أخــذ الخط ـوات بشــكل مباشــر ،إضــافة إلــى االهتمــام بالمصــادر المحليــة ،وزيــادة
طاقتها اإلنتاجية ،ومن المقترحات لسد العجز المائي القائم:
 -1انشاء محطات تحلية على مياه البحر.
 -2إصالح محطات التحلية على اآلبار العميقة بكرزاز ،وانشاء غيرها.
 -3تجديد الشبكة القديمة للتقليل من نسبة الفاقد.
 -4استثمار مياه األمطار بشكل فعلي وسريع(.)1
وعلى المخططين االهتمام بالموارد المائية عند إعدادهم للمخططات بثنواعهـا،
فاستخدام األرض غير المخطط ،أو المخطط تخطيطا سيئا ،يؤدي إلى تلويـث الميـاه،
والمساهمة بنضوب إمدادات الميـاه الجوفيـة مـن سـطح األرض ،لـيس فقـط عـن طريـق
السحب المفرط من الطبقات الصخرية المائية ،ولكن أيضا بسد تلك الطبقـات الحاملـة
للمياه ،ومنعها من إعادة التشبع تماما ،فمثال إذا غطت مسـاحات كبيـرة مـن األسـفلت،

أو الخرســانة ،بــدون شــروخ منطقــة التشــبع فيمكنهــا أن تمنــع ميــاه األمطــار مــن تخلــل

التربة لتغذية الخزانات الجوفية(.)2
ً
خامسا :الرتبــــة:

هي تلك الطبقة العلوية من سطح القشرة األرضية الناتجـة عـن تحلـل الصـخر،

والمعـ ــدن خـ ــالل فت ـ ـرات زمنيـ ــة طويلـ ــة بفعـ ــل عوامـ ــل التعريـ ــة ،والتجويـ ــة وتالئـ ــم نمـ ــو
النباتات فيهـا( ،)3وتنـدرح التربـة فـي منطقـة الد ارسـة ضـمن التربـة الجافـة ،وشـبه الجافـة
إال أنهــا تختل ـ

محليــا مــن مكــان آلخــرو تبعــا الخــتالف الظــروف الطبيعيــة ،والغطــاء

النباتي ،إال أنها تتص

بخصائص عامة تتمثل في :

 -1قليلة الخصوبةو نظ ار لقلة المواد العضوية ،والنيتروجين.
م /3يوميــا فلــيس لهــا اســتخدام محــدد ،وهنــاك إقت ـراح بانشــاء بحي ـرة صــناعية تســتوعب هــذه الميــاه جنــوب محطــة
المعالجة إال أنه لم يحدد األثر البيئي لهذا المشروع حتى األن.

()1

رمضان محمد الكالوف ،مصدر سابق.

()2

مارسياد الو ،مصدر سابق،

()3

خالد رمضان بن محمود وعدنان رشيد الجنديل ،دراسات التربة فـي الحقـل ،منشـورات جامعـة الفـاتح ،طـرابلس،

،1984

.52

.10
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 -2تميل إلى القلوية.

 -3تحتوي على تكوينات كربونات الكالسيوم.

 -4بها نسب كبيرة من األمالح القابلة للذوبان.
 -5قليلة اإلحتفاه بالماء.

 -6قوامها رملي إلى طميي رملي (تربة خفيفة).
 -7قلة نشاط األحياء الدقيقة بها (.)1

ويمكن تقسيم التربة في منطقة الدراسة كما يوضح الشكل رقم ( )13إلى

ما يلي :

 -1التربة الجافة البنية المحمرة :

تمتاز هذه التربة بثنها ذات قـوام رملـي ،وطميـي رملـي ،وبالمسـامية المرتفعـة،و

بهـا بعــض العناصــر المهمــة كالفســفور ،والنيتــروجين ،والزنــك ،والحديــد ،والمنجنيــز ،إال
أنهــا تحتــوى علــى كميــات جيــدة مــن البوتاســيومو لــذلك فهــي تحتــاح إلضــافة األســمدة

الحامضـ ــية لمعادلـ ــة نسـ ــبة القلويـ ــة بهـ ــا ،وهـ ــي تغطـ ــي ( )%56مـ ــن مسـ ــاحة منطقـ ــة

الد ارســة( ,)2منتش ـرة فــي مســاحة واســعة منهــا ال ســيما فــي األج ـزاء الشــمالية ،والشــمالية
الغربي ــة كالدافني ــة  ،وزاوي ــة المحج ــوب ،وأب ــو روي ــة ،وجن ــوب زري ــق ،وف ــي أجـ ـزاء م ــن

منطق ــة الجزيـ ـرة ،وح ــول مرك ــز المدين ــة ،وف ــي االتج ــاه الجن ــوبي الش ــرقي منه ــا ،ويق ــل
انتشارها في األجزاء الشرقيةو بظهور التربة الملحية(.)3

وبذلك نلحظ االنتشار الواسع لهذه التربة فيما بين الكثبان الرمليـة فـي الشـمال،

ومنــاطق األوديــة فــي الجنــوب ،ومترك ـزة فــي الوســط بشــكل خــا

 ،ويــتم اســتثمار هــذه

التربة بشكل كبير في األجزاء الشماليةو لـوفرة الميـاه ،والكثافـة السـكانية ،فـي حـين يقـل

اس ـ ــتثمارها باالتج ـ ــاه جنوب ـ ــا لوض ـ ــوح ت ـ ــثثير المن ـ ــاخ الص ـ ــحراوي ،وتن ـ ــاقص الكثاف ـ ــة
السكانية(.)4

()1

اللجن ــة الش ــعبية لالستص ــالح الز ارع ــي وتعمي ــر األ ارض ــي ،تقري ــر ع ــن الترب ــة ف ــي مصـ ـراتة ،التنمي ــة الزراعي ــة،

مصراتة،1981 ،

( )2المصدر نفسه،
()3
()4

.1

.1

سليمان فرح الخوجة ،مصدر سابق،
يوس

سعيد كجاليك ،مصدر سابق،

.68-65
157-156
63
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 - 2التربة الضحلة:
وهــي التــي تعلوهــا طبقــات جيريــة،وتتميز بارتفــاع نســبة الكالســيوم التــي تصــل
م ــابين(،)%40-15وتع ــد فقيـ ـرة بـ ـالمواد األساس ــية الالزم ــة للنب ــات( )1والت ــي باالمك ــان
تعويضــها باســتخدام األســمدة الفوســفورية والنيتروجيني ـة،وبالتالي اس ـتغاللها فــي ز ارعــة
أشــجارالفاكهةوالغابات(،)2وتظهــر هــذه التربــة متداخلــة مــع األن ـواع األخــرى مــن التــرب
خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المحمرة،وتنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاء
الجنوبيةوالجنوبيةالغربيةوالوس ــط والوس ــط الش ــمالي م ــن منطقةالدراسة،وبش ــكل أساس ــى
ببطـ ــون األوديـ ــة فـ ــي مسـ ــاحة ال تتجـ ــاوز( )%13منهـ ــا،وهي تسـ ــتغل حاليـ ــا كم ارعـ ــي
للحيوانات(.)3
 - 3التربة الملحية أو تربة السبخات :
وهي ذات قوام رملي تميـل إلـى القلويـة ،ومسـتوى المـاء الجـوفي فيهـا قريـب مـن
الســطح وتمتــاز بــاللون الرمــادي القرنفلــي إذا كانــت رطبــة ويصــبح لونهــا بنــي إذا كانــت
جافــة،وترتفع بهــا نســبة األمــالح خاصــة ملــح كلوريــد الصــوديوم الــذي تزيــد نســبته فيهــا
عــن()4()%50و لــذا فهــي غيــر صــالحة لز ارعــة أغلــب المحاصــيل الزراعيــة(،)5وتســتلزم
عمليــة إصــالحها إج ـراء عمليــات غســيل للتربةوإقامــة شــبكات للــري والصــرف (,)6وهــي
تنتشرفي األجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية.

()1

عدنان رشيد الجنديل ،الزراعة ومقوماتها في ليبيا ،ط ،1الدار العربية للكتاب ،طرابلس،1978،

()2

إبريك بوخشيم ،الغالف الحيوي ،مصدر سابق،

()3

الهيئة العامة للمياه ،تقرير عن التربة في مصراتة  ،مصدر سابق،

( )4سليمان فرح الخوجة ،مصدر سابق،

.203

.250

.69

.5

()5

اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمير األراضي ،الزراعة في الجماهيرية حقائق وأرقام،1982 ،

()6

اللجن ــة الش ــعبية لالستص ــالح الز ارع ــي وتعمي ــر األ ارض ــي ،تقري ــر ع ــن الترب ــة ف ــي مصـ ـراتة ،مص ــدر س ــابق،
.3
65

.33

 - 4التربة الرملية :

تعـ ــد هـ ــذه التربـ ــة مـ ــن التـ ــرب حديثـ ــة التكـ ــوينو الناتجـ ــة عـ ــن عمليـ ــات التعريـ ــة

الهوائية ،لذلك فهي فقيرة فـي العناصـر الغذائيـة األساسـية الضـرورية للنبـات ،كمـا أنهـا
قليلــة القــدرة علــى حفــظ الميــاه بســبب كبــر مســامها واحتواءهــا علــى نســبة ال تقــل عــن
( )%70من الرمل( ،)1ويتعرض هذا النوع من الترب ل نجراف بفعل التعرية الهوائيـة،
والمائية(.)2
وتمتــد هــذه التربــة فــي منــاطق متفرقــة مـن االتجــاه الغربـي إلــى االتجــاه الشــرقي،
مـ ــن األج ـ ـزاء الغربيـ ــة حتـ ــى الشـ ــرقية ،وتتسـ ــع فـ ــي بعـ ــض المنـ ــاطق كزريـ ــق ،وزاويـ ــة
المحجوب ،واألجزاء الشمالية ،وتقل في شمال الدافنية ،واألجزاء الشرقية منها(.)3
ورغــم ذلــك فــبن مشــكلة الز ارعــة بالتربــة الرمليــة ليســت بالتربــة التــي باالمكــان
معالجته ــا بق ــدر م ــا ه ــي ت ــوفير المي ــاه الالزم ــة لالنت ــاح ،فاأل ارض ــي الرملي ــة باالمك ــان
اســتغاللها فــي االنتــاح الز ارعــي بشــكل جيــد ،إذا تـوافرت لهــا الميــاه ،إال أنهــا ال تتحمــل
اإلجهــاد بســبب قلــة موادهــا الغذائيــة( ،)4ويقــوم الســكان بز ارعــة التربــة الرمليــة بمنــاطق
متفرقـة مـن منطقــة الد ارسـة (النبــاك) بعـد إ ازلــة الطبقـة العلويــة عنهـا .ونلحــظ أثـر التربــة
في النمو العمراني ،حيث االنتشار األكبر للسـكان بالمنـاطق الغربيـة والشـمالية الغربيـة
وحول وسط المدينة ،حيث التربة الصالحة لالنتاح الزراعي.
ُ
ً
سادسا  :املناخ :

المناخ من أكثر العوامـل الطبيعيـة تـثثي ار علـى عمليـات التخطـيط اإلقليمـي,
يعد ُ
لت ــثثيره المباش ــر ف ــي نش ــاطات اإلنس ــان ,وقدرت ــه المح ــدودة عل ــى تغييـ ـره ,فعن ــد وض ــع

الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلقليميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن معرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ُمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ اإلقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم(,)5

( )1خليل محمود طبيل ،أساسيات خصوبة التربة والتسـميد ،منشـورات مجمـع الفـاتح للجامعـات ،طـرابلس،1989 ،
.80
( )2اللجنـ ــة الشـ ــعبية لالستصـ ــالح الز ارعـ ــي وتعميـ ــر األ ارضـ ــي ,تقريـ ــر عـ ــن التربـ ــة فـ ــي مص ـ ـراتة ،مصـ ــدر سـ ــابق،
.34

()3

سليمان فرح الخوجة ،مصدر سابق،

.68

()4

إبراهيم احمد رزقانة ،مصدر سابق،

.16-15

()5

علي الميلودي عمورة ,ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ,مصدر سابق,
66

.157

حيــث يرجــع الجغرافيــون ن ــدرة الســكان فــي العدي ــد مــن بقــاع األرض ,إلــى قلــة

األمطــار ,أوانخفــاض الضــغط ،أوالرتفــاع درجــة الحـ اررة ,أوانخفاضــها الكبيــر ,فــالمظهر

المنــاخ ,فهــم يتركــزون بالمنــاطق
العــام لتوزيــع الســكان يعكــس بوضــوح تــثثير عناصــر ُ
المناخ المتطرف(.)1
المناخ المعتدل ,ويتخلخل تركزهم ،ويندر في المناطق ذات ُ
ذات ُ

فالمن ــاخ الجي ــد المناس ــب إذا م ــن أه ــم مقوم ــات االس ــتيطان الحض ــريو لكون ــه
ُ
المثلــى
عامــل أساســي ل ارحــة اإلنســان الجســدية ،والذهنيــة ,وقــد حــددت درجــة الح ـ اررة ُ

ل نســان فيمــا بــين (  )27–22درجــة مئويــة ,مصــاحبة لرطوبــة بدرجــة ( ,)% 60أمــا

المنــاخ الســيئ فهــو الــذي تكــون فيــه درجــة الح ـ اررة مرتفعــة مصــحوبة بــدرجات رطوبــة
ُ
()2
عالية .
وتتـ ــثثر منطقـ ــة الد ارسـ ــة بعـ ــاملين رئيسـ ــيين يحـ ــددان ُمناخهـ ــا همـ ــا :المـ ــؤثرات
البحريــة المتمثلــة فــي البحــر المتوســط مــن الشــمال ،والشــرق ,واألمتــداد الــداخلي القــاري

للمنــاخ الصــحراوي المــؤثر
جنوبــا لــذي يعــود لــه الفضــل فــي تحقيــق التــثثيرات المتطرفــة ُ
الثاني ,ويتميز البحر المتوسط بثنه مـن البحـار الدافئـة فيسـاعد فـي فصـل الشـتاء علـى
تقليل حدة البرودة ,وفي فصل الصي

يكون عـامال ملطفـا لحـ اررة الجـو ,ويسـيطر هـذا

التثثير على كامـل أجـزاء منطقـة الد ارسـة إال أنـه يقـل كلمـا توغلنـا إلـى الـداخل باالتجـاه

جنوبــا ,حيــث يظهــر التــثثير القــاري بارتفــاع درجــات الحـ اررة ،واألتربــة ،والغبــار كمــا هـو
الحال بتا ورغاء(.)3

المنـاخ علـى توزيـع السـكان وتـثثيره فيـه
ولتوضيح أثر كـل عنصـر مـن عناصـر ُ
المناخية كما يلي :
ستتم دراسة العناصر ُ
 - 1درجة الحرارة:
المنـاخ
المنـاخ  ,لتثثيرهـا بشـكل كبيـر فـي عناصـر ُ
تعتبر الح اررة من أهم عناصـر ُ
األخــرى مثــل الريــاح  ,والضــغط الجــوي  ,والرطوبــة  ,والتســاقط( ,)4وتكمــن أهميــة درجــات
المباش ــر ف ــي حي ــاة اإلنس ــان وراحت ــه ,ونش ــاطه
الحـ ـ اررة ف ــي التخط ــيط اإلقليم ــي بتثثيره ــا ُ
االقتصــادي ,فكلمــا كانــت هــذه الــدرجات معتدلــة جــذبت الســكان ,وســاهمت فــي نشــاطهم
()1

منصور محمد الكيخيا ,جغرافية السكان ,مصدر سابق,

.250 – 249 -247

( )2علي الميلودي عمورة ,ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ,مصدر سابق,
()3

()4

.292

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ,تقرير الجـرد لمحافظـة مصـراتة  ,1966و ازرة التخطـيط والتنميـة،1966 ،
.2

جودة حسنين جودة وفتحي محمد أبو عيانة ,مصدر سابق,
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,وسـ ــهولة اسـ ــتغاللهم لم ـ ـواردهم فالمنـ ــاطق التـ ــي تتسـ ــم بـ ــدرجات ح ـ ـ اررة متطرفـ ــة س ـ ـواء
باالرتفـاع ,أو االنخفـاض تعتبرمنـاطق طـاردة للسـكانو لصـعوبة التـثقلم ,والتعـايغ معهــا,

ونلحظ تركز السكان بشكل واضح بمناطق العروض المعتدلة الحارة،والباردة(.)1

كما يؤثر ارتفاع درجات الح اررة في زيادة كمية الفاقد من المياه ,سواء عن طريق

البخر أوعن طريـق النـتح ,ممـا يـؤثر علـى القيمـة الفعليـة لألمطـار ,ومـا يتسـرب مـن ميـاه
األمطار إلى باطن األرض لتغذية الخزانات الجوفية الـذي سـيكون قلـيال تحـت تـثثير هـذا

األرتف ــاع( ،)2وبالمقاب ــل ت ــزداد كمي ــة المي ــاه المس ــتهلكة بفص ــل الص ــي  ,الرتف ــاع درج ــات
الحـ اررة ،ويــؤدي ذلــك إلــى الضــغط علــى الخ ازنــات الجوفيــة لتغطيــة االحتياجــات المت ازيــدة

للسكان(.)3

شكل ( )14متوسط درجات الحرارة العليا والدنيا (2006-1976م)

درجة الحرارة (مئوي)

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الملحقين رقم (. )3-2

ومن خالل دراسة الشكل نلحظ وجود فترتين ح ارريتين واضحتين األولى
منخفضة تتمثل في شهور فصل الشتاء وهي أبرد شهور السنة  ,وتسجل أودنى درجة
ح اررة في شهر أي النار بحدود ( )10درجة مئوية كنهاية صغرى,

.69
( )1محمد خميس الزوكة ,مصدر سابق,
( )2حســن محمــد الجديــدي ,الز ارعــة المرويــة وأثرهــا علــى اســتنزاف الميــاه الجوفيــة فــي شــمال غــرب ســهل الجفــارة,
.65
مصدر سابق,
.162
( )3بولسيرفيس ,إقليم مص ارتة الفرعي ,مصدر سابق,
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و( )18درجة مئوية كنهاية عظمى ولتزداد حتى تصل إلى ( )14درجة مئوية
كنهاية صغرى ,في شهر النوار و(ِ 23م) درجة مئوية كنهاية عظمى.
والثانية مرتفعة تتمثل في شهور فصـل الصـي  ,التـي ترتفـع فيهـا درجـة الحـ اررة
إلى أعلى معـدالتها حيـث تسـجل درجـة حـ اررة تبلـد ( )24درجـة مئويـة كنهايـة صـغرى,
و( )33درجة مئوية كنهاية عظمى فـي شـهر هانيبـال ,ثـم تبـدأ فـي التنـاقص حتـى تبلـد
()11درجة مئوية كنهاية صغرى في شهر الكانون و()19درجة مئوية كنهاية عظمى.

وبصــفة عامــة ال يوجــد تفــاوت فــي درجــات الح ـ اررة بــين أج ـزاء منطقــة الد ارســة,
التي يبلد معدلها العام ( )20درجة مئوية قد يـؤثر بشـكل واضـح علـى كثافـة السـكان,

حيــث بلــد المتوســط الســنوي بتــا ورغــاء ( )20درجــة مئويــة(,)1وهــي أبعــد منطقــة مثهولــة

في منطقة الدراسة باالتجاه جنوبا ,وكذلك في الدافنيـة أقصـى الغـرب ,وزادت قلـيال فـي
قصر أحمد فبلغت ( )20,3درجة مئوية

()2

في أقصـى الشـرق التـي تتسـاوى مـع زاويـة

المحجوب باالتجاه الشمالي الغربي(.)3

وتع ــد الحـ ـ اررة به ــا معتدل ــة بش ــكل ع ــام ,وقلمـ ـا تش ــهد تطرف ــات ف ــي درج ــات
الحـ ـ اررة وإن ح ــدثت فتك ــون بع ــد فتـ ـرة زمني ــة ,فق ــد س ــجلت أعل ــى درج ــة حـ ـ اررة بمنطق ــة

الد ارســة فــي شــهر ناصــر فــي عــام (1939م) وبلغــت ( )51,2درجــة مئويــة ,أمــا أقــل

درجــة ح ـ اررة ( )0,2درجــة مئويــة فقــد ســجلت فــي شــهر أي النــار عــام (1927م) (,)4

وفيمــا عــدا ذلــك فقلمــا تحــدثت هــذه االنخفاضــات فــي درجــات الح ـ اررة ,أو االرتفاعــات
الشاذة ,التي تضايق السكان ,وتعرقل أنشطة الحياة اليومية.

 -3الرياح :

تُعد دراسة الرياح واتجاهاتها ,من األمور الهامة لتحديد مواقع المنشـلت خاصـة
الصــناعية منهــا ,والتــي قــد تســبب نفاياتهــا تلوثــا يصــعب الــتخلص منــهو لـذا يجــب أخــذ

( )1بولسيرفيس ,تاورغاء المخطط العام  ,2000التقرير النهائي رقم( ط ن.13 , 1980 ,)59 -
)(2
POLSERVICE , QASR AHMAD LAYOUT PLAN – 2000 , FINAL REPORT, NO
( TF- 49), SOCIALIST PE OPLE'S, LIBYAN ARAB JAMHIRIYA, 1980,P9.
( )3بولسيرفيس ,زاوية المحجوب المخطط العام ,2000التقرير النهـائي رقـم (ط ن –.13 ,1983 ,)48
()4

عبد العزيز طريح شرف ,جغرافية ليبيا ،مصدر سابق,
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اتجــاه الريــاح الســائدة فــي االعتبــار حتــى ال تتــثثر التجمعــات الســكانية المجــاورة ,مــن

االنبعاثات الملوثة من المصانع(. )1

جدول ( )4سرعة واجتاه الرياح (2006-1990م)
السنة
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

أي النار
S
10.5
S.W
9.8
S
6.3
W
9.3
N
13.5
W
11.1
S.E
10.2
S
8.6
S
8.7
W
9.6
W
8.8
W
9.5
N
9.4
W
10.2
W
11.1
W
11.4
S.W

النوار
W
9.6
S
11.5
N.W
10.2
S.E
9.4
S
11.9
N.W
9.8
W
13.1
N.W
10.3
N
10.1
W
9.5
N
10
S
11.3
S
10.8
W
12
N.W
9.6
W
10.5
S

الربيع
N
10.7
S
11.4
E
10.9
N
11.2
N
9.5
N
12.1
S
9.5
N
11.3
N.W
13.4
S.W
10.3
N
9.6
N
10.3
N
13.1
N
10.7
S
11.4
N
8.9
S

الطير
E
11
N
12
S
10
N
10
N
13
N
12
N.W
12
N.W
11
N
11
N.W
9.5
N
11
N
11
N
10
N
10
N
11
S
11
S

الماء
E
11
N
12
N
9.9
S
9.4
S
9.1
N
9.8
N.W
9.8
E
10
N
10
N
8.4
S
9.6
N
11
N
10
W
11
N
11
S
7.9
N.E

الصيف
E
9.3
N.W
9.2
N.W
9.1
N
9.7
N
8.9
N
9.8
N
10
S.E
10.1
E
9.1
S
8.7
N
9.2
N
7.9
N
8.2
N
8
N.E
8.7
N
6.9
N

ناصر
N
8.3
N
7.6
N
7.5
N
8.9
N
8.9
N
8.4
N
9.3
N.W
8.9
N.W
8.6
N.W
8.3
N
9.7
N
9.6
S
8.3
N
7.9
N
8
N
7.3
N

هانيبال
N
8.2
N
7.7
N
7.1
N
7.9
N.E
7.6
N
8.5
S
9.2
N.E
8.1
N
8.1
N
6.7
N
12.4
N
8.4
N
9.1
N
7.5
N
8.5
N
7.5
N

الفاتح
S
8.3
S
8.8
N
8.5
E
9.4
N.E
8.1
E
9.8
N.W
9.9
E
9.1
N
9.3
N.E
8.2
N.E
9
N
9.7
N
9
N
8.5
N.E
9
N
8.9
N

التمور
S
9.6
S
9.1
S
9.4
E
9.2
N
8.5
N.E
8.3
N.W
10.4
S
7.8
N
10.6
N
8
N
8.3
N
7.8
N
8.7
S
8.7
S
8.5
S
6.9
N

الحرث
S
9.8
S
8.6
N.W
9.7
S
8.7
N
8.9
S
10
S
9.8
S
10
S
9
S
9.4
S
8.5
N
11.2
S
10.2
S
10.2
W
8.4
S
6
S

الكانون
W
10.1
N.W
13.7
W
7.1
S.W
9.4
W
8.9
S
8.4
S
10.1
S.W
10
S
9.5
W
9.5
W
9.4
W
10.6
W
8.9
S
8.9
S
11.5
S
8.2
S

8.1

9.5

9.8

9.8

7.4

7.1

6.6

7.8

7.2

8

6.3

5.4

المصدر  :محطة األرصاد الجوية  ،مصراتة ،مصدر سابق .

ومن خالل دراسة الجدول السـابق رقـم( )4نلحـظ أن الريـاح السـائدة هـي الريـاح
الشمالية ،والشمالية الغربية ،والشمالية الشرقية ,في فصلي الربيـع ,والصـي  ,وتقـل فـي
فصــل الشــتاء ,فــي حــين تســود الريــاح الغربيــة ،والجنوبيــة بثنواعهــا ,ويتركــز تثثيرهــا فــي

) (1أمانة البلديات وأمانة التخطيط  ,مصدر سابق,

.28
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خفــض نســبة الرطوبــة فقــط التــي ال يالحــظ الســكان ارتفاعهــاو نظ ـ ار النخفــاض درجــة
الح اررة.
وتسود الرياح الشمالية الغربية ،والرياح الشمالية في منطقة الدراسة ,وهـي التـي
تلعــب دو ار فــي تلطيـ

درجــات الحـ اررة صــيفا ,وتدفئــة الجــو علــى الســاحل شــتاء ,كمــا

أن الرياح الشمالية تساهم في جلب الرطوبة ,وانتشارها.
وت ـ ــؤدي الري ـ ــاح الجنوبي ـ ــة ( ريـ ـ ــاح القبل ـ ــي) إل ـ ــى رف ـ ــع درجـ ـ ــة الحـ ـ ـ اررة ف ـ ــي فصـ ـ ــل
الص ـ ــي ,وفي فص ـ ــل الربي ـ ــع ,وتل ـ ــوث الج ـ ــو باألترب ـ ــة,والغبار,وتؤثر ف ـ ــي المحاص ـ ــيل
الزراعية,وتســبب الضــيق للســكان ,أمــا الريــاح الغربيــة فهــي تصــاحب بهطــول األمطــار
في أغلب األحوال(.)1
وتعــد الريــاح مــن أهــم عوامــل التعريــة التــي تــؤثر فــي تشــكيل مظــاهر الس ـطح ,ونقــل
الرمــال مــن مكــان إلــى أخر,ويوضــح الشــكل رقــم ( )15المنــاطق التــي تتعــرض للتعريــة
بمنطقة الدراسة ,وشدتها  ,والذي يتضح منه أن المنطقة معرضة بشدة لتـثثير الريـاح ,
والـذي يتطلـب زيـادة فـي غــرس األشـجار التـي تحـد مــن تـاثير الريـاح خاصـة بالمنــاطق
الخالية من العمران .
وباإلمكان االستفادة من الرياح كطاقة طبيعية لتوليد الطاقة الكهربائيـة,حيث
أشــارت األبحــاث التــي قــام المركــز الــوطني لألرصــاد الجويــة بجمعهــا,إلى االمكانيــات
الجيــدة لطاقــة الريــاح علــى أمتــداد الش ـريط الســاحلي,وقد ســجلت ســرعة الريــاح شــهريا
على أرتفاع (23م) فبلد متوسط سرعة الرياح في الفترة الممتـدة مـن(2004-1984م)
إلــى (5م/ث),وأمــا ســرعة الريــاح علــى إرتفــاع(40م),ولمــدة ســنة فمتوســط ســرعة الريــاح
بل ــد(6,6م/ث),ورغ ــم أن ه ــذا المع ــدل اليكف ــي إلدارة مول ــدات اله ــواء الض ــخمة وتولـ ــيد
الكهرباء الـتي باإلمكان ربطـها

) (1أبو بكر علي الصول ,مصدر سابق,
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بالشــبكة الوطنيــة إال أنه ــا مالئمــة للمول ــدات صــغيرة الحجــم ,والتــي يمكــن أســتخدامها

بالمناطق الزراعية لتوليد الكهرباء ,وضخ المياه من اآلبار ,وكذلك باإلمكـان اسـتثمارها

لتوليــد الكهربــاء لمناســبة الظــروف الجويــة لــذلك ,وتــتم حاليــا د ارســات لتحديــد المواقــع
المالئمــة إلقامــة م ـزارع الريــاح* ,التــي ينبغــي عنــد اختيــار مواقعهــا د ارســة اســتعماالت

األرض األخرى،والبيئة الطبيعية المحيطة(.)1
-3الرطوبة النسبية :

وهي عبارة عن النسبة المئوية لكمية بخار الماء الموجـودة فعـال فـي الهـواء فـي

درجة ح اررة معينة إلى المجموع الكلي لما يحمله الهواء في نفس درجة الح اررة(.)2

وتتثثر الرطوبة النسبية بدرجة الح اررة عكسيا ,فكلما ارتفعت درجـة الحـ اررة قلـت

الرطوبـ ــةو لـ ــذلك فهـ ــي تختل ـ ـ

مـ ــن فصـ ــل ألخـ ــر ,وتختل ـ ـ

مـ ــن مكـ ــان آلخـ ــر كـ ــذلك

الخــتالف الظــروف المحليــة ,كــالقرب والبعــد عــن البحــر ,ويعتبــر اله ـواء جافــا إذا قلــت

نســبة الرطوبــة فيــه عــن ( ,)%50وعاديــا إذا تراوحــت نســبة الرطوبــة بــه مــابين (-60
 , )%70ف ـ ــي ح ـ ــين يع ـ ــد الج ـ ــو ذا رطوب ـ ــة عالي ـ ــة إذا زادت نس ـ ــبة الرطوب ـ ــة ب ـ ــه ع ـ ــن

(.)3()%70

ومنطقــة الد ارســة كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( )16تشــهد معــدالت عاليــة للرطوبــة

النس ــبية طـ ـوال الع ــام  ,وبش ــكل خ ــا

خ ــالل فص ــل الص ــي

 ,وذل ــك عائ ــد الرتف ــاع

معدالت التبخر ,وقد كانت المنطقة تمتـازفي فتـرات سـابقة بجـو أكثـر جفـاف مـن اآلن,

بل أكثر جفافا من شعبية طرابلس(.)4

وق ــد يع ــود ذل ــك لتغي ــر الخص ــائص الطبيعي ــة الت ــي كان ــت بالمنطق ــة ,فثنش ــطة
المنـاخ ,وذلـك عـن
اإلنسان المختلفة باإلمكان أن تؤدي بطريقة غير مباشـرة إلـى تغيـر ُ
طريــق تغييــر مظــاهر الســطح ,والتــثثير فــي الــدورة المائيــة ,وبعــض خصــائص الغــالف
* مزارع الرياح  :مجموعات من المراوح منتشرة في مساحة واسعة من األرض بشكل معين.

( )1المكتب الوطني االستشاري ,مصدر سابق.176 ,
) (2جودة حسنين جودة وفتحي محمد أبو عيانة  ,مصدر سابق .274 ,
) (3محمد أحمد النطاح ,األرصـاد الجويـة ,ط ,1الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع واإلعـالن ,مصـراتة,1990 ,
.98
) (4وثيقــة رقــم ( ،)45مل ـ قضــاء مص ـراتة  ,1910ترجمــة :شــمس الــدين ع اربــي ,شــعبة الوثــائق األجنبيــة ،مركــز
دراسات جهاد الليبيين ,طرابلس ,بيانات غير منشورة ،3 ،زيارة يوم .2007/4/20
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الجــوي ,وتتمثــل تلــك األنشــطة فــي إ ازلــة الغابــات بــالقطع أو الحــرق ,والرعــي المفــرط,
والتوس ـ ــع العم ارن ـ ــي والم ارع ـ ــي ,وتجفيـ ـ ـ

المس ـ ــتنقعات ,وتسـ ـ ـوية األرض وغيره ـ ــا م ـ ــن

العمليــات التــي تــؤدي إلــى تغييــر فــي انعكاســية الســطح ل شــعاع الشمســي ,وفــي الــدورة
المائيـة ,إلــى جانــب ألقـاء كميــات كبيـرة مـن الغــازات واألتربــة فـي الجــو ,والتــي ببمكانهــا
ه ــي األخ ــرى إح ــداث تع ــديالت ف ــي الموازن ــات اإلش ــعاعية ،والح ارري ــة وم ــن ت ــم تغيي ــر
المناخ(.)1
ُ

وهو ما تعرضت له منطقـة الد ارسـة بشـكل كبيـر ,حيـث أزيلـت مسـاحات واسـعة

م ــن أش ــجار النخي ــل ,الت ــي كان ــت توصـ ـ

بالغاب ــة الخضـ ـراء ,وك ــذلك الكثب ــان الرملي ــة

والكثبــان المتحج ـرة التــي تكــاد تختفــي ,وجففــت مســاحات كبي ـرة مــن الســبخات ,وتغيــر
مســار عــدد مــن األوديــة ،ولــم تعــد تصــل إلــى مصــباتها ,وتعــد درجــات الرطوبــة بحاجــة
لدراسة موسعة لتحليل أسباب ارتفاعها الذي يناقض ارتفاع درجات الح اررة.
حيث يفترض أن تقل درجة الرطوبة بارتفاع درجة الح اررة ,إال أن المالحظ هـو
ارتفـاع معــدالت الرطوبـة خاصــة فــي فصـل الصــي

حيـث تســجل أعلــى معـدل لهــا فــي

شــهر ناص ــر ( ,)%72,67وال يزيــد المع ــدل عــن ( )%71ف ــي أبــرد ش ــهور الس ــنة أي
النــار ,أمــا أقــل معــدل لــدرجات الرطوبــة فيســجل فــي شــهور الطيــر ،والحــرث ،والكــانون
بمــا يقــارب ()%68و و لــذا نجــد أن درجــات الرطوبــة تتـراوح بــين ( )%73–68فــيمكن
تصني

المنطقة بالرطوبة العالية أي ضمن مناطق الفئة الثالثة.

)(1
المناخ ,ط ,1دار شموع الثقافة ,الزاوية,2003 ,
أمحمد عياد مقيلي ,تطرفات الطقس و ُ
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شكل ( )16معدالت الرطوبة النسبية (2006-1980م)
المتوسط
المعدل العام

معدالت الرطوبة النسبية
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72
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الشــهور
المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى محطة االرصاد الجوية  ,مصراتة  ،مصدر سابق.

ومـن الشـكل نلحـظ ارتفــاع معـدالت الرطوبـة بشـكل كبيــر خـالل فصـل الصــي
وتتنــاقص هــذه المعــدالت خــالل فصــل الش ــتاء ,وتتنــاقص الرطوبــة ف ـي فصــل الربي ــع
بشــكل ملحــوه عــن غيرهــا مــن الفصــول فــي حــين تعــد متوســطة االرتفــاع فــي فصــل
الخريف.
ولعل لتـثثير الموقـع مـا بـين السـاحل والصـحراء يظهـر بشـكل جلـي فـي التـثثير
على معـدالت الرطوبـة ,فمـن الطبيعـي أن يسـاعد البحـر علـى زيـادة معـدالت الرطوبـة,
خاصة في فصل الصي  ,وأوائل الخريف ,وذلـك بسـبب نشـاط عمليـة التبخـر ,وهبـوب
الري ــاح بانتظ ــام تقريب ــا م ــن ناحي ــة البح ــر ,وق ــد يح ــدث أن ت ــنخفض مع ــدالت الرطوب ــة
انخفاضا شديدا في بعض األيام عند هبوب رياح القبلي المحليـة مـن ناحيـة الصـحراء,
حاملــة معهــا هـواء مــداريا قاريــا شــديد الجفــاف ,فقــد تــنخفض الرطوبــة عنــد هبــوب هــذه
الرياح إلى ( ,)%10ولكنها سرعان ما ترتفـع بعـد أن ينتهـي هبـوب هـذه الريـاح ,ويحـل

محلهــا ريــاح أخــرى مــن جهــة البحــر ,وبــذلك قــد تصــل الرطوبــة إلــى ( )%80بمجــرد
وصول الرياح الشمالية(.)1
) (1المكتب الوطني االستشاري ,مصدر سابق,

.174
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 - 4اإلشعاع الشمسي:
وهو طاقة الشمس التي تنطلق في جميع االتجاهات ,بصورة غير ماديـة ,علـى

شــكل موجــات كهرومغناطيســية ,ونلمــس أثارهــا دون أن ن ارهــا ،أي دون أن تتجســد لنــا
في صورة المادة(.)1
إن أعلــى المعــدالت لســطوع الشــمس تســجل خــالل فصــل الصــي

وخاصــة فــي

ش ــهر ناص ــر ,حي ــث ُيس ــجل أعل ــى معـ ـدل لع ــدد س ــاعات الس ــطوع الشمس ــي ب ــه،ويبلد
( )12,05ساعة يوميا,ويتمتع فصل الصي بتسجيل أعلى المعدالت الشـهرية لسـطوع
الشـ ــمس،وهذا نـ ــاتج عـ ــن طـ ــول النهـ ــار فيـ ــه ويسـ ــتحوذ علـ ــى( )1045,49سـ ــاعة فـ ــي
السنة,وأقل معـدل لسـطوع الشـمس يسـجل فـي شـهرالكانون( )6,4سـاعة/يوم ,وشـهر أي

النــار بمتوســط ( )6,6ســاعة/يوم ويوضــح الشــكل رقــم ( )17معــدالت ســاعات ســطوع
الشمس خالل أشهر السنة .
شكل ( )17معدالت اإلشعاع الشمسي (2006-1976م)
11. 58

14

12. 2
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11. 07
9. 199 9. 584

9. 519
8. 241
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7. 118

6. 6123

6. 435
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ساعة

7. 483
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الشهور
المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الملحق رقم (. )4

ونلحظ من الشكل السابق استحواذ فصل الصي

على أعلى معدل لسطوع

الشمس ثم فصل الربيع ويليه فصل الخريف ،وتقل ساعات سطوع الشمس بشكل

ملحوه خالل فصل الشتاءووذلك لقصر النهار وطول الليل.
()1

حسن محمد الجديدي ,أسس الهيدرولوجيا العامة ,ط ,1جامعة الفاتح ,طرابلس,1998 ,
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وباإلمكان االستفادة من ضوء الشمس بتجميعه في األيام المشمسـة واسـتخدامه
فــي األيــام الغائمــة والبــاردة( ،)1حيــث تتمتــع منطقــة الد ارســة بامكانيــات كبي ـرة الســتخدام
الطاق ــة الشمس ــية ف ــي تولي ــد الكهرب ــاء,وفي التطبيق ــات الح ارري ــة ,وذل ــك بتثبي ــت أجهـ ـزة

التســخين فــوق المنــازل لتســخين الميــاه ,وبالتــالي ســيؤدي ذلــك إلــى الحــد مــن اســتهالك

الكهربـاء فـي المنـازل بنسـبة ( ،)%12وسيسـاهم هـذا فـي الحـد مـن االنبعاثـات الملوثــة,
وباإلمكــان اســتخدام الطاقــة الشمســية فــي عمليــات تحليــه الميــاه ,وتــوفير الكهربــاء فــي
المنــاطق الريفيــة و ويبلــد متوســط اإلشــعاع الشمســي فــي المنــاطق الســهلية المنبســطة
حوالي ( )7,1كيلووات ساعة/السنة(.)2
ويـ ــتم إج ـ ـراء د ارسـ ــات السـ ــتخدام الطاقـ ــة الشمسـ ــية فـ ــي تحليـ ــة الميـ ــاه ,وذلـ ــك
باس ــتخدام المقط ــر الشمس ــي ,ب ــين ليبي ــا والمؤسس ــات المغاربي ــة ،وذل ــك للمس ــاهمة ف ــي
تخفي

حدة المشاكل المتعلقة بتوفير المياه عـن طريـق التحليـة(،)3التـي سـتكون منطقـة

الدراسة بحاجة أليها ،إن لم تتوافر المياه مـن مصـادر أخـرى ,ولمواجهـة المشـاكل التـي
ق ــد تح ــدث للكمي ــات الهائل ــة م ــن الطاق ــة الشمس ــية ,الت ــي ستكتس ــبها المب ــان واألرص ــفة
فيجـب ز ارعـة األشـجار ,والنباتـات األخـرى ,لتـوفير كميـات كبيـرة كمنـاطق ظاللولتقليـل
حدة ارتفاع درجات الح اررة,وامتصا

جزء منها ,ولنجاح هذا المشروع يجب االهتمـام

بطريقة توزيع المساكن,وتنظيمها الستغالل هذه الطاقة بفعالية(.)4

 -5األمطار :

تهطل األمطار االعصارية الناتجـة عـن المنخفضـات الجويـة التـي تتكـون علـى

البحــر المتوســط,أو تلــك المنخفضــات القادمــة مــن الغــرب مــن المحــيط األطلســي عــن
طريــق شــمال غــرب أوروبا،وشــمال غــرب أفريقيــا(,)5علــى منطقــة الد ارســة بشــكل خــا

بفصل الشتاء ,بتـثثير نظـام المطـر الشـتوي المسـيطر علـى إقلـيم البحـر المتوسـط,حيث
يتزايد نشاط المنخفضات الجوية المطيرة في أواخر فصل الخريف,وتصـل إلـى ذروتهـا

( )1مارسيا دالو ,مصدر سابق,
()2
()3

.44

المكتب الوطني االستشاري ,مصدر سابق,

الهيئة القومية للبحث العلمي ،مصدر سابق،

()4

مارسيا دالو ,مصدر سابق,

()5

سليمان فرح الخوجة ,مصدر سابق,

.176 -176
.46

.47
.54
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في منتص

فصل الشـتاء ,ثـم تقـل تـدريجيا فـي فصـل الربيع,وتتوقـ

تمامـا فـي فصـل

الصـي (,)1ويبلـد المعـدل السـنوي لسـقوط األمطـارالتي تسـقط فـي الفتـرة الممتـدة مـا بـين
شــهري الفــاتح والمــاء بمنطقــة الد ارســة( 281ملــم),إال أنهــا تتركــز فــي النص ـ

الشــتوي

()2
المناخيــة,
مــن الســنة ابتــداء مــن التمــور حتــى الربيــع ,وتعتبــر األمطــار أهــم العناصــر ُ

ألنها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في توزيع السكان,وتحديد أنواع النباتات والحيوانـات

المختلفة.
شكل ( )18كميات االمطارالساقطة (2006-1976م)

المطر (مم)

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الملحق رقم (. )1

()1
المن ـ ــاخ ,ف ـ ــي كت ـ ــاب الجماهيري ـ ــة د ارس ـ ــة ف ـ ــي الجغرافي ـ ــا ,تحري ـ ــر  :اله ـ ــادي مص ـ ــطفى
امحم ـ ــد عي ـ ــاد مقيل ـ ــي ,ل
أبو لقمة وسعد خليل القزيري ،ط ,1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ,سرت.173 ,1995 ,

( )2يوس

سعيد كجاليك ,مصدر سابق,
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ومــن خــالل د ارســة الشــكل الســابق رقــم (  ) 18نلحــظ أن كميــة األمطــار التــي
تهط ــل عل ــى منطق ــة الد ارسـ ـة تتـ ـراوح ب ــين ( )150مل ــم  /س ــنويا,وأعلى مع ــدل لهط ــول
األمطــار بلــد( )450ملــم  /ســنويا,وذلك خــالل( )31عــام مــن(2006 -1976م) ,وبلــد
المتوسط العام لكمية األمطارالهاطلة خالل هذه الفتـرة ( )281ملـم  /سـنويا  ,وتراوحـت
كميات األمطار في أغلب األعوام بين ( )300-200ملم  /سـنويا ,تلتهـا األعـوام التـي
تراوحـ ــت كميـ ــات األمطـ ــا فيهـ ــا بـ ــين ( )400-300ملـ ــم  /سـ ــنويا ,أمـ ــا األع ـ ـوام التـ ــي
تجاوزت فيها كميات األمطار الهاطلة ( )400ملم  /سنويا فهي قليلة جدا.
وال يتجاوز عدد األيام الممطرة في السـنة ( )48يـوم ,أي أن هنـاك ( )316يـوم
فــي الســنة خاليــة مــن األمطــار( ,)1التــي تتركــز فــي الجــزء الشــمالي ،والشــمالي الغربــي,
أكث ــر مـ ــن الجـ ــزء الش ــرقي المطـ ــل علـ ــى خل ــيج سـ ــرت وذلـ ــك لمقابل ــة الجـ ــزء الشـ ــمالي
والشــمالي الغربــي للري ــاح القادمــة مــن البح ــر ,والتــي يقــل تثثيره ــا فــي الجــزء الش ــرقي,
مقارنة بالجزء الغربي ,لتغير شكل الساحل ,وقلـة ارتفـاع الجـزء الشـرقي ,مقارنـة بـالجزء
الشـ ــمالي ,فكلمـ ــا كانـ ــت المنطقـ ــة قريبـ ــة مـ ــن السـ ــاحل ومرتفعـ ــة زادت كميـ ــة األمطـ ــار
الساقطة عليها(.)2
ففــي محطــة مصـراتة األرصــاد ( بــالجزيرة ) يبلــد المعــدل الســنوي لألمطــار بهــا
( )276ملم/س ــنويا ,تليه ــا الدافني ــة بمع ــدل يبل ــد( )248,1ملم/س ــنويا ,ليق ــل ف ــي قص ــر
أحم ـ ــد إل ـ ــى ( )229,1ملم/س ـ ــنويا ,و ف ـ ــي زاوي ـ ــة المحج ـ ــوب بلغ ـ ــت الكمي ـ ــة()217,2
ملم/سنويا,ليص ــل ف ــي مصـ ـراتة المدين ــة إل ــى ( )203,6ملم/س ــنويا ,ف ــالبحوث الزراعي ــة
التــي يب ــدأ فيهــا المعــدل بالتنــاقص عــن ()200ملــم /ســنويا ليبلــد( )190,8ملــم /ســنويا,
ويس ـ ـ ــتمر ف ـ ـ ــي التن ـ ـ ــاقص بطمين ـ ـ ــة ليبل ـ ـ ــد ( )174,4ملم/س ـ ـ ــنويا ,ف ـ ـ ــالك ارريم ()127,2
ملم/سنويا ,وأخي ار بتاورغاء ( ) 120,1ملم/سنويا(.)3

()1

محمد عبد

المة ,التجربة الليبية في تنمية واسـتغالل الميـاه الجوفيـة ,فـي كتـاب التصـحر وهجـرة السـكان فـي

الوطن العربي ,تحرير :محمد عاط
()2

يوس

الكشك ,معهد البحوث والدراسات العربية ,القاهرة,

سعيد كجاليك ,مصدر سابق,

( )3أبوبكر علي الصول ,مصدر سابق,

.119
.105
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ويمكن تقسيم منطقة الدراسة حسب كمية األمطار الساقطة إلى خمسة مناطق كمـا

يوضح الشكل رقم ( )19هي:

 .1المنطق ــة الس ــاحلية الت ــي تزي ــد أمطاره ــا ع ــن ( )250ملم/س ــنويا ,وه ــي مح ــدودة

المساحة بالشريط الساحلي .

 .2منطقـ ــة تسـ ــتقبل كميـ ــات أمطـ ــار مـ ــا بـ ــين ( )250–200ملم/سـ ــنويا ,وتمت ـ ـد فـ ــي

مساحة أكبر من األولى وبها أكبر تركز سكاني.

 .3منطق ــة تس ــتقبل كمي ــات أمطـ ـار م ــا ب ــين ( )200-150ملم/س ــنويا ،وتس ــود به ــا

زراعة الشعير ,والقمح ,وينتشر السكان فيها باألراضي الزراعية.

 .4منطقــة تت ـراوح كميــات األمطــار الســاقطة بهــا مــا بــين ( )150-100ملم/ســنويا,

وتستخدم كمساحات واسعة للرعي ,ويقل عدد السكان بها بشكل واضح.

 .5منطقة تتراوح أمطارها بين ( )100-50ملم/سنويا ،وهي تقع في أقصى األجـزاء

المنــاخ الصــحراوي ،وينــدر بهــا وجــود الســكان بــل يمكــن
الجنوبيــة ,ويالحــظ فيهــا ســيادة ُ
اعتبارها مناطق خالية من السكان.
ومن تتبع المعدالت المطرية نلحظ التنـاقص الكبيـر فـي كميـات األمطـار كلمـا

المن ــاخ الص ــحراوي ,وقلــة ت ــثثير الري ــاح الش ــمالية
اتجهنــا نح ــو الجن ــوب ,وذلــك لس ــيادة ُ
المحمل ــة باألمط ــار ,وتتواف ــق كمي ــات األمط ــار المرتفع ــة م ــع الترك ــز الس ــكاني ,حي ــث
تركزت مراكز العمران باألجزاء الشمالية ،والشمالية الغربية منذ القدم ,وكانت تقل كلمـا
اتجهنا جنوبا بشكل واضـحو لتنـاقص األمطـار وقلـة الميـاة بالتـالي التـي يسـتقر السـكان
بالقرب منها فهي عماد الحياة.
أما باألجزاء الشرقية فنلحظ أنها تستقبل كميات جيدة فـي بعـض أجزاءهـا عنـدما تصـل
أليهـا تــثثيرات الريــاح ,ويمكــن اســتثناء بعـض األجـزاء الداخليــة كتاورغــاء مــثال لتعــويض
قلة األمطار بمياه العين الغزيرة .
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ويهـتم المخطط بد ارسـة األمطـار لـيس فقـط لكونهـا المصـدر األساسـي للميـاه

س ـ ـ ـواء السـ ـ ــطحية أوالجوفيـ ـ ــة منهابـ ـ ــل لتثثيرهـ ـ ــا فـ ـ ــي تكـ ـ ــوين التربـ ـ ــةو ونـ ـ ــوع الز ارعـ ـ ــة
السـ ـ ــائدةوالنباتات المزروعـ ـ ــة,وبالتالي بشـ ـ ــكل غيـ ـ ــر مباشـ ـ ــر فـ ـ ــي الن ـ ـ ـواح االقتصـ ـ ــادية
لس ــكان,ولمعرفة الكمي ــة الت ــي يمك ــن االس ــتفادة منه ــا باألمط ــار يج ــب د ارس ــة القيم ــة

الفعليــة للمطر,والتــي يمك ــن أن يح ــدد علــى أثره ــا م ــدى االســتفادة مــن األمطــار التــي

تسقط ,ويعتبـر ديمـارتون ( ,)De Martonneوكـوبن ( ,)Kopeneمـن أشـهر البـاحثين
الــذين اهتمـوا بتقــدير هــذه القيمــة( ,)1ويــرى ديمــارتون أن القيمــة الفعليــة لألمطــار يمكــن
حسابها من المعادلة اآلتية :

(ق=

م
ح 10 +

)

()2

حيث:

(ق) = القيمة الفعلية للمطر .
(م) = معدل كمية األمطار السنوية بالمليمتر .

(ح) = معدل درجات الح اررة السنوية بالدرجة المئوية .

( = )10معدل ثابت .

المن ــاخي ت ــم اقتـ ـراح خم ــس أق ــاليم نباتي ــة كم ــا يب ــين ذل ــك
وعل ــى ه ــذا األس ــاس ُ
الجدول رقم (.)5
المناخية والنباتية (ديمارتون)
جدول ( )5األقاليم ُ

القيمة الفعلية للمطر

المناخ
نوع ُ

من 10 - 5

شبه جاف

30- 20

رطب

أكثر من 30

رطب جدا

أقل من 5
20- 10

نوع النبات السائد

صحراوي

جاف

شبه رطب

أعشاب فقيرة
استبس

حشائغ غنية مختلطة
باألشجار
غابات

المناخية والنباتية ,مصدر سابق,
المصدر  :عبد العزيز طريح شرف ,الجغرافيا ُ
.218
()1عبد العزيز طريح شرف ,جغرافية ليبيا  ,مصدر سابق ,

. 223

()2
المناخي ـ ـ ــة والنباتي ـ ـ ــة ,ط  ,2دارالجامع ـ ـ ــات المصـ ـ ـ ـرية  ,اإلس ـ ـ ــكنذرية,
عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز طـ ـ ـ ـريح ش ـ ـ ــرف ,الجغرافي ـ ـ ــا ُ

،1974

.218
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المناخ
وقد قام (عبد العزيز طريح شرف) بتعديل المعادلة لتتناسب مع ُ
باإلجزاء الشمالية بليبيا ,مع تثبيت األقاليم تبعا لتقسيم ديمارتون ,فثصبحت معادلة
القيمة الفعلية للمطر على النحو اآلتي :
)
م
( ق=
()1
ح9+
وبتطبيق المعادلة على منطقة الدراسة على النحو اآلتي :
280
ق=
9+20,2

=9,5

بمنــاخ شــبه جــاف ,وتســود بهــا األعشــاب الفقي ـرة بشــكل
نجــد أن المنطقــة تتمتــع ُ
عام ,وعنـد تطبيـق المعادلـة علـى المحطـات المحليـة المنتشـرة بمنطقـة الد ارسـة كمـايبين
المنــاخ
الجــدول رقــم ( ،)6نلحــظ ظهــور منطقتــين ُمنــاخيتين  ,تتمثــل األولــى فــي منطقــة ُ
شــبه الج ــاف ال ــذي يشــمل كاف ــة المن ــاطق الش ــمالية والوســطى تقريب ــا ,والثاني ــة بمنطق ــة
المناخ الجاف في األجزاء الجنوبية ,وبالتـالي فـبن االسـتفادة مـن ميـاه األمطـار سـتكون
ُ
أكثر جدوى في األطراف الشمالية عنها بالجنوبية.
جدول ( )6القيمة الفعلية لألمطار

المحطة

مصراتة األرصاد
الدافنية
قصر أحمد
زاوية المحجوب
البحوث الزراعية
طمينة
الك ارريم
تاورغاء

معدل المطر
السنوي ملم

276,0
248,1
229,1
217,2
190,8
174,4
127,2
112,1

المصدر :أبو بكر علي الصول  ,مصدر سابق ,

معدل الحرارة السنوي
ْم

20
20
20,3
20,3
20
20
20
20

.44

()1عبد العزيز طريح شرف  ,جغرافية ليبيا  ,مصدر سابق ,
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القيمة الفعلية للمطر

*

9,5
8,5
7,4
7,4
6,5
6
4,3
3,8

المناخ
نوع ُ

شبه جاف
شبه جاف
شبه جاف
شبه جاف
شبه جاف
شبه جاف
شبه جاف
جاف

*القيمة الفعلية من حساب الباحثة.

ً
سابعا :الغطاء النباتي :
هــو الصــورة النهائيــة للمجموعــات النباتيــة التــي تغطــي منطقــة مــا وتعطيهــا
شــكال خاصــا بهــا(،)1وهــي تمثــل اآلثــر المتـ ـبادل ب ــين الظــروف الطبيعيــة ،المتمثلــة ف ــي

الموقـ ــع وأشكـ ــال السطـ ــح والمن ــُاخ والـ ــتركيب الجيول ــوجي والترب ــة ،وتكم ــن أهميت ــه ف ــي
التخطيط اإلقليمـي لمسـاهمته فـي تكـوين التربـة ،وتـثثيره علــى النـواحي االقتصـادية مــن
حي ـ ــث تحدي ـ ــد ن ـ ــوع الحرف ـ ــة السائ ـ ــدة ,ومصـ ــدر المعيشة،وت ـ ــثثيره عل ـ ــى حيـ ــاة اإلنسـ ــان
االقتصاديةواالجتماعيةوالحضـارية ،وبالتالي في العمليات التخطيطــة(.)2وتتميـز منطقـة
الدراسة كما يوضح الشكل رقم(،)20بنمو عدد مـن النباتـات الطبيعية،التــي تنتمــي إلـى
نباتات المناخ الجـاف وشبه الجـاف ،حيـث تغطــى شواطــئ البــحر الرملــية فـي األجـزاء
الغربي ـ ـة بثعشـ ــاب تتحمـ ــل الملوحـ ــة ،كنبـ ــات ال ـ ـرتم إضـ ــافة إلـ ــى الحشائ ـ ــغ ,والنب ـ ــاتات
الشوكية كالتين الشوكي والصباروخاصــة الطــلح (السـنط) ،وتخــلو مناطــق السـبخة فـي
الجـ ـ ــزء الشـ ـ ــرقي مـ ـ ــن النباتـ ـ ــات,وتنمو فـ ـ ــي الح ـ ـ ـواف الغربيـ ـ ــة منهـ ـ ــا نباتـ ـ ــات تتحمـ ـ ــل
الملوحة(،)3كالغدام,والغردق،وبعض الحشائغ الصغيرة فضال عن أشـجار النخيـل التـي
تنتشــر بكث ـرة خاصــة فــي منطقــة تاورغــاء ،وتنمــو أشــجار الطلـح،والس ــدر فــي مناط ــق
الوديـان الذي تـم إستثـماره في انــتاح العــسل بمشـورع وادي ساســو الز ارعــي سابـقــا ،أمـا
الترب ــة الضــحلة فتنمــو به ــا األعش ــاب(,)4وتنتـشربع ــض النبات ــات فــي أجـ ـزاء متفرق ــة مــن

منطق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الد ارسـةكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبات اإلثـل،والعنصيل(فرعون)،والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوز،والغسول،والصبار,
والقرضاب،وقـ ــد تم ــت االستفـ ــادة مـ ــن نبات ــات الحلفـ ــا ف ــي صناعـ ــة الحـبـ ــال ،والسـ ــالل،
والحصر خاصـة فـي منطـقة تاورغـاء(.)5

()1

يوس

()2

علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،

()3

التوني ،مصدر سابق،

.362

بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

()4

أبريك بو خشيم ،الغالف الحيوي ،مصدر سابق،

()5

.66

جمال الدين محمدعيبلو ،مصدر سابق،

.287-286
84
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وباالمكان االستفادة مـن الحشـائغ كمـراع طبيعيـة ضـمن األرض التـي تسـتقبل
أمطــار بمعــدل ( )100ملــم /ســنويا ،كمــا هــو الحــال بمنــاطق األوديــة القريبــة ،وأ ارضــي
الســبخة( ،)1وقــد تمــت إ ازلــة بعــض هــذه النباتــات فــي المنــاطق الســاحلية ،وفــي بعــض
األجزاء من األودية وزرعت بدال منها محاصيل زراعية(.)2

وقـ ــد نمـ ــت أشجـ ــار الزيت ــون  ,والنـخـ ــيل بكـ ــثرة بالمـ ــنطقة حـ ــتى أض ــحت ج ــزءا
منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان تاورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بز ارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

بث ارضــيهم التــي لــم تكــن تجــود ســوى بالنخيــل ,وكــذلك الحــال فــي أجـزاء مــن األوديــة بــدأ
السكان بزراعة الزيتون إضافة إلى المشاريع الحديثة التي بدأتها الدولة بوادي ساسو،

وتجود أشجار الفواكه التي تميز األراضي الز ارعـية كالرومان ،والعنـب ,والتفـاح البلـدي
بمنطقــة الد ارســة ،وتــزرع أشــجار وشــجيرات علــى طــول الطــرق بــين الحيــازات الزراعيــة

كثش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجار الطرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،والكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافور,
الرمال.

والصنوبر ,الخروع ,والسرو التي تستعمل كمصدات للرياح ,وتمنع زح
وقــام المواطنــون بب ازلــة عــدد كبيــر مــن االشــجار بــين األ ارضــي الزراعيــة ،وتــم
ت ــدمير أجـ ـزاء واس ــعة م ــن ِ
الحـ ـزام األخض ــر الموج ــود بالدافني ــة ،وطمين ــة ،حي ــث تقط ــع
وتلقـى بـه القمامـة ،وهـذا يـؤثر بخصـوبة التربـة ،ويـؤثر
أشجاره ,ويشعل ببعضـها النـارُ ،
في تلوث المياه الجوفية(.)3
ومم ــا نالحظـ ــه أن النبات ــات الطبيعيـ ــة متفرق ــة ,وال توجـ ــد عل ــى طـ ــول السـ ــاحل

المواجه للمنحدرات ،أو التالل ،وهـي موجـودة فـي المنـاطق المحميـة مـن الريـاح ،حيـث

الحـواف المرتفعــة أو الــتالل ،أمــا بــاقي األج ـزاء التــي نمــت بهــا أشــجار النخيــل وغيرهــا

فبنها معرضة للتعرية البشرية ومن الضروري االهتمـام بهـا مسـتقبال لتفـادي االسـتنزاف

الحاصل(.)4

()1

إبريك بو خشيم ،الغالف الحيوي ،مصدر سابق،

.298

()2

بولسيرفيس ،إقليم مصراتة الفرعي ،مصدر سابق،

.33

()3
()4

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/11/11

المكتــب االستشــاري الهندســي للم ارفــق ،تخطــيط ش ـواطئ المنــاطق الحض ـرية ،تقريــر المرحلــة(األولى والثانيــة)،

مصراتة ،جهاز األشغال العامة،1982 ،

.16
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(إن دراسة الماضي هي المفتاح لدراسة ،وفهم الحاضر ،وتطوراته)
هذ ا ما تشير إليه المقولة التي نادى بها ماكيندر ) ،)1()Makinderفال تعطينا
الدراسة الشاملة الحالية لتوزيع مراكز العمران ،وطبيعتها ،وخصائصها صورة كاملة
واضحة ،بل إنها ال تعدو عن كونها نقطة البداية ألي تخطيط مستقبلي.
فاستخدام األرض يتغير تبعا الحتياجات الحياة المتغيرة ،وكذا حال المدن ،فقد
تفقد مدن أهميتها بعد تغير الوظيفة التي كانت تؤديها ،أو بعد تغير استخدام
األراضي حولها ،وتظهر لها أهمية جديدة لم تكن تمتلكها من قبل.
والبد لفهم التغيرات في استخدامات األرض ،والتعرف على أهمية مراكز
العمران ،من دراسة التطورات التاريخية للمدن البراز أهميتها المتغيرة ،وعوامل نموها،
واضمحاللها.
ويتثتى ذلك عن طريق دراسة الخرائط القديمة المتتالية ،التي تُظهر التطورات

التاريخية للمراكز العمرانية ،وأهمية موقع المدينة ،والتغير في األنشطة
البشرية،واستخدامات األرض،وبمقارنتها بالحاضر باإلمكان رسم صورة المستقبل،
ووضع تخطيط له ينسجم مع االمكانيات الطبيعية الحالية ،ويتوائم مع االحتياجات
المستقبلية المتوقعة للسكان والنمو العمراني.
وتُعد منطقة الدراسة من المراكز العمرانية القديمة ،التي شهدت أراضيها

استق ار ار سكانيا متتاليا منذ فترة ما قبل التاريخ حتى الوقت الحاضر ،وقد تثثر هذا
االستقرار بالعوامل الطبيعية ،فهي التي تُسهم في نشثت ونمو المراكز العمرانية.
وفيما يلي دراسة عن أهم مراكز العمران ,ومظاهر االستقرار السكاني لكل فترة
تاريخية :

()1

عبدالفتاح محمد وهيبة ،دراسات في الجغرافيا البشرية ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1990 ،
88

.30

ً
أوال :عصر ما قبل التاريخ :
استقرت قبائل المكاى في الجزء الغربي من خلـيج سـرت الكبيـر* إلـى الغـرب مـن قبيلـة

النس ـ ـامونيس** ،كمـ ــا يوضـ ــح الشـ ــكل رقـ ــم ( ، )21الـ ــذي يوضـ ــح أن قبيلـ ــة المكـ ــاي
إستوطنت منطقة الد ارسـة خـالل هـذه الفتـرة ،وانتشـرت فـي مسـاحة واسـعة تمتـد مـا بـين

منطقتي الساحل والصحراء ،وكان يحدها من الشرق مذبح األخوين فيالنـي*** ،وغ ـربا

نـهر كينـيبس (وادي كعام) الذي يجري بها ،ويغذيها بالمياه ،ويخترقهـا حتـى يصـل هـو
وروافــده إلــى البحــر ،وهنــاك مــن يتجــاوز هــذه الحــدود ويجعلهــا تشــمل منطقــة األودي ــة
الجافة (وادي سوف الجين  ،وزمزم)(.)1

وقبيلــة المكــاي مــن القبائ ـل الكبي ـرة متعــددة العشــائر ،وهــذه القبيلــة تفــوق القبائــل

القديمــة األخــرى عــددا ،األمــر الــذي أدى إلــى تنــوع الحــرف بــين ســكانهاو فقــد اشــتغل

بعضــهم بالز ارعــة ،وآخــرون بــالرعي فــي حــين امــتهن عــدد آخــر مــنهم الســلب ،والنهــب،
واالعتق ــاد الس ــائد أن ب ــدايات االس ــتقرار ،واالس ــتيطان ،وممارس ــة الز ارع ــة ف ــي األودي ــة
الجنوبية عائد إلى قبيلة المكاي(.)2

وبصفة عامة شـهد السـاحل الليبـي أكبـر اسـتقرار ل نسـان قـديما**** ،فقـد عثـر

فيه على العديد من األدوات التي كانـت تسـتخدم فـي الماضـي ،وهـي مشـابهة لـألدوات

التــي وجــدت فــي الصــحراء بــالقرب مــن الواحــات ،والعيــون التــي اســتقر بهــا اإلنســانو

* خليج سرت الصغير كان قديما يطلق على خليج قابس ( خلـيج سـرت الصـغير ) ،و يطلـق علــى خلـيج سـرت (
خليج سرت الكبير ) .
** النسامونيس هي إحدى القبائل القديمة التي إستوطنت األجزاء الشرقية من منطقة الدراسة كسرت.

*** مذبح األخوين فيالني كان يمثل الحد الفاصل بين الدولتين الفينيقية والرومانية وهو يقع بعد سرت بقليل .
()1

هيرودوتس،الكتــاب ال اربــع مــن تــاريخ هيــرودوتس ،الكتــاب الســكيتى والكتــاب الليبــي ،ترجمــة :محم ــد المبــروك

الذويب ،ط ،1منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي،2003 ،
()2

.120

محمــد علــي أبــو شــحمة ،الم ـزارع المحصــنة بالمنطقــة شــبه الصــحراوية ودورهــا فــي ترســيخ اإلحــتالل الرومــاني

إلقلــيم المــدن الــثالث ومــا حوله ـا مــن منتص ـ

القــرن األول المــيالدي إلــى نهايــة القــرن ال اربــع المــيالدي ،رســالة

ماجستير غير منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة،2007 ،

.125

**** بالنسبة لباقي أنحاء البالد وهذا يدلل على استقرار الظروف التي استمرت حتى الوقت الحاضر ،فاالستقرار
األكبر ل نسان في الساحل رغم التطور الحاصل في التقنية.
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المناخي ــة
وذل ــك لتـ ـوافر المـ ـوارد المائي ــة الت ــي يس ــتطيعون بواس ــطتها مقاوم ــة الظ ــروف ُ
الســائدة ،وفت ـرات الجفــاف( ،)1وقــد أدت هــذه الظــروف إلــى نشــثة رحلــة ســنوية مــا بــين

المنــاخ ،فكــانوا يقضــون فصــل
الســاحل والجبــل ألف ـراد القبيلــة بحثــا عــن الميــاه وجــودة ُ
الشــتاء قــرب البحــر علــى الســاحل حيــث األمطــار الــوفيرة ،ودرجــات الح ـ اررة المعتدلــة،

وينتقل ـ ـ ــون ف ـ ـ ــي فص ـ ـ ــل الص ـ ـ ــي

إل ـ ـ ــى الجب ـ ـ ــال القريب ـ ـ ــة م ـ ـ ــنهم ف ـ ـ ــي منطق ـ ـ ــة غري ـ ـ ــان

التي تتوافر فيها المياه وتعتدل بها درجات الح اررة ،وقـد اسـتغل السـكان هـذه الظـروف

بشــكل جيــد ،حيــث اشــتهرت منــاطقهم بغناهــا ،وتغطيتهــا باألشــجار ،وإنتاجيتهــا لكميــات

وفيرة من القمح حتى ُعدت أراضيها من أخصب األراضي (.)2
ـدل علــى حســن اســتثمار أف ـراد القبيلــة لالمكانيــات الطبيعيــة المت ـوافرة
وإن هــذا يـ ى
ببقليمهم ،وتكيي

حياتهم تبعا لهذه االمكانيات التي أسهمت في تركز أعداد كبيـرة مـن

الســكان ،وازدهــار أ ارضــيهم ،ووف ـرة اإلنتــاح ،رغــم بدائيــة األدوات المســتعملة فــي ذلــك

الوقت ،ولم يبق أي آثر للعمران يدل على هذا االستقرارو لكـون ظـاهرة المـدن منعدمـة
قديما من جهة ،وألن المساكن كانت تُبنى إما من حجارة ال تقـوى علـى تحمـل العوامـل
المناخيــة المتغي ـرة فتحطمــت وانــدثرت ،أو ُغمــرت بالرمــال ،وإمــا ألنهــم بنــو مــن جلــود
ُ

الحيوان ــات خي ــام يتخ ــذونها مس ــاكن له ــم( ،)3أو م ــن أغص ــان األش ــجار الت ــي بنـ ـوا به ــا
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواخهم،التي تت ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مكانه ـ ـ ـ ـ ـ ــا بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد رح ـ ـ ـ ـ ـ ــيلهم فتختف ـ ـ ـ ـ ـ ــي بفع ـ ـ ـ ـ ـ ــل تل ـ ـ ـ ـ ـ ــك
العوامل (.)4
ً
ثانيا :العصر الفينيقي :

بدأت سفن التجار الفينيقيين القادمة من صور  ،وصيدا ترتاد سواحل البحر

المتوسط الجنوبية خالل القرنين السابع والسادس قبل الميالد(،)5ولم يكن االستقرار

في هذه األجزاء ,واالستيطان بها من أهدافهم ،بل إنهم لم يرغبوا في إنشاء أية
( )1مصطفى كمال عبدالعليم ،دراسات في تاريخ ليبيا القديم ،الجامعة الليبية ،بنغازي،1966 ،

.45-44

()2عبد الحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيـا ،ط ،1مركـز جهـاد الليبيـين للد ارسـات التاريخيـة ،بنغـازي،
،2001

.57-56

( )3مصطفى كمال عبدالعليم ،مصدر سابق،
()4

محمد علي أبو شحمة ،مصدر سابق،

()5

إبراهيم أحمد رزقانة ،مصدر سابق،

.6
.125

.72-71
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مراكز عمرانية بهاو وذلك لقلة أعداد السكان المستقرين* ،وعدم توافر أراض زراعية

واسعة ،وتوالي الغارات على أرض فينيقيا من األشوريين ،والفرس ،واليونانيين(.)1

فقاموا بداية باختيار مناطق معينة ،واتخذوها محطات بلد عددها ُزهاء

( )300محطة تجارية منتشرة في كامل سواحل بالد المغرب الشرقية فيما بين خليج
سرت شرقا وموقع مدينة قرطاجة غربا()2و ليرتاحوا فيها خالل سفرهم وتنقلهم،

وليتزودوا بالمؤن الالزمة ،وإلصالح السفن إذا أصيبت بعطل ،ولالحتماء بها من
األمواح ،وكانت كل محطة تبعد عن األخرى ما يقارب(30كم) ،وهي المسافة الالزمة
لتقطع سفنهم رحلة يوم وليلة(.)3

إن مرورهم المتكرر بهذه المحطات كان سببا في ُنشؤ عالقات تجارية بينهم
وبين السكان المحليين أدت إلى توطد هذه العالقاتو فشجع ذلك بعض التجار على

اإلقامة بالمنطقة( ،)4وبدؤوا بمساعدة السكان المحليين في إنشاء محطات كان أغلبها

مراكز تجارية ،أو موانئ **,أو مرافئ *** صيد تلبي احتياجاتهم الضرورية لألغراض

التجاريةو ولذلك وضع الفينيقيون عددا من الشروط التي البد من توافرها في المناطق

التي سيتم انشاء محطاتهم التجارية بها ،وقد تمثلت هذه الشروط في :
 -1أن تكون
السفن فيها ،وتحميها من
جزر صغيرة ،أو رؤوسا ساحلية لترسو
ا
ُ
هياح البحر .

ظهير غنيا ،وإن كان صغير المساحة.
ا
 -2أن تمتلك
 -3وجود مصادر للمياه العذبة.

* يستهدف الفينيقيون السواحل وأغلب السكان كانوا مستقرين في الدواخل .
()1

محمــود الص ــديق أبــو حامــد ،مظــاهر الحضــارة الفينيقيــة فــي طــرابلس ،فــي مجل ــد ليبيــا ف ــي الت ــاريخ ،المــؤتمر

التاريخي األول ،كلية اآلداب ،الجامعة الليبية ،بنغازي، 1968 ،
()2

.119

محمــد الصــغير غــانم ،التوســع الفينيقــي فــي غربــي البحــر المتوســط ،ط ،2المؤسســة الجامعيــة ،لبنــان،1982 ،
.97-96

()3
()4

محمود الصديق أبو حامد ،مصدر سابق ،

.119

أحمد علي الفنيغ ،المجتمع الليبي ومشكالته ،ط ،1دار مكتبة النور ،طرابلس،1967 ،

** الميناء  :يتثل

من المرفث وكل المستلزمات الالزمة للشحن والتفريد .

*** المرفث  :هو عبارة عن مساحة مائية ذات عمق مناسب وتتسم مياهه بالهدوء .
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.13

 -4أال يكون عمق المياه بالسواحل كبي ار بل تفضل المياه الضحلةو ليتناسب مع
غاطس سفنهم الذي لم يكن عميقا(.)1

والمالحظ على الشروط السابقة أن الفينيقيين اهتموا بجانبين األول االستفادة

من خصائص المنطقة الساحلية في تكوين موانئ تجارية،والثاني اهتمامهم

بالزراعة,وممايحسب للفينيقيين اهتمامهم الكبـير بالزراعـة ،وال سيـما تشجيعهم السكان
لغرس أشجار الزيتون ،التـي غطت مساحـات واسـعة من األراضـي بمنطقة

الد ارسـةوالكـروم،والتـين،واللـوز،كمـا نجـحوا فـي زراعة الخضروات،وتحسين وسائل
الزراعة القديمةو فثدى ذلك إلى استقرار السكان بهذه المحطات التجارية التي نمت

وتحولت إلى مراكز عمرانية(.)2
 – 1المراكز العمرانية :

أنشث الفينيقيون عددا من المحطات التجارية ،في عدد من المواقع الساحلية،

التي توافرت فيها الشروط الطبيعية السابق ذكرها ،وقد عثر على بعض المخلفات

األثرية الفينيقية في أجزاء مختلفة من منطقة الدراسة ،سهلت دراستها تحديد أماكن
االستقرار السكاني ،وتوزيع مراكز العمران ،وتحديد ُرتبها ،فضال عن ما وفرته بعض
الكتابات التاريخية ،والجغرافية من معلومات عن هذه الفترة ،كما يوضح الشكل رقم

( )22المواقع التقريبية لهذه المحطات ،وحدود التوسع الفينيقي في منطقة الدراسة
الذي شمل األجزاء اآلتية :

أ -توباكتيس* :

تقع غرب خليج سرت ،وهي المدينة الفينيقية الوحيدة التي لم يتم تحديد

موقعها على وجه الدقة ،وقد تعددت اآلراء حولهاو فهناك من يتوقع أن تكون

في الجزء الشرقي عند موقع ميناء قصر أحمد ،في حين يرى آخرون أنها تقع عند

مرسى الجزيرة شمال غرب منطقة الدراسة ،وحدد موقعها آخرون جنوبا قريبا من

تاورغاء( ،)3والمواقع الثالثة التي يعتقد أنها مواقع لمدينة توباكتيس تستند إلى كون
.119-117

()1

محمود الصديق أبو حامد ،مصدر سابق،

()2

عبد الحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،

.22

* تُعــرب توبــاكتس ( ،)Thubactisوتــابكتيس ( ،)Thubaktisوتــوبكيس ( ،)Thubcisوتيبــونتي(،)Thebunte

وتابكت (.)Thbaket
()3

عبد الحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،
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.149-148

الفينيقيين شعبا محبا للبحر ،وأغلب مدنه كثويا ،ولبدة تطل عليه بشكل مباشر ،إال
أن ذلك ليس على إطالقه ،فلقد أنشث الفينيقيون عدة مدن تجارية على طول السواحل

الشرقية للبحر المتوسط كصور،وصيدا،وبيروت،وربطوها بمدن تجارية أخرى في
الداخل مثل وحلب ،وحمص ،وأريحا (.)1

وهذا ما تؤكده اآلراء الحديثة المبنية على دراسات المسح األثري فقد حددت

مدينة توباكتيس في منطقة المركز الحالي لمدينة مصراتة ،فهي تشير إلى وجود

مقابر ،وآثار لبقايا مبان قديمة في منطقة المركز ،وتتوافر بالموقع شروط طبيعية
تصلح ألن تقوم به مدينة كالقرب من البحر ،ووجود مساحة من األرض الخصبة
الصالحة للزراعة التي تصب فيها عدد من األودية* ،فضال عن الكميات الجيدة من

األمطار األمر الذي يسمح بوجود كميات من المياه العذبة طوال العام(.)2

وأكدت الدراسات التي أجريت على المواقع التي كان الفينيقيون يختارونها

لمراكزهم أنها تقوم في مناطق تنتهي إليها بعض األوديةو وذلك لضمان تزودها

بالمياه في فصل األمطار ،وحفظها في خزانات ،الستخدامها في فصول الجفاف(.)3

وإن مـما يدعـم الـدراسات الـسابـقة بعـدم قـيام مدينـة توباكتيس فـي موقعين هـما:
قصر أحمد وهو ما يعرف برأس كيفاالي  ،وتاورغاء التي عرفت بماكوماكا

 ،أنه يوجد ذكر لهذه المواقع الثالثة في ذات الفترة التاريخية ،وعادة ما يتم تحديد
مواقعها باإلشارة إلى مدينة توباكتيس األمر الذي يؤكد قيام مدينة فيها ،وهذه المواقع

هي محطات فينيقية ساحلية غير بعيدة عنها ( على إعتبار أن توباكتيس هي

مصراتة

المركز)،

وال

يعني

ذلك

أنه

ال

()1

عبد اإلله أبو عياف ،أزمة المدينة العربية ،وكالة المطبوعات ،الكويت،1985 ،

()3

حسن سليمان محمود ،ليبيا بين الماضي والحاضر ،مؤسسة سجل العرب ،القاهرة،1962 ،

يوجد

.28

* مياه األودية كانت تصل إلى مركز مدينة مصراتة الحالي ُمنذ القدم واستمر ذلك حتى فترة الستينيات.
( )2الحبيب محمد األمين ،أستاذ بقسم اآلثار ،جامعة قاريونس ،بنغازي ،مقابلة شخصية ،بتاريخ.2007-7-10
94

.72
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تجمع سكاني بهاذين الموقعين ،ولكن بحجم صغير ،ولكون التجمعات السكانية
ل
صغيرة فهي عادة تبدو وكثنها مناطق منفصلة عن بعضها ،فضال عن إنفصالها
بالموانع الطبيعية كالسبخة ،واألودية ،والكثبان الرملية.
ب -رأس كيفاالي* :

ويحدد موقعه الحالي برأس قصر حمد (قصر أحمد) عند النهاية الغربية

لخليج سرت وسبخة تاورغاء( ،)1ويقع الميناء البحري في الجزء الشمالي الشرقي،

وأقيم به ميناء خالل الفترة الفينيقيةو لوجود لسان بحري مالئم لرسو السفن ،وحمايتها
من

وتوص

األمواح،

المنطقة

بثنها

خضراء

تغلب

أشجار

عليها

النخيل** ،إلى جانب أنواع أخرى من األشجار المثمرة كالزيتون ويقال إن بها أشجار
اللوتس(.)2

ومما يؤكد استخدام الميناء خالل الفترة الفينيقية كتلة الرخام التي ُعِثر عليها
غارقة في البحر ،وبلد وزنها ما يقارب (10000كجم) ،وهي من النوع الذي يجلب

من اليونان ،ويستخدم في صنع المنحوتات التي اشتهرت بها المدن الثالث

***

على

السواحل الليبية(.)3
لذا نستطيع الجزم بقيام محطة تجارية ،ومركز عمراني في رأس كيفاالي ،إال
أن الظروف الطبيعية للمنطقة المتمثلة في امتداد الكثبان الرملية ،والكثبان المتحجرة
إلى الغرب منه ،والسبخة في االتجاهين الجنوبي،والشرقي،منعت قيام مدينة على
مساحة واسعة ،فثغلب المساحة غير صالحة ل نتاح الزراعي ،فضال عن انتشار
* يطلق عليه كيفاالي ( كيفااليا) برومونتويورم (.)Cephalae Promontorium
()1

عبد السالم محمـد شـلوف ،األسـماء القديمـة للمـدن والقـرى الليبيـة ،ط ،1مجلـس تنميـة اإلبـداع الثقـافي ،بنغـازي،

،2002

.36

** انتشار أشجار النخيل لتحملها ملوحة التربة حيث تنتشر السبخات في مساحات قريبة من موقع الميناء ومازال
ذلك ملحوظا حتى اآلن رغم إقتالع عدد كبير من األشجار ،وردم مساحات واسعة من السبخة.

()2

أحمد محمد أنديشة ،التاريخ السياسي واالقتصـادي للمـدن الـثالث ،الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع واإلعـالن،

مصراتة،1993 ،

.27

*** المدن الثالث هي( :أويا ولبدة وصـبراتة) وهـذا يؤكـد مـا تشـير إليـه الد ارسـات إلـى أن الليبيـين هـم مـن صـنعوا

هذه المنحوتات.
()3

المتح

الجماهيري بمدينة مصراتة ،قرب فندق قوز التيك ،زيارة يوم .2007/2/14
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أشجار النخيل في مساحات واسعة مشكلة غابة خضراء يانعة ،غير أن قيام الميناء

البحري هو ما دفع التجار لالستقرار بهاو لتسهيل عمليات التبادل التجارية.
ج -ماكوماكا:

هي إحدى المحطات التجارية التي أقامها الفينيقيون على الساحلو لغرض

التبادل التجارى ،وللتزود بالمياه ،والمؤن ،والراحة بها خالل رحالتهم التجارية(،)1

وتقع بالقرب من تاورغاء الحالية عند ميناء مرزوقة في الجزء الجنوبي من سبخة
تاورغاء( ،)2التي نشثت فيها قرية صغيرة( ،)3وقامت بها صناعة الهارما وهي :عبارة
عن تمليح السمك وتجفيفه ،وصناعة صباغ اللون األحمر األرجواني(.)4

وتمتاز هذه المنطقة بوفرة المياه التي توافرت فيها من مصدرين أساسيين هما:

العين التي تحمل نفس اسم المنطقة ،وهي من أغزر العيون المائية في ليبيا في
الوقت الحاضر ،واألودية* التي تصب فيها ،وتغذيها بكميات جيدة من المياه سنويا،
وقد أشارت بعض الد ارسات إلى أن السبخة التي تُغطي مساحة كبيرة استخدمت في
التنقل من قبل الفينيقيين والرومان فكانت سفنهم تجول بها( ،)5و ُك ُل هذه اإلمكانيات
الطبيعية أهلت المنطقة لالستقرار السكاني ،ونشوء مركز عمراني بها.

د -مرسى الجزيرة :

وهـو المـوقـع الثالث الذي تحدده الدراسـات لمدينـة توباكتـيس  ،وقـد أجريـت

عـدة حفـريـات بـه خـالل العـام (1940م) كشفت عن آثار فينيقية تمثلت في عدد من
المبانى التي ُيعتقد أنها قرية سكنية بنيت بالطوب غير المشوي* (المجف ) ،وعدد
من القطع النقدية( ،)6وقبور تعود تواريخها إلى فترات مختلفة ،األمر الذي يؤكد قيام
مركز عمراني (مستوطنة سكنية)  ،تدعمه المقومات الطبيعية كوفرة المياه إما بسقوط

( )1أحمد علي الفنيغ ،مصدر سابق،
()2
()3

.13

عبدالحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،
أحمد إبراهيم رزقانة ،مصدر سابق،

.174

.72

()4عبدالحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،

.148

* سبق ذكرها كوادي سوف الجين وزمزم وروافدهما.
()5

أحمد إبراهيم رزقانة ،مصدر سابق،

.72

* الطوب غير المشوى ( الطوب المجف ) :ويقصد به الطوب المصنوع من الطين والمجف
()6

المتح

الجماهيري بمدينة مصراتة ،مصدر سابق.
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بالشمس.

األمطار ،أو االعتماد على اآلبار حيث المخزون المائي الجوفي الكبير ،واألرض

المناخ المعتدل(.)1
الصالحة للزراعة القريبة من شاطئ البحر ،و ُ
وفي العام (1974م) أُجريت حفريات بالقرب من البحر بمسافة ال تزيد عن
وعِثر على بقايا جدران لمبان قديمة
( 1كم) شرقي المنارة ،بمنطقة رأس الهنشيرُ ،
ُبنيت بالطوب غير المشوي (المجف ) ،ومجموعة من العمالت البرونزية ،وقطع من
الفخار الكمباني** ،تعود للقرن الثالث قبل الميالد(.)2

وباإلمكان اعتبار المواقع األربع السابقة الذكر المراكز الرئيسية للعمران

واالستقرار السكاني خالل الفترة الفينيقية ،ولكن االستقرار الفينيقي في المنطقة أمتد
لفترة طويلة ،وشمل مساحات واسعة تركز فيها عدد من السكان ،فظهرت عدة آثار

فينيقية بمناطق متفرقة من منطقة الدراسة وهي:
 -الدافنية :

وجدت في إحدى المقابر المدفونة بالدافنية الواقعة بالجزء الغربي على بعد

قرابة (17كم) على ( )134صندوقا ،وعدد من الجرار مختلفة الحجوم المصنوعة من
الصلصال ،التي ُرِسم عليها بعض النقوف البونية***( ،)3و( )11صندوقا من الحجر
الجيري كانت تُستعمل لحفظ رماد الموتى بعد حرقهم(.)4

ويستدل بذلك على أنه كان هناك استقرار سكانيو فالفينيقيون عادة يقيمون
مقابرهم بالقرب من أماكن سكناهم( ،)5وتتميز الدافنية بتربتها الخصبة ،وهطول
كميات جيدة من األمطار ،ووصول مياه األودية إليها ،وقربها من شاطئ البحر.
.148

()1

عبدالحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،

()2

محمود الصديق أبوحامد وآخرون،أكتشافات آثرية ،ليبيا القديمة ،المجلـد الحـادي عشـر والثـاني عشـر ،مصـلحة

** الفخار الكمباني :هو فخار يمتاز بلونه األسود وزخارفه النباتية ،من إيطاليا.
اآلثار ،سنة ،1975-1974

.54

*** هي نقوف تعود لفترة نهاية الحكم الفينيقي وبداية الحكم الروماني وتعرف هذه الفترة بالفترة البونية.
()3

عبدالحفيظ فضيل الميار ،دراسة تحليلية للنقائغ البونية في إقليم المدن الـثالث فـي ليبيـا ،مركـز جهـاد الليبيـين

للدراسات التاريخية ،طرابلس،2000 ،

.158

الجماهيري في مدينة مصراتة ،مصدر سابق.

()4

المتح

()5

عبــدالحفيظ فضــيل الميار،أســتاذ التــاريخ القــديم ،قســم التــاريخ ،جامعــة الفــاتح ،ط ـرابلس ،مقابلــة شخصــية يــوم

.2007/5/7
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 - 2زاوية المحجوب :
وجد بها آثار لمعبد فينيقي يعتقد أنه ل له (أمون)( ،)1فقد ُعِثر على نقغ
تكريسى* له في المنطقة ذاتها( ،)2وال يبتعد السكان عادة عن أماكن عبادتهم(،)3
األمر الذي يقودنا إلى اإلعتقاد بقيام مركز عمراني بها ،وتمتلك زاوية المحجوب التي
تبعد ما يقارب (15كم) غرب مدينة مصراتة ،بموقع غير بعيد عن شاطئ
البحروأراضي خصبة تنمو بها أعداد كبيرة من األشجار المثمرة ،وتستقبل كميات
جيدة من األمطار.
ً
ثالثا  :العصر الروماني :
بسط الرومان سيطرتهم على القسم الغربي من ليبيا سنة ( 46ق.م) ،وقاموا
ببنشاء منطقة عمرانية متكاملة شملت معظم مناطق األودية الواقعة ببقليم طرابلس**،
وأقيمت أغلب المراكز العمرانية ،ونمت في المواقع ذاتها التي أقام فيها الفينيقيون
مراكزهم ،ورغم تقلص مساحة المراكز الرئيسية كثويا ،وصبراتة ،ولبدةو لمرور
المنطقة بفترات إضمحالل ،فبن الفترة الرومانية تميزت بمحافظتها على ما تبقى من
مراكز فينيقية(.)4

 -1المراكز العمرانية :

لم يضع الرومان أية شروط كما فعل من قبلهم الفينيقيون في بداية استقرارهم

بالمنطقة ،واستقروا في المراكز العمرانية التي أنشثها الفينيقيون من قبل لتوافر
()1

سالم يونس سالم ،اإللة آمون في واحة سيوة ومكانته في العالم القديم ،رسـالة ماجيسـتير غيـر منشـورة  ،قسـم
.89

التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة قاريونس ،بنغازي،2006 ،

* نقغ تكريسي لرله أمون أي أنه مكرس لعبادة اآلله أمون فقط.

.67

()2

عبدالحفيظ فضيل الميار ،الحضارة الفينيقية في ليبيا ،مصدر سابق،

()3

أحمـ ــد محمـ ــد أنديشـ ــة ،أسـ ــتاذ التـ ــاريخ القـ ــديم ،كليـ ــة اآلداب ،جامعـ ــة  7أكتـ ــوبر ،مص ـ ـراتة ،مقابلـ ــة شخصـ ــية،

يوم .2007/3/14

** خالل العصر الروماني قسمت ليبيا إلى إقليمين  ،إقليم طرابلس وإقليم بنغازي  ،إقليم طرابلس يمتد من نصـب
األخــوين فيالنــي شــرقا حتــى الحــدود الليبيــة التونســية غربــا ،وإقلــيم بنغــازي مــن نصــب األخــوين فيالنــي غربــا حتــى
الحدود المصرية شرقا.

( )4علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،
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.56-49

الظروف الطبيعية الالزمة لالستقرار المتمثلة في وفرة المياه ،وخصوبة األرض،

ومناسبة األحوال المناخية ،فانتشرت بمنطقة الدراسة العديد من االنشاءات الرومانية،

والمراكز العمرانية التي في أغلبها هي عبارة عن قرى تنمو حول حصن كبير( ،)1ولقد
تم الكش

عن عدة آثار دلت على اإلستيطان البشري ،وقيام مراكز عمرانية

رومانية ،كما يوضح الشكل رقم (, )23وهذه المراكز هي:

أ -توباكتيس :

تعد توباكتيس المدينة الرومانية الوحيدة في منطقة الدراسة ،ورغم ذلك لم

تكن سوى مدينة صغيرة  ،قامت في المكان ذاته الذي كانت به المدينة الفينيقية
السابقة( ،)2وقد حصلت على درجة بلدية وتمتعت بالحكم الذاتي( ،)3وعادة ما تضاف
إليها كلمة ( )Muncieiptumأي المدينة المهمة للداللة على أهميتها التي اكتسبتها
لموقعها االستراتيجي المهم(.)4

ورغـم عـدم العثور على أدلة كافية تحدد موقع المدينة بشكل محدد إال أن
**

ذكرها فـي اليوميات األنطونية*  ،وجـدول بوتـنجر

رومانيا تمر به الطرق التجارية الرومانية  ،وال تـتوق ـ
الطـرق الرومـانيـة بـل أن الرحـالـة

()1
()2

()4

إبراهيم أحمد رزقانة ،مصدر سابق،

مركز
ا
يؤكد أهميتها باعتبارها
اآلثـار الرومـانـية عنـد خطـط

.77

أمانة التخطيط ومصلحة المساحة ،األطلس الوطني للجماهيرية العربية الليبية الشعبية.18 ،1977 ،
)(3
D.J. Mattingliy, Tripolitania , Istedion , Bast Ford Limited, London, 1995, P77.
عبدالسالم محمد شلوف ،مصدر سابق.56 ،

* اليوميات األنطونية :وهي يوميات للرحالة الرومان ترجع ألوائل القرن الثالث الميالدي.
** جدول بوتنجر :وهي في األصل خريطة ترجـع إلـى أواخـر القـرن الثـاني المـيالدي وقـد وجـدت نسـخة لهـا ترجـع
للعصور الوسطى.
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العرب ومنهم التجاني* ،والعياشي**قد ذكروا وجود أطالل ،وقصور رومانية

في المنطقة ،إضافة إلى أنه في الغالب ما ُيشار إلى مصراتة بمدينة توباكتيس
ويقال :إن المدينة قد نمت في الموضع الروماني القديم توباكتيس( ،)1وقد
القديمةُ ،
اعتقد بعض العلماء األوائل بثنها قامت في موقع مدينة مصراتة الحالية ،ولكن ال

توجد أية إشارة لصفاتها ،أو مميزاتها(.)2

ب -رأس كيفاالي:
ُعِثر على طريق مرصوف باألحجار بموقع ال يبعد كثي ار عن الميناء بقصر
أحمدُ ،يعتقد أنه جزء من الطريق الروماني الساحلي المهم الذي كان يربط أهم
المراكز الرومانية بعضها ببعض ال سيما في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا(،)3

وعدد كبير من القطع الفخارية التي وجدت في مواقع عدة على شاطئ البحر بقايا
حمامات رومانية صغيرة في سفح أحد الكثبان الرملية تعود للقرن الرابع الميالدي(،)4
وقد أشارت األبحاث إلى استخدام الميناء للتبادل التجاري(.)5
ج -ماكوماكا :

وهي أحد أهم المراكز الواقعة على ساحل خليج سرت( ,)6التي قامت بها قرية

سكنية()7و لموقعها الساحلي المتميز ،فثنشئ فيها ميناء بحري إلى الجنوب من ميناء
* التجاني  :هو محمد بن أحمد التجاني من جغ ارفـي القـرن ال اربـع عشـر خـرح مـن تـونس ألداء فريضـة الحـج عـام
(706هـ) الموافق (1309م) فمر بطريقه على والية طرابلس فذكر وصفا لمدنها.

** العياشي  :هو أبو سالم عبد بـن محمـد بـن أبـي بكـر العياشـي قـام برحلتـه المعروفـة بالرحلـة العياشـية خارجـا
مـن المغــرب قاصــدا مكـة ألداء فريضــة الحــج ،وقــد عـاف فــي الفتـرة مـا بــين (1074-1059هــ) الموافــق (-1649
1663م).

( )1اتــوري روســي ،ليبيــا منــذ الفــتح العربــي حتــى ســنة 1911م ،ترجمــة :خليفــة محمــد التليســي ،ط ،2الـدار العربيــة
للكتاب ،تونس -ليبيا.40 ،1991 ،
( )2عبدالسالم محمد شلوف ،مصدر سابق.56 ،
( )3أبوالقاســم محمــد الع ازبــي ،الطــرق والنقــل البــري والتغيــر االجتمــاعي واالقتصــادي فــي الجماهيريــة العربيــة الليبيــة
الش ـ ـ ــعبية اإلش ـ ـ ــتراكية العظم ـ ـ ــى تحلي ـ ـ ــل جغ ارف ـ ـ ــي ،المنش ـ ـ ــثة الش ـ ـ ــعبية للنش ـ ـ ــر والتوزي ـ ـ ــع واإلع ـ ـ ــالن ،طـ ـ ـ ـرابلس،
.80 ،1981
( )4عبدالسالم محمد شلوف ،مصدر سابق.55 ،
( )5أحمد محمد أنديشة ،الحياة االجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في كن السيطرة الرومانيـة ،رسـالة دكتـوراه
غير منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،القاهرة.161 ،2000 ،
( )6أتوري روسي ،مصدر سابق.33 ،
( )7أمانة التخطيط ومصلحة المساحة ،مصدر سابق.18 ،
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توباكتيس استخدم للصيد ،والتبادل التجاري( ،)1كما استثمرت مياه العين بها ،فقد

ُوجدت بقايا شبكة ري قريبة منها تعود إلى الفترة الرومانية(.)2
د -مرسى الجزيرة :

ُيرجح عدد من الباحثين أن ميناء توباكتيس قد يكون بمرسى الجزيرة ،وذلك
باالستناد لموقعه البحري ،وقيام ميناء فينيقي سابق به( ،)3والعثور على آثار رومانية

تدل على قيام مستوطنة صغيرة طولها حوالي (30م) تسير موازية للساحل مبنية من

الطوب ،وقد دمرت العمليات االنشائية السابقة لمصي

اآلثار ،كما غطت الكثبان الرملية جزءا منها(.)4

الجزيرة الحالي كثي ار من تلك

هـ -الدافنية :

كشفت الدراسات األثرية عن مقابر تعود إلى الفترة الرومانية بمنطقة الدافنية،

وظهر ذلك من طريقة الدفن المتبعة فيها ،وهي حرق الميت ووضع بقاياه في أوان
خاصة من األحجار ،أو الزجاح ،أو الرصا

 ،وبلد عدد الصناديق

( )135صندوقا ،وجدت مدفونة في إحدى المقابر الجماعية التي تعود للفترة الممتدة

ما بين القرنين األول والرابع الميالدي(. )5
وِ -
يــدر :

أجريت حفريات في منطقة ِّيدر التي ال تبعد كثي ار عن مركز مدينة مصراتة
في نهاية الستينيات ،وعثر خاللها على ( )6قبور ،ومجموعة من األمفورات* ،

والقطع الزجاجية ،واألواني الفخارية التي يعود عمرها إلى القرنين األول والثاني
الميالديين(.)6

()1

أحمد محمد أنديشة ،الحياة االجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في كن

.174
()2

إبراهيم أحمد رزقانة ،مصدر سابق،

()3

أحمد محمد أنديشة ،الحياة اإلجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في كن

السيطرة الرومانية ،مصدر سابق،

.30
السيطرة الرومانية ،مصدر سابق،

.174
)(4

Arhtur , Hellensitic and Roman Sities at marsa Gezira Near Misurata , Libyan
Studies , Vol .14 ,1983 , P122.
( )5المتح الجماهيري في مدينة مصراتة ،مصدر سابق.
* األمفورات  :جرار فخارية أو رخامية بثحجام مختلفة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
( )6آخبار أثرية ،مجلة ليبيا القديمة ،المجلدان الثالث والرابع ،مصلحة اآلثار الليبية،1967-1966 ،
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.30

وتقع يدر على ساحل البحر ،وتمتاز بخصوبة تربتها ،وهطول كميات من

األمطار تسمح باالستغالل الزراعي ،إلى جانب إمتالكها لمخزون من المياه الجوفية.
ولم يكت الرومان بالمراكز الفينيقية السابقة ،فقد ُعِثر على آثار تُظهر
المخططات االستيطانية للرومان ،وتوضح الخطوات التي قاموا بهاو لبسط نفوذهم،
والمحافظة على وجودهم بالمنطقة ،كما يتضح ذلك من النشاط العمراني الذي تنوع
بين المباني الفاخرة ،والمزارع المحصنة(.)1
 -المباني الفاخرة :

انتشرت على الشاطئ الشمالي مجموعة من اآلثار الرومانية الفاخرة ،التي

يطلق عليها (الفيال) ،وهي تظهر مدى الغنى ،والرخاء الذى كان يتمتع به أصحابها
والذين هم عادة من الحكام ،أو الطبقة الحاكمة ،أو األغنياء الرومان ،وكانت هذه
المباني تُبنى في مواقع مرتفعة مطلة على البحر ،ومنها فيال رأس الهنشير بمنطقة
رأس الهنشير ،وفيال بوفاطمة بمنطقة بو فاطمة( ،)2وفيال شاطئ الحمام الواقعة
بمنطقة زريق ،التي وجد بالقرب منها آثار آلبار مياه رومانية(.)3
 -المزارع المحصنة :

يطلق تعبير المزارع المحصنة على األرض الزراعية التي تقام بها مرزعة

فيها بناء ُمحاط بسياح ،وهو عادة إما حصن صغير ،أو قصر ُيقيم به عدد من
الجنود الليبيين الذين يجمعون ما بين صفتي الجندية والعمل بالزراعة ،وانتشرت
المزارع على هيئة سلسلة متصلة من المراكز الدفاعية( ،)4وهي تشمل القالع

()1

محمد الطاهر الجراري ،موق

التاسعة،1982 ،

القبائل الليبيـة مـن الحكـم الرومـاني ،مجلـة الثقافـة العربيـة ،العـدد السـابع ،السـنة

.74

()2

الحبيب محمد األمين ،مصدر سابق.

()3

أحمد محمد أنديشه ،الحياة االجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في كن

()4

رمضان أحمد قديدة ،ليبيا في عهد األسرة السويرية ،في مجلد ليبيا في التاريخ ،المـؤتمر التـاريخي األول ،كليـة

.151

اآلداب ،الجامعة الليبية ،بنغازي،1968 ،

.123
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السيطرة الرومانية ،مصدر سابق،

والحصون ،وأماكن مراقبة تفصل بينها مسافات متقاربة ،وتقع على المواقع المرتفعة،
أو عند ملتقى الطرق(.)1

وقد وجدت آثار لهذه المزارع المحصنة بمنطقة الدراسة أهمها تلك التي في
ن *
منطقة وادي ساسو وروافده ،والذي ُعثر به على نوعين من القصور (الحصو )
األول :عبارة عن قصر كبير يحاط بخندق ،والثاني :قصر يكون أصغر حجما،
وغالبا بدون خندق ،وكالهما تنمو القرى بجواره(.)2
وهنا بدأ االستقرار السكاني يتجه إلى األجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من

منطقة الدراسة باالعتماد على استثمار مياه الوديان في قيام الزراعة ،فاألمطار قليلة

ومتذبذبة من فترة ألخرى في هذه األجزاء ،وإلى جانب الزراعة قامت حرفة الرعي

خاصة رعي اإلبل ،واألغنام ،وتؤكد نتائج الدراسات التي قام بها فريق تابع لمنظمة
اليونسكو قيام زراعة مكثفة للحبوب ،وأشجار الزيتون ،والعنب ،معتمدة على نظام
السدود التعويقية

**

التي تستخدم لحجز مياه األمطار في أحواض األودية(.)3

مما سبق نجد أنه خالل العصر الروماني قد تنوعت مظاهر العمران واتسعت

المنطقة السكنية نحو الجنوب ،والجنوب الغربي ،ببناء المنشلت في مناطق األودية

الجافة معتمدة على استثمار مياهها بالزراعة المكثفة ،أما األجزاء الشمالية فظلت

الحركة التجارية مزدهرة في موانئ ،ومرافئ الصيد الفينيقية ،كميناء كيفاالي ،وميناء

مرسى الجزيرة فضال عن ميناء ماكوماكا(مرزوقة) في الساحل الشرقي ،وقد انتشرت
المباني الفاخرة على الساحل ،والمراكز العمرانية في الشمال ،والوسط ،والشرق،

والجنوب.

()1

أتوري روسي ،مصدر سابق،

()2

ال ــوين بروج ــان ،بع ــض المواق ــع القديم ــة ف ــي الج ــزء الش ــرقي ف ــي منطق ــة طـ ـرابلس ،ترجم ــة :مص ــطفى عب ــد

.40

* الحصون  :وهي ما يتعارف عليه بلفظ القصور لذا سيتم استخدم لفظ القصور بدل الحصون فيما بعد.
الترجمان ،ليبيا القديمة ،المجلد الثالث عشر والرابع عشر،1977-1976 ،

.33

** السدود التعويقية :يعود تاريخ وجود هذا النوع من السدود إلى العهد الروماني.
()3

عبــد الحميــد صــالح بــن خيــال ،الز ارعــة والثــروة الحيوانيــة ،فــي كتــاب الجماهيريــة د ارســة فــي الجغرافيــا ،تحريــر:

اله ــادي مص ــطفى بولقم ــة وس ــعد خلي ــل القزي ــري ،ال ــدار الجماهيري ــة للنش ــر والتوزيـــع واإلعـــالن ،س ــرت،1995 ،
.598
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ً
رابعا :عهد الفتح اإلسالمى :

قدم المسلمون إلى الشمال األفريقي في منتص

القرن السابع الميالدي،

واستمرت سيطرة الدولة اإلسالمية عليه حتى مطلع القرن السادس عشر الميالدي
(1510-642م) الموافق للسنة (906-22هـ)(.)1

وكانت نية العرب يوم فتحوا شمال إفريقيه تتجه إلى توحيد إدارتها وإدارة

األندلس في والية واحدة ُيطلقون عليها اسم إفريقيه ،تكون عاصمتها القيروان(،)2

وواجهت الجيوف اإلسالمية عند فتحها لليبيا مقاومة من السكان المحليينو ونتيجة

لذلك اضطرت الجيوف اإلسالمية إلى بناء معسكر لها في قصور حسان* جنوب

مدينة مصراتة ،وبعد دخولها لم يجدوا فيها أية قلعة ،أو مدينة محصنة لفتحها ،إذ ال
يوجد أي ذكر لفتح المدينة(.)3

وإذا كان الرحالة المسلمون قد ذكروا عددا من المواقع التي أستدلوا على
بعضها ،ولم يستدلواعلى البعض اآلخر منهاو فقد يكون ذلك لقيام الكاهنة** بتخريب
العمران الذي كان متصال في الشمال األفريقي ،كمراكز عمرانية صغيرة ،منتشرة في

مساحة واسعة ،وأماكن متباعدةو لضيق السهل الساحلي مما سهل اندثاره ،وزح
الرمال عليه ،وطمرها لعدد من المراكز العمرانية(.)4

()1

ش ــارل في ــرو ،الحولي ــات الليبي ــة من ــذ الف ــتح العرب ــي حت ــى الغ ــزو اإليط ــالي ،ترجم ــة :محم ــد عب ــدالكريم الـ ـوافي،

ط ،4جامعة قاريونس ،بنغازي،1998 ،
()2

س ــي

.69-53

ال ــدين الكات ــب وآخ ــرون ،أطل ــس ت ــاريخ الع ــرب واإلس ــالم ،ط ،1دار الش ــرق العرب ــي ،بي ــروت،2005 ،

.86
* قصـور حســان تنسـب للقائــد حسـان بــن النعمـان الغســاني أحــد قـادة الجيــوف اإلسـالمية إلــى إفريقيـا ،وقــاد الحملــة
عــام (697-696م) ،وقــد وردت قصــور حســان بعــدة أســماء مثــل (مهــاد حســان -قصــور نج ـران -أوتــاد حســان-

ثمد حسان -ديار حسان بن النعمان).
()3

علي فهمي خشيم ،أحمد زروق والزروقيـة ،ط ،2المنشـثة الشـعبية للنشـر والتوزيـع واإلعـالن ،طـرابلس،1980 ،
.30

** الكاهنة  :هي حاكمة البربر التي كانت تسيطر على القبائـل الممتـدة فـي المغـرب العربـي مـن أقصـى المغـرب
حتى تاورغاء ،وواجهت المسلمين في معركتين وقتلت في الثانية ،وتعني الكاهنة المتنبئة أو العرافة ،وأصل الكلمة
من الكلمات السامية ،ويحتمل أن يكون العرب هم الذين أطلقوه عليها.

()4

محمــد أحمــد حســونة ،أثــر العوامــل الجغرافيــة فــي الفتــوح اإلســالمية ،دار النهضــة المص ـرية ،القــاهرة،

.59-56
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-55

ومما يؤكد اختفاء عدد كبير من تلك المراكز ،أن الخبر كان يصل في يوم
وليلة من سبتة إلى اإلسكندرية ببشعال النيران بالمحطات الساحلية(.)1
 – 1شروط بناء المدن :
وضع المسلمون عددا من الشروط البد من توافرها بالمواقع التي يختارونها
النشاء مدنهم ،وهي كما ذكرها ابن الربيع :
أ -وفرة المياه الصالحة للشرب بكميات تكفي احتياجات السكان.
ب -إمكانية الحصول على الغذاء بشكل مستمر إما من إقليمها ،أو عن طريق
التبادل التجاري.

ح -أن يكون ُمناخها معتدال.
د -امتالكها ألراض صالحة للزراعة ،والرعي(.)2
ومن المالحظ على هذه الشروط التركيز على الظروف التي تحقق الحياة
ل نسان ،فبن لم تتوافر المياه العذبة من نهر جار ،أو عين فتُحفر اآلبار للوصول
للمياه الجوفية ،وتُبنى السدود ،والصهاريج لالستفادة من مياه األمطار ،كما يتم
االهتمام باألمن الغذائي بالبحث عن الحصول عليه بشكل مستمر ،إما عن طريق

التبادل التجاري بحكم وقوع المدينة على طرق القوافل ،أو لقربها من الميناء،
أو إقليمها الجيد ،مع الحر
للزراعة ،والرعي ،واالحتطاب.

على اعتدال ُمناخها ،وأن تُحاط بثراضي صالحة

 – 2تخطيط المدينة اإلسالمية:
للمدينة اإلسالمية نظام بناء معين ُيظهر األسلوب التخطيطي اإلسالمي،
العرقية التي احتفظت بهذا المخطط،
الذي مازالت تتميز به بعض المدن اإلسالمية ا

أسس
فلم تكن عمليات البناء تتم بشكل عشوائي في المدن اإلسالمية بل تتبع فيها ل

( )1محمـد عبـدالهادي شـعيرة ،الرباطـات السـاحلية الليبيـة اإلسـالمية ،فـي مجلـد ليبيـا فـي التـاريخ ،المـؤتمر التــاريخي
األول ،كلية اآلداب ،الجامعة الليبية ،بنغازي،1968 ،
()2

.236

محمد عبدالستار عثمان ،المدينة اإلسالمية ،ط ،1دار اآلفاق ،القاهرة،1999 ،
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.104-97

ُتلبي حاجات السكان ،وتوفير الراحة لهم ،وهي تتناسب مع شروط اختيار الموقع(،)1
ويمكن إجمالها في النقاط اآلتية:
أ -إيصال المياه إلى المرافق المختلفة عبرالقنوات،أواألنابيب أو بحفرالجداول.
ب -أن يتناسب اتساع الطرق* ،والشوارع** مع احتياجات السكان.
ح  -بناء المسجد الجامع في وسطها.

د  -انشاء األسواق الكافية لتلبية حاجات السكان .

هـ  -عدم جمع السكان من القبائل المختلفة في مكان واحد(.)2

ولم يكن يبنى في المدينة سوى المسجد (الجامع) الذي تقام فيه صالة

الجمعة ،وكان ذلك في المدن الكبرى كالقصبات*** ،وعواصم األقاليم التابعة ،إال أن
احتياجات الناس ،ومطالبهم تطلبت إنشاء عدد من المساجد ذات المنابر( ،)3وكانت

األسواق المخصصة تنشث مجاورة للمساجد فحاجة الناس إلى التعبد والصالة عدة

مرات في اليوم دعتهم لتقريب المسافة بين مواقع أعمالهم ،وأماكن عبادتهم ،ومن

حول األسواق تظهر الشوارع الشعاعية التي تنتشر بها المساكن ،و تليها األراضي
الزراعية عماد حياة المدن(.)4

 -3المراكز العمرانية :

شهدت منطقة الدراسة مرور عدد من الرحالة المسلمين ،الذين تركوا وصفا

لها ،وألراضيها ،ولعل تتبع األثر اإلسالمي األبرز وهو المسجد ،الذي يبنى حيث

يجتمع السكان ،يمكننا من تحديد التوسع العمراني للمنطقة خالل فترة الفتح

اإلسالمي ،كما يوضح الشكل رقم ( )24المراكز العمرانية التي أمكن التعرف على

مواقعها وهي:
()1

حسني عبدالحافظ ،تخطيط المدن وعمارتها في الحضارة اإلسالمية ،مجلة المدينة العربية ،العدد  ،113مارس

– أبريل ،الدوحة،2003 ،

.38

* الطرق  :وهي التي تصل بين أجزاء المدينة وتربطها بما حولها من مناطق.
** الشوارع  :وهي التي تربط أحياء المدينة بعضها ببعض.
()2

محمد عبد الستار عثمان ،مصدر سابق،

.116-112

*** القصبة  :هي القرية الكبيرة.
()3

فتحــي محمــد مصــيلحي ،تطــور العاصــمة المص ـرية والقــاهرة الكبــرى ،مطبعــة رواي وشــركاؤه ،القــاهرة،1990 ،
.95

()4

عبداإلله أبوعياف ،مصدر سابق،

.51
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أ – مسراتة* :

ن**

ذكرها ابن خلدو

فقال عنها :ومن هوارة هؤالء بثخر عمل طرابلس مما

يلي بلد سرت ،وبرقة قبيلة يعرفون بمسراتة لهم كثرة واعتزاز ،ووضائع العرب عليهم
قليلة ،ويعطونها من عزة ،وكثي ار ما ينتقلون في سبيل التجارة ببالد مصر

واإلسكندرية .وفي بالد الجريد من إفريقية وبثرض السودان إلى هذا العهد (.)1
وهي إحدى المراكز التجارية المهمة على ساحل البحر المتوسط ،وتشتمل
على عدة قصور في الجبل*** ،والسهل ،محتلة مساحة كبيرة ،ويشتغل سكانها
بالتجارة والزراعة معا ،وقد نمت في المكان ذاته الذي كانت به المدينة الرومانية ومن
قبلها الفينيقية ،ولكنها تجددت ،وتحولت تدريجيا إلى مدينة إسالمية( ،)2وتقع غير
بعيدة قصر أحمد  ،وتمتاز بخصوبة أراضيها ،فتجود بثصناف عدة من المزروعات

يغلب عليها أشجار الزيتون ،والنخيل(.)3

ويعد أهم معلم إسالمي بمنطقة الدراسة مسجد ُع ِرف باسم (الجامع العالي)
الذي يعود بناؤه إلى عام (1300م) الموافق (783هـ) عندما تكون مجتمع إسالمي

احتاح إلى بناء مسجد يستوعب ( )70فردا في كل وقت من أوقات الصالة( ،)4وقد
ُبني على ربوة عالية حيث باإلمكان رؤيته من مسافة بعيدة ،وهورغم بساطته غاية
في الجمال ،ويقع المسجد وسط مجموعة من التجمعات ،والبيوت السكنية العائدة
* كتبت مسراتة ،ومصراتة ،ومصراطة،ومسراتا ،ومسرت  ،ومسراتن.

** ابن خلدون :هو أبو زيد عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون ،ولد في تونس عام (732ه ـ1332-م) وتـوفي عـام
(808هـ1406-م).
()1

اب ــن خل ــدون ،ت ــاريخ اب ــن خل ــدون ،كت ــاب العب ــر المبت ــدأ والخب ــر ،القس ــم األول ،المجل ــد الس ــادس ،دار الكت ــاب

اللبناني ،بيروت،1959 ،

.290

*** اليوجد في مصراتة الحالية جبال ،ومن المؤكد أن المقصود الكثبـان التـي تكثـر بالمنطقـة ،وامتـازت بارتفاعهـا
وتناثرها بين التجمعات السكانية.
()2

ســليم عب ــدالحق ،نظـ ـرات فــي المدين ــة العربي ــة خــالل العه ــدين األم ــوي والعباســي ،مجل ــة كلي ــة اآلداب ،جامع ــة

()3

مختــار الهــادي بــن يــونس ،علمــاء الغالبنــة وأثــارهم العلميــة ،ط ،1مركــز جهــاد الليبيــين للد ارســات التاريخيــة ،

قاريونس ،العدد الثامن،1976 ،
طرابلس،1991 ،

.58

.15
G.H.Blake, op.cit, P11.
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)(4

للقبائل الثالث األساسية بمصراتة وهي الدرادفة والكوافي والمقاوبة( ،)1التي سكنت
بمنطقة قريبة منه ال يتجاوز مداها مدى وصول صوت المؤذن ،وكان طريق القوافل
يمر بالقرب من المسجد (الجامع العالي) ،فشكل بذلك مركز المدينة()2كما يوضح
الشكل رقم (.)25
ب – قصر حامت *:

يقع هذا المرسى البحري على بعد (10كم) شرق مركز المدينة (المسجد

وعرف بمرسى هواره (نسبة للقبائل التي كانت تسكن المنطقة) ،وُيعرف اآلن
العالي)ُ ،
()3
منسوبا
بقصر أحمد  ،نسبة لقصر كان قائما بالمكان ُعرف بقصر أحمد الذي كان ُ
إلى أحمد األغلبي**(. )4

واستخدم سكان مصراتة (مسراتة) الميناء للتجارة التي كانت مزدهرة فيما بين

الشرق ،والغرب خالل القرن التاسع الهجري ،فكانوا يبادلون البضائع التي تثتيهم

بالبحر من البنادقة بما لديهم من بضائع أخرى حصلوا عليها من تجارة القوافل

القادمة من أثيوبيا والسودان( ،)5وقد زادت التبادالت التجارية لتشمل جنوة ،وعددا من
موانئ

شمال

أفريقيا،

وتنوعت

البضائع

بشكل

كبير،

ورغم

ذلك

لم

تنم منطقة قصر أحمد مقارنة بمدينة مصراتةو لعدم وجود أراض خصبة قريبة
ُ
()6
منها .

( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ،1966مصدر سابق.30 ،
G.H.Blake, op.cit, P11.
* يرد ( بطرف كانان– رأس قانان– قصر حمد -مرسى هواره -قصر حامت).
()3

الطاهر أحمد الزاوي ،معجم البلدان ،مصدر سابق،

)(2

.272

ويكنــى بــثبو إبـراهيم وهــو أحــد الـوالة
** أحمــد األغلبــي  :هــو أحمــد بــن محمــد بــن األغلــب المعــروف بــثبو الغرانيــق ُ
األغالبة على إفريقية وتولى الحكم خالل األعوام(249-242هـ) الموافق (863-856م).
()4

جــان ليــون األفريقــي (الحســن بــن محمــد الــوزان الزيــاني) ،وصـ

()5

علـــي حام ـ ـ د الطي ـ ـ  ،الم اركـ ــز التجاريـ ــة الليبيـ ــة وعالقتهـ ــا م ــع ممالـ ــك السـ ــودان األوسـ ــط وأثرهـ ــا علـ ــى الحيـ ــاة

اإلمام محمد بن سعود ،المملكة العربية السعودية،

.480

أفريقيــا ،ترجمــة :عبــدالرحمن احميــده ،جامعــة

اإلجتماعية خالل القرنين (19-18هـ) ،ط ،1جمعية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس.41 ،
G.H.Blake, op.cit, p11-12.
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)(6

112

ج -السويقة:

يطلق لفظ سويقة على مواضع كثيرة ببالد العرب ،وهي تكون على شكل قارة

مستطيلة تشبه ساق اإلنسان ،وقد ذكر ياقوت* أن ببفريقيه سويقة تعرف بسويقة ابن
مطكود** فقال عنها ُ :بليدة في أوائل إفريقية وأخر برقة واقعة بينهما
الشكل رقم (.)26

()1

كما يوضح

قـ ـ ــد نمـ ـ ــت هـ ـ ــذه السـ ـ ــويقة حـ ـ ــول قصـ ـ ــر كـ ـ ــان قائمـ ـ ــا قبـ ـ ــل سـ ـ ــنة(605ه ـ ـ ــ) ،الموافـ ـ ــق
(1122م) ُعــرف بقصــر ابــن مطكــود ،وقــد لحــق االســم بالســويقة فبــدأت تعــرف بســويقة
ابن مطكود(،)2وتمتد السويقة علـى أرض خصـبة وفيـرة الميـاه ،ويعمـل سـكانها بالز ارعـة

المكن ـ ــى ب ـ ــابن عب ـ ــد
* ي ـ ــاقوت  :ه ـ ــو ي ـ ــاقوت الحم ـ ــوي والروم ـ ــي ُ
(626هـ1229-م) ومن أشهر كتبه معجم البلدان.

ُول ـ ــد ع ـ ــام (575ه ـ ـ ـ1179-م) وت ـ ــوفي ع ـ ــام

** تكتب سويقة ابن مطكود ،وابن مثكود ،وابن مذكور ,وابن متكود.

()1
()2

ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،المجلد الثالث ،دار صادر ،بيروت،1979 ،
الطاهر أحمد الزاوي ،مصدر سابق،

.199
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.288

المروية ،ويغلب الشعير على زراعتهم إلى جانب أشجار الزيتون والنخيل ،ويسـكن بهـا

خليط من قبائل هواره ,والبربر ,وكانوا يخزنون طعامهم في مخازن كبيرة(.)1

وتنطبق هذه المواصفات على منطقة زاوية المحجوب* الواقعة على الساحل
الغربي لمدينة مصراتة ،وتمتاز بثراضيها الخصبة ،ومياهها الوفيرة ،وبها مزارع واسعة
جيدة اإلنتاح ،وتحوي مخازن كبيرة تعرف بالمطامير** ،ومازالت آثار بعضها
موجودة بالمنطقة بالقرب من جامع زاوية المحجوب(،)2وهي آخر قرى مصراتة
باالتجاه غربا ،وتقع غير بعيدة عن البحر ،وتبعد عن قصر أحمد مسافة ( 31كم)
()3
الحجاح الذين كانوا يفدون إليها للراحة من عناء
 ،وكانت الزاوية معروفة لدى ُ
السفر ،وللتزود بالمؤن ،وقد كانت في بدايتها زاوية لطالب العلم ثم أُ ِ
لحق بها مسجد

إلقامة الصالة(.)4
د – تاورغة :
هي ذاتها تاورغاء الحالية الواقعة في الجزء الجنوبي على بعد (40كم) عن مركز
المدينة ،وكانت تكتب بهذا الشكل (تاورغة) ،ويحددها الرحالة بثنها أخر برقة شرقا،
وبها تنتهي ديار قبائل هواره*** ،وتبدأ ديار قبائل مزاته****( ،)5وتقع على بعد
(40كم) جنوب قصر أحمد ،وبها ثالثة قصور ،وبعض القرى ،ويكثر النخيل
()1

الشـ ـ ـريف اإلدريس ـ ــي ،نزه ـ ــة المش ـ ــتاق ف ـ ــي إختـ ـ ـراق اآلف ـ ــاق ،المجل ـ ــد األول ،ع ـ ــالم الكت ـ ــب ،بي ـ ــروت،1989 ،
.309-308

* زاوية المحجوب نسبة إلى مؤسسها الشـيخ إبـراهيم المحجـوب ولـد فـي سـنة (707ه ـ1306 -م) بـالمغرب واسـتقر
وأسرته بمصراتة عام (1341م) وبنى زاويته المشهورة.

** المطامير  :مفردها مطمور وهي عبارة عن مخازن تحفر تحت األرض تحفظ بهـا الغـالت ،ويقـال :أن السـكان

كانوا ينزلون بها هربا من الغزاة.
()2

علي محمد جهان ،مصدر سابق،

()3

الحبيب محمد األمين ،مصدر سابق.

.156

( )4الحبيب محمد األمين ،مصدر سابق.

***هواره :هي القبائل العربية التي سكنت المنطقة الغربية من البالد طرابلس وما حولها قبل مجيء المسلمين.

**** مزاته :هي القبائل العربية التي سكنت المنطقة الشرقية من البالد بنغازي وما حولها قبل مجيء المسلمين.

()5

جان ليون األفريقي ،مصدر سابق،

.516
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بثرضها ،وتقل بها زراعة الحبوب( ،)1ويتوافر فيها الماء بكثرة إال أنه غير صالح
للشرب فاضطر السكان إلى حفر عدد من اآلبار بثماكن غير بعيدة عنها كبئر
العرعار.
هـ  -قرية تكيران* :

وتعرف حاليا بالزروق وهي تقع في الجزء الشرقي على بعد (7كم) عن مركز

المدينة ،وبني فيها واحد من أقدم المساجد وهو (جامع الجمعة) ،الذي أقيم على ربوة

عالية في الجزء الجنوبي من القرية وعلى بعد (400م) عن جامع الزروق الحالي(،)2

ويعود تثسيسه للقرن الثالث عشر الميالدي(.)3
و – قرية زمورة**:

ويطلق عليها أيضا قرية الغلبان ،وكانت تقع في الجزء الشمالي من منطقة

الدراسة على بعد (1كم) غير بعيدة عن شاطئ البحر ،وتحيط بها الكثبان الرملية،
التي زحفت عليها ،ودمرت المسجد

***

الذي كان قائما بها ،فدفع ذلك السكان إلى

قد حدث في القرن العاشر للهجرة ،الموافق السادس عشر الميالدي(.)4

()1

عبــدالقادر طليمــات ،ســكان ليبيــا عنــد التمرغــوتي ،فــي مجلــد ليبيــا فــي التــاريخ ،المــؤتمر التــاريخي األول ،كليــة

اآلداب ،الجامعة الليبية ،بنغازي،1968 ،

.230

* تكتب ذكيران ،وتكيران وأطلق عليها زروق بعد وفاة الشيخ زروق عام (888و.ر) الموافق (1493م) ودفن فيها
فثطلق عليها أسم قرية زروق.

( )2مسعود رمضان شقلوف وآخرون ،موسوعة اآلثـار اإلسـالمية فـي ليبيـا ،تقـديم ومراجعـة :علـي مسـعود البلوشـي،
الجزء األول ،الدار العربية للكتاب ،طرابلس،1980 ،

.155-154

()3علــي محمــد جهــان ،الحيــاة الثقافيــة بمنطقــة مص ـراتة أثنــاء الحكــم العثمــاني(1911-1835م) ،رســالة ماجســتير
غير منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة،2004 ،

.142-140

** زمــورة :تعنــي الزيتــون فــي اللغــة البربريــة وقــد يكــون ذلــك دلــيال علــى أنهــا كانــت عــامرة بــالزيتون ،وتنطــق محليــا
ضمورة.
*** لعل هذه الحادثة هي السبب في إطالق تسمية المنطقة بذات الرمالو نظ ار للفاجعة التي أحـدثتها هـذه الرمـال

بزحفها على المعلم اإلسالمي المهم الذي كان قائما بها عند مجيء الشـيخ زروق وكـان بـه عـدد كبيـر مـن العلمـاء

والفقهاء فتركه واستقر بالزروق.
()4

المصدرنفسه ،

.147
115

وبزيارة المنطقة نلحظ أثر الكثبان الرملية في الزح

على هذه القرية رغم قيام

البعض اآلن بجرفها وبناء بعض المساكن بها ،إال أن االرتفاع الكبير للكثبان يظهر
عظم أثرها وتدميرها للمنطقة سابقا(.)1
ح – قرية قراره:

تقع على بعد (3كم) شرق مركز المدينة(المسجد العالي) ،وقد ُبِني بها مسجد
عرف بمسجد ق ارره كان قائما عند مجئ الشيخ زروق عام (1483م) (.)2
وقد كان طريق القوافل يمر بالقرب من مركز مدينة مصراتة ،حيث الجامع

العالي ،والسوق ،إال أن مسارها قد تغير فيما بعد ليتجه شماال قريبا من البحر،
النتشار قصور مصراتة التي امتدت على مسافة تزيد عن (22كم) ابتداء من سويقة
أبن مطكود في الغرب ،إلى قصر أحمد في الشرق(.)3

وأصبح الطريق الساحلي هو الطريق المفضل لكثرة الحصون ،وأبراح المراقبة

على طول الساحل ،فضال عن المراسي التي تسهل عمليات البيع والشراء ،ويلتقي
هذا الطريق بالطريق القادم من أوجلة عند مدينة سرت ليربط الشمال بالجنوب

()4

.

ومن ذلك ُيالحظ أثر العامل الطبيعي ،فلقد نمت مصراتة المتالكها أراضي
زراعية خصبة ،ومياها وفيرة ،ولقربها من البحر ،وإحاطتها بكثبان رملية وفرت لها
الحماية رغم خطورة زحفها عليها ،وينطبق األمر ذاته على سويقة ابن مطكود ،فهي
تقع في منطقة أراض خصبة ،ومياه وفيرة ،قريبة من البحر ،وكذلك الحال بالنسبة
لتاورغاء ،إال أن ملوحة المياه ،وانتشار السبخة لم يسمح بنموها بدرجة كبيرة ،ويزداد
وضوحا أثر الكثبان الرملية ،والسبخات في منطقة قصر أحمد ،فكان نموها أقل منها
جميعا.
ومن ذلك تبين أن المواقع التي تتمتع بمميزات طبيعية كوفرة المياه ،والسطح

المستوي ،والقرب من البحر ،وخصوبة التربة ،جذبت السكان إليها أكثر ،وتضط ُر قلة
( )1مالحظات ميدانية ،يوم 2007/9/6م.
( )2علي محمد جهان ،مصدر سابق،
()3
()4

.156

مختار الهادي بن يونس ،مصدر سابق،
علي حامد الطي  ،مصدر ساق،

.15

.73
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المياه أو ملوحتها السكان إلى التجمع بثعداد صغيرة في مواضع محددة حتى يتمكنوا
من الحصول على المياهو فيتوزعون ِتبعا لذلك في تجمعات بعيدة عن بعضها على
مساحة كبيرة (.)1
ً
خامسا  :عهد اخلالفة اإلسالمية العثمانية :

امتد ُحكم الخالفة اإلسالمية العثمانية لفترة طويلة على البالد الليبية ،ابتداء
من عام (1551م) حتى العام (1911م)* ،وقد اهتم الوالة العثمانيون ببناء المساكن،
وشجعوا الناس على تعمير المدن إلى جانب االهتمام بالزراعة ،والصناعة(.)2
واحتلت مصراتة المرتبة الثانية بعد طرابلس في والية طرابلس الغرب

**

إداريا،

إال أنها وجدت بحالة سيئة عند دخول العثمانيين إليهاو فالمنازل متداعية ،والطرق
غير جيدة ،والمرافق العامة الالئقة قليلة ،وكان أغلب السكان من األهالي يعيشون

ويرجح أن ذلك عائد إلى انهيار عالقاتها التجارية البحرية التي
بالبادية في الخيامو ُ
كانت قائمة مع بلدان حوض البحر المتوسط في القرن السابع عشر(.)3
وقد أولى الوالة المدينة اهتمامهم ،وتنوعت مظاهر االعمار ما بين المساكن

العامة ،والمرافق الحكومية ،وإنشاء الطرق وتحسينها ،وغيرها من المحالت العمرانية،
وقاموا بترميم ،وإصالح بعض المحال ت القديمة ،وأبرز ما قاموا بانشائه القصر
الحكومي (مقر الحكومة)

*

الذي كان يمثل قلب المدينة التي بدأت تنمو حوله لما

أضفاه عليها من أهمية إداريةو لكونه مقر الحكومة التابعة للسلطة المركزية ،وبذلك

()1

السيد خالد المطري ،دراسات في مدن العالم اإلسالمي ،دار النهضة العربية ،بيروت،1989 ،

.19

* في عام ( 1911م) لم تعد البالد ضمن السيطرة العثمانية التامة إال أنها ظلـت تحصـل علـى الـدعم منهـا خاصـة
منطقة الدراسة التي قامت بها مقاومة قوية.
()2

حسن سليمان محمود ،مصدر سابق،

.175

** والية طرابلس الغرب  :يقصد بها األجزاء الغربية من ليبيا أي من طرابلس حتى سرت فلقـد كانـت ليبيـا مقسـمة
إلى جزئين طرابلس الغرب ،وإقليم برقة.
()3

فرانشيسكو كورو ،ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني ،تعريـب :خليفـة محمـد التليسـي ،ط ،2المنشـثة العامـة للنشـر

والتوزيع ،طرابلس،1989 ،

.111

* يشغل المبنى حاليا مقر اللجنة الشعبية العامة لشعبية مصراتة.
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بدت

آثار

العمران

وتتسع(،)1

تظهر

يوضح

كما

ذلك

الشكل

رقم

(.)27
 .1المراكز العمرانية :
وخالل الفترة العثمانية شهدت منطقة الدراسة تطو ار ملحوظا ،حيث نمت

منطقة مصراتة ،فانتشرت القرى وإن كانت صغيرة ،ومتناثرة ،فكونت األساس لمناطق
االستقرار السكاني الحالي()2و وقد يعود ذلك لكونها أصبحت المركز التجاري ذا

األهمية الكبرى بعد مدينة طرابلس

()3

.

أ  -مصراتة ( قصبة مصراتة) **:
وصفها الرحالة الحشائشي

***

فقال عنها:

هذا بلد عظيم من أعمال طرابلس ،يقال له مسراطة بينه وبين البحر إثناعشر
أرضية خصبة ،به النخل الكثير فلكل
كيلومت ار ،وهواؤه جيد للغاية ،وماؤه طيب ،و ا
واحد من أهل البالد بستان يخصه ،وهم يخدمون األرض حتى يصيرونها كالحرير
الناعم على نمط أهل صفاقس وضد أهل بنغازى ،وفيها من جميع الغالل والفواكه ما
ال يعلم علمه إال

ألن المياه بها كثيرة جدا (.)4

( )1أحمد النائب ،المنهل العذب ،ط ،1الجزء الثاني ،دار الفرجاني ،طرابلس،1961 ،
()2
()3

.44

بشير التومي الشيباني ،أحد المهندسين العاملين بالبلدية سابقا ،مقابلة شخصية ،يوم 2006/10/14م.
فرانشيسكو كورو ،مصدر سابق،

.111

** قصبة مصراتة  :وهـي تـرد بواحـة مصـراتة ،ومدينـة مصـراتة ،ومنطقـة مصـراتة ،ومصـراتة أحيانـا ،وكلهـا تعنـي
مدينة مصراتة ،ومناطق الحضر والباديةالمحيطة بها ،والتابعة لها إداريا وقد أُطلق عليها امـاطين فـي نهايـة العهـد
العثماني.
*** الحشائشــي :هــو محمــد بــن عثمــان الحشائشــي التونســي ولــد عــام (1855م) الموافــق (1271ه ــ) وتــوفي عــام

(1912م) الموافق (1330هـ) ،وقام برحلته إلى طرابلس عام (1895م).
()4

محمــد بــن عثمــان الحشائش ـي ،رحلــة الحشائش ـي إلــى ليبيــا ،جــالء الك ــرب عــن طـ ـرابلس الغــرب ســنة ،1895

ط ،1تقديم :علي مصطفى المصراتي ،دار لبنان ،بيروت،1965 ،
118
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ولم يتغير موقع المركز الداخلي للمدينة  ،كما يظهر ذلك من الشكل رقم
( )28عن موقعها خالل عهد الفتح اإلسالمي ،ونمت المدينة وأزدهرت قريبا من
الجامع العالي ،وأقيمت المباني فيها على شكل منتظم،إذ تتقاطع شوارعها عند زوايا
قائمة ،ويقوم ميدان السوق قرب مركزها الذي تشغل نصفه مياه راكده النخفاض
األرض فيه عما حولها(.)1
ويمكن التمييز بين المباني العربية القديمة ،والمباني التي تحمل طابع اإلبداع،
وأسلوب البناء العثماني ،فيظهر األول في األجزاء الشمالية ،والغربية ،أما الثاني
فيتمثل في األجزاء الجنوبية ،والجنوبية الغربية من المدينة(.)2
وكانت تتميز المباني بثنها تتكون جميعا من دور واحد ،وتُبنى بالحجارة

المغطى بحصائر من جريد
الخشنة ،والطين ،وأسقفها منبسطة مكونة من الخشب ُ
النخيل ،وتبن البحر توضع فوقها طبقة من الطين مع قليل من الجير الذي يستخدم
في طالء البيت كذلك(.)3
ولزيادة عدد السكان بالمدينة أنشئت عدة مساجد لتلبية احتياجات السكان
القرن الثامن عشر الميالدي  ،وجامع

كجامع زاوية البي* الذي ُبني في منتص
الشيخ** وبني في عام (1850م) ،وجامع سور المدينة (المقاوبة)*** والذي ُبني في
عام (1845م) وجامع الكوافي**** الذي بني في ذات الفترة بعد أن توسعت
المدينة(.)4
()1

هنـ ــري وفريـ ــدريك بيتشـ ــي ،األخ ـ ـوان بيتشـ ــي والسـ ــاحل الليبـ ــي (1822-1821م) ،ترجمـ ــة :الهـ ــادي مصـ ــطفى

أبو لقمة ،ط ،1منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي1996 ،م،
()3

هنري وفريدريك بيتشي ،مصدر سابق،

.83
G.H.Blake,op.cit , p15.

.83

وينسب إلى أبو القاسم المنتصر.
* جامع زاوية البي  :وكان يقع في الجهة الغربية للجامع العالي ُ
وينسب للشيخ محمد بن عبدالعزيز بن إسماعيل.
** جامع الشيخ  :ويبعد مسافة(100م) عن جامع زاوية البي ُ
*** جامع سور المدينة (المقاوبة)  :ويقع هذا الجامع في منطقة سكن قبيلة المقاوبة.

**** جامع الكوافي ُ :بني بعيدا عن الجامع العالي باالتجاه الغربي من قبل أفراد قبيلة الكوافي.
( )4مالحظات ميدانية ،يوم 2007/2/10م.
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وتطلب االزدهار التجاري الذي شهدته المدينة بناء عدد من الفنادق ُعرفت
بفنادق سوق أماطين ،التي وفرت الراحة ،وسهلت التبادل التجاري ،فكان بكل فندق

حجرات للنوم ،ورحبة (سوق) أسفلها ،للبيع والشراء ،وهذه الفنادق هي :

فندق الكرمة  ،وفندق بن حميدة ،وفندق األحمر ،وفندق السكير ،وفندق

سوالم ،وفندق الجروشي ،وفندق الرايس ،وفندق الشامي ،وفندق القويري ،وفندق

الزيت ،وكلها تقع إما بمركز المدينة ،أو على مسافة قريبة منه محيطة به(.)1
وكان السوق ينتظم بثالثة أيام باألسبوع بمنطقة مصراتة ،وكان سوق األحد

ويقام بمركز المدينة(أماطين) ،ويثتي إليه المشترون ،والتجار
(لح ِد) السوق الكبيرُ ،
من مناطق عدة من أنحاء طرابلس(ليبيا) ،على مسافة خمسة أيام أو أكثر ،إلى
جانب سوق الخميس ،وسوق الثالثاء (الثالث) اللذين أُقيما خارجها(. )2

ب  -تاورغـه :

تبعد مسافة ( 35كم) جنوب مدينة مصراتة ،وتتكون من عدة قرى أكبرها
تاورغاء( ،)3التي يمر بها طريق القوافل ،وكان التجار يدفعون إتاوة لسكانها مقابل

مرورهم عبر أراضيهم( ،)4واشتهر أهلها بصناعة الحصر جيدة النوعية ،التي تصدر

منها إلى المدن األخرى ،وبصناعتهم لبعض األدوات من سع

النخيل( ،)5فضال

عن شهرة تمورها ودبسها( ،)6وال توجد بتاورغاء مياه صالحة للشربو

لذا فبن السكان يعتمدون على مياه األمطار التي تجمع في صهاريج ،أو مياه اآلبار

التي تقع على بعد مسيرة ما يقارب ساعتين شمال الطريق الذي يربطها بمدينة

مصراتة(.)7

( )1يوس ـ ـ ـ

.265

()2
()3
()4

الغ ـ ـ ـزال ،ليبيـ ـ ــا ملتقـ ـ ــى المغـ ـ ــرب والمشـ ـ ــرق ،ط ،1منشـ ـ ــورات الجامعـ ـ ــة المغاربيـ ـ ــة ،ط ـ ـ ـرابلس،2006 ،

محمد بن عثمان الحشائشي ،مصدر سابق،
وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق،

.102

.3

علي رضا معين ،طرق المواصالت في طرابلس الغرب (1918م)،ترجمة :عبدالكريم أبـو شـويرب ،ط ،1مركـز

جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،طرابلس،2004 ،

.418

()5

هنري وفريدريك بيتشي ،مصدر سابق،

()6

محمود ناجي ،تاريخ طرابلس الغرب ،ط ،2ترجمة :عبدالسالم أدهم ،دار الفرجاني ،طرابلس،1995 ،

()7

وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق،

.83

.26
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.9

ج  -قصر َح َمد*:

يقع ميناء مصراتة في قصر أحمد في الجزء الشرقي من مدينة مصراتة(،)1

ويرتبط بها بطريق جيد تغطي الكثبان الرملية بعض أقسامه عند مروره بقرية ق ارره

الواقعه شماال ،ويمر بعدها بمنطقة رملية ليصل لقرية زروق ،ويستمر في مروره بين
بعض أشجار النخيل حتى موقع قصر أحمد ،ومنه يتفرع طريق يتجه إلى سرت(،)2

ويرتبط بطريق يشق كامل المنطقة من الشرق إلى الغرب ،يبدأ من قصر أحمد،
ويمر بمناطق مصراتة حتى يصل إلى زليتن غربا(.)3

ويدل هذا على وجود حركة تجارية بالميناء ،وإن كانت محدودة حيث ال تزوره

سوى ( )40سفينة كل سنة()4و لعدم إحتواء الميناء امكانيات طبيعية جيدة ،فالمياه

غير عميقة ،وال تصلح إال للقوارب والمراكب الشراعية الصغيرة ،أما البواخر كبيرة

الحمولة فتلقي مراسيها في عرض البحر على بعد كيلومتر واحد تقريبا من الساحل
عندما ال يكون البحر هائجا وتفرغ حمولتها بواسطة المراكب الصغيرة ،وقد اعتادت
المراكب اإللتجاء إلى مرسى بوشعيرة الصغير شرق المنارة(.)5
**

وقد أُجريت دراسة في نهاية العهد العثماني إلمكانية تشييد ميناءين

بمصراتة يستخدم أحدهما صيفا ،واآلخر في فصل الشتاء ،مقدرين اتجاه ،وامتداد
الساحل ،واتجاه الرياح ،والتيارات في كل فصل ،ومدى مناسبتها لرسو السفن

وحركتها ،وتسهيلها لعمليات التبادل التجاري(.)6

* قصر حمد يعرف بميناء قصر حمد ،ميناء مصراتة البحري ،ميناء مصراتة البحرية.
( )1ج ــيمس ريتشاردس ــن ،الترح ــال فـــي الص ــحراء ،ترجمـ ــة :الهـ ــادي مص ــطفى أبـــو لقم ــة ،ط ،1منشـــورات جامعـ ــة
قاريونس ،بنغازي1993 ،م،

()2

.571

علي رضا معين ،مصدر سابق،

( )3وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق،
()4

.359
.10

الفارس أ تستا ،عـرض إحصـائي عـن واليـة طـرابلس الغـرب وليبيـا ،ترجمـة :حامـد علـي أوحيـدة ،مجلـة الشـهيد،

العدد التاسع ،مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي ،طرابلس ،أكتوبر،1988 ،
()5

وثيقة رقم ( ،)45مصدرسابق،

.6

** ميناء صيفي في قصر أحمد ،وميناء شتوي في بو شعيرة.
()6

المصدرنفسه،

.6
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.259

وقد تباعدت مناطق التركز السكاني خالل العهد العثماني لزيادة عدد السكانو

لذا نجد أن مصراتة تكونت من عدد من القرى المبعثرة التي تحتاح إلى يوم كامل
لقطعها ،كما جاء في وص

الرحالة جيمس ريتشاردسن في رحلته التي قام بها عام

(1845م)(.)1
ويمكن حصر أهم القرى في مجموعات حسب اتجاهها بالنسبة لمركز مدينة
مصراتة كما يلي:
– القرى الشرقية :
 قرية قصر أمحد :وتعد أخر منطقة معمورة باإلتجاه الشرقي ،يتوق

بها الحجاح بطريق سفرهم

للتزود بالمؤن سواء في طريق ذهابهم ،أو عودتهم( ،)2واستقر بالمكان عدد من
السكان يقطنون في مجموعة من البيوت الصغيرة ،ويعملون في التجارة مستفيدين من
قربهم من الميناء ،وبالرعي لقربهم من منطقة األسباخ التي تنتشر بها األعشاب التي
تصلح لرعي الحيوانات ،وقد أنشثت الحكومة العثمانية مبنى جمرك جديد إلى جانب

مبنى الجمارك السابق ،وبعض المخازن ،والدكاكين (محال تجارية صغيرة) ،وهناك

بعض المخازن الكبيرة القديمة التي تعود إلى إحدى العائالت(.)3

ومن العالمات البارزة للمنطقة قربها من الميناء الرئيسي ،وضريح الشيخ أبو

شعيفة ،ومسجد ابن غلبون وهو من المساجد التي كان لها أهمية كبيرة في نشر
التعاليم الدينية ،ومسجد محمود خازن الدار* (.)4

.574

()1

جيمس ريشاردسن ،مصدر سابق،

()2

أب ــو س ــالم العياش ــي ،م ــاء الموائ ــد الرحل ــة العياش ــية (ليبي ــا-طـ ـرابلس-برق ــة) ،تحقي ــق :س ــعد زغل ــول عبدالحمي ــد

وآخرون ،منشثة المعارف ،اإلسكندرية،1996 ،
( )3وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق،

.144

.9

* محمــود خــازن الــدار  :وهــو مســؤول عــن الخزينــة فــي عهـد الـوالي العثمــاني محمــد الحــداد األناضــولي ،وقــد أمــر

ببناء عدد من المساجد بطرابلس ومصراتة ،من بينها المسـجد الـذي ُبنـي فـي قصـر أحمـد ( هنـاك قـول بـثن مسـجد
ابن غلبون هو ذاته مسجد محمود خازن الدار ).
( )4علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

.159
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 قرية زروق :تقع على بعد ( 7كم)( ،)1وبها واحد من أقدم المساجد في مصراتة ،وهو جامع

الجمعة ،وعدد من المرافق الدينية المهمة المرتبطة بالشيخ زروق المتمثلة في جامع

الزروق ،وزاوية الشيخ ،ومسجد الحويرة ،وقد ساهم استقرار الشيخ بالقرية ومن ثم

وجود ضريحه بها في إبرازها ،وزيادة أهميتها الدينية فتغير طريق القوافل وبدأ يمر

بها(.)2

 قرية قراره :تبعد ( 2كم) عن مركز المدينة ،وبها مسجد ق اررة ،وهو اآلخر من المساجد

القديمة التي يعود تاريخ بنائها للعهد العثماني ،ويقع في وسطها موازيا لجامع ّيدر
القائم بقرية ّيدر من الجهة الجنوبية ،ويبعد عنه ( 1كم) (.)3
 -قرية الرملة :

وتقع على بعد ( 2كم) عن مركز المدينة ،وتحوي معلمين إسالميين يعودان

للعهد العثماني يتمثل األول في زاوية علي الفرجاني ،التي تقع في وسط القرية ،أما
الثاني فهو مسجد الشيخ عثمان بادي ،وُبني في القرن التاسع عشر لغرض إقامة

الصالة فيه(.)4

وإضافة إلى هذه القرى التي ُتلبي احتياجات الحجاح في الجزء الشرقي ،يوجد
فندق الجمل بالمدخل الشرقي وهو يقع فيما بين الك ارريم ،وطمينة ويتوق به

المسافرون للراحة ،والتبادل التجاري(.)5

ب – القرى الشمالية:
 -قرية يدِّر :

ازدهرت قرية يدر في العهد العثماني حيث أنشئ بها سوقا يحوي عددا من
المحال التجارية المتنوعة على مساحة كبيرة  ،وقد سيطرت على يومين من أيام
()1
()2
()3
()4
()5

مسعود رمضان شقلوف وآخرون ،مصدر سابق،
أبوسالم العياشي ،مصدر سابق،

علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

المصدر نفسه،
يوس

.154

.145

.156

.175.139

الغزال ،مصدر سابق،

.265-264
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السوق الثالثة ،وهما الثالثاء ،والخميس ،وانتقل أغلب التبادل التجاري إليها ،وساعد
على ذلك االزدهار وقوعها على مقربة من طريق القوافل فهي ال تبعد سوى مسافة
( 1كم) عنه( ،)1وإلزدهار التجارة في ميناء قصر أحمد ،الناتجة عن استقرار عدد
من التجار الفارين من االحتالل األسباني (فرسان القديس يوحنا) الذين احتلوا
طرابلس بين عامي (1551 -1530م)(،)2وسيطر هؤالء الفرسان على الحركة
التجارية بطرابلس ،فانتقل التبادل التجاري من مينائها إلى ميناء قصر أحمد ،وقد
استقر التجار العرب( ،)3واليهود بها()4و فاتخذها العثمانيون سوقا رئيسيا ،حيث بني

عدد من الزوايا ،والمساجد بها أشهرها زاوية مسجد الغا (جامع ّيدر) الذي يقع في
وسطها ،ومسجد المغاربة ،ومسجد سور نفوسه وغيرها ونمت القرية وعدة قرى من
بها كقرية القراطجية (المغاربة حاليا) ،وسور عريبي،

حولها وبكل منها مسجد خا

وآل البهلول ،وسور صويد ،ثم االفاوات ،والعريقات(.)5
 قرية زريق:تقع على البحر باتجاه الشمال الغربي ،وتبعد مسافة ( 6كم) عن مركز

المدينة( ،)6ويعيغ سكانها في أكواخ صغيرة ،ويقومون بزراعة ما يحتاجونه في
أرضيهم الزراعية محدودة المساحة الواقعة بالقرب من الكثبان الرملية المحاذية
ا
للشاطئ وبها عدة آبار عذبة المياه(.)7

()2

اتوري روسي ،مصدر سابق،

()3

عبد

()4

وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق،

G.H.Blake,op.cit, p13.

.194

محمد األشهب ،أستاذ المناهج( ليسانس تاريخ)  ,قسم التربية,كلية األداب والمعلمين ،جامعة  7أكتوبر،

مصراتة  ,مقابلة شخصية ،يوم .2007/9/12
.15

()5

علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

()7

هنري وفريدريك بيتشي ،مصدر سابق،

()6

)(1

.139

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/12/7

.83
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 قرية القراقمة :تقوم هذه القرية عند شاطئ جنات في اإلتجاه الشمالي الغربي على ُبعد
(5,5كم) ،وبها مسجد الق ارقمة الذي تحول عام (1868م) من مسجد أوقات إلى

مسجد جامع ،وهذا يدل على زيادة عدد السكان بالمنطقة(.)1
ج – القرى الغربية:
 -قرية بوروية :

تبعد (14كم) عن مركز المدينة ،وهي محطة لراحة القوافل تتوق

بها لتتزود

بالمياه من آبارها العديدة ،وللحصول على الغذاء ،وبها عدد من أشجار النخيل،

وترتبط بالمدينة بطريق ترابي (.)2
 -قرية زاوية احملجوب :

تبعد مسافة (12كم) عن مركز المدينة( ،)3وتبدأ بعد انتهاء قرية بوروية ،وبها

مياه جيدة ووفيرة( ،)4وتُنسب القرية للشيخ إبراهيم المحجوب ،الذي أسس فيها الزاوية
في القرن السابع أو الثامن عشر الميالدي(لم يتم تحديد تاريخ بناء الزاوية على وجه
الدقة) ،وقد أُضي

 -قرية الشراكسة :

إليها مسجد الزاوية بعد وفاة الشيخ(.)5

وتبعد مسافة ( 4كم) عن مركز المدينة ،وبها مسجد الحمادة الذي أسس في
أواخر القرن الثالث عشر الهجري(.)6
– قرية أوالد بعيو :

وهي ال تبعد سوى مسافة (1كم) عن مركز المدينة( ،)7وبها مسجد من المعالم

اإلسالمية العثمانية المهمة ،والذي الزال قائما حتى الوقت الحاضر ،وهو (جامع بن

نصر) الذي يقدر عمره بثكثر من ( )400عام(.)8
( )1علي أحمد جهان ،مصدر سابق،
( )2علي رضا معين ،مصدر سابق،
( )3علي أحمد جهان ،مصدر سابق،
( )4علي رضا معين ،مصدر سابق،
()5
()6

.156-155
.387
.120
.387

مسعود رمضان شقلوف وآخرون ،مصدر سابق،
.148

علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

.166

()7مالحظات ميدانية ،يوم .2007/12/6
()8علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

.149-148
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وتنتشر في الجزء الغربي عدة فنادق على طول المدخل أولها فندق العضاني
بزاوية المحجوب ،ففندق شفتر ،ثم فندق قشيرة ،الذي يقع بالقرب من النصب
التذكاري لشهداء معركة الرميلة ثم فندق الشلتات ،ففندق البيرة ،وهي جميعا تستقبل
القوافل القاصدة مدينة مصراتة أو مارة من خاللها(.)1
د  -القرى الجنوبية :
 -قرية زموره :

وتبعد مسافة (5كم) عن مركز المدينة ،وهي القرية التي أنشثها سكان قرية
زمورة السابقة بعد أن رحلوا عنها ،لزح الكثبان الرملية عليها ،وتدميرها المسجد
الذي كان قائما بها( ،)2وبها عدد من المساجد يتبع كل واحد منها إحدى القبائل
المتجمعة فيها منها مسجد زموره ،ومسجد الشيخ محمد بن عبد الجواد ،إلى جانب
عدد من الزوايا كزاوية سيدي فتح  ،وزاوية المدني ،وزاوية بن عامر ،وكلها أنشئت

في العهد العثماني(.)3
ومن خالل التتبع التاريخي ،والجغرافي السابق يالحظ على هذه المراكز
العمرانية أنها تتركز حيثما توافرت المياه باألجزاء الغربية ،والشرقية ،والشمالية،
والجنوبية ،إال أنها قد تكون محدودة المساحةو المتداد الكثبان الرملية قريبا منها أو
السباخ ،وفي مقابل ذلك نلحظ الكثافة السكانية بالمنطقة المركزية (باماطين) التي
يدل عليها كثرة عدد المساجد ،والمرافق العامة ،والنشاط التجاري ،وذلك عائد النبساط
األرض وسهولة الحصول على المياه ووفرتها ،ولخصوبة التربة فيها.
ً
سادسا :عهد اإلحتالل اإليطايل :
شجعت الحكومة اإليطالية أصحاب األموال ،والبنوك على استثمار أموالهم
في ليبيا ،وعلى هذا األساس افتتحت عدة فروع لبنك روما ابتداء من عـام
(1905م) ( ،)4في مدينتي طرابلس وبنغازي ليشمل بعد ذلك عدة مدن أخرى
كالخمس ،ومصراتة ،وسرت ،وزواره(.)5
()1

يوس

الغزال ،مصدر سابق،

.265

()2مالحظات ميدانية ،يوم .2007/12/6
()3

علي أحمد جهان ،مصدر سابق،

.148

()4

حسن سليمان محمود ،مصدر سابق,

()5

ســالم فــرح ســالم ،الوجــود اإليطــالي فــي ليبيــا قبيــل الغــزو ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،قســم التــاريخ ،كليــة

اآلداب ،جامعة الزقازيق ،القاهرة،1998 ،

.220-219
.47-46
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واستمر االحتالل االيطالي في ليبيا ما بين عـامي (1943-1911م)،
ولكنه لم يكن متواصال في مدينة مصراتة بل مر بمرحلتين األولى من عـام
(1915-1911م) التي خرح بعدها منها ،واستقلت المدينة لفترة من الزمن ليعود
االحتالل مرة أخرى في المرحلة الثانية التي تمتد من عام (1943-1923م)(،)1

وأتخذت حكومة االحتالل من مدينة مصراتة عاصمة لمحافظة مصراتة ،التي كانت
تضم مصراتة ،وبونجيم ،وتاورغاء ،والخمس ،وزليتن ،وبني وليد ،وسرت ،وأدى ذلك
إلى حدوث حركة عمرانية واسعة بها(.)2
 - 1المراكز العمرانية :
مهد اإليطاليون الحتاللهم االستيطاني للبالد ِبشراء األراضي الزراعية من

المواطنين بواسطة بنك روما قبل االحتالل ،ومن ثم قاموا باالستيالء عليها عنوة بعد

االحتالل ،لينشؤ عليها مستوطنات خاصة بالمعمرين* اإليطاليين (الجالية)

**

الذين

سيتم إستجالبهم من إيطاليا ،وبذلك امتد العمران بثماكن لم تكن من قبل سوى أراض

رعوية مملوكة بالمشاع

***

للقبائل(.)3

وباإلمكان تقسيم المراكز العمرانية خالل هذه الحقبة إلى نوعين هما:
أ – المراكز العمرانية القائمة:
وهي إما مراكز عمرانية كانت موجودة قبل مجيء اإليطاليين ،لكنهم قاموا

ببناء عدد من المنشلت في بعضها ،وأدخلوا عليها تحسينات صبغتها بالطابع
اإليطالي ،وإما مراكز بقيت محتفظة بطابعها العربي ،وكانت عبارة عن أحياء سكنية

يقطنها عدد من السكان من قبائل مختلفة ،وأهم هذه المراكز هي:

()1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ،1966مصدر سابق،
( )2فوزي عبد المجيد األسدي ،مصدر سابق،

.20

.261

المع ِمر الذي ُيعمـر األرض,وقـد قـام االحـتالل اإليطـالي بجلـب عـدد مـن
المعمر وهو طويل العمر ،و ُ
* المعمرين ُ :
المزارعين وقاموا بتطوينهم ببعض القرى الزراعية التي أنشثوها بالبالد.
كبار السن,و ُ
** الجالية  :هم جماعة من الناس يعيشون في وطن جديد غير وطنهم األصلي.

المشاع  :مساحة من األرض ينتفع بها الناس جميعا وليست ملكا ألحد.
*** األرض ُ
( )3وثيقــة رقــم  ،70مشــروع االســتعمار اإليطــالي ،مل ـ شــكري فيصــل ،الظــرف الســادس ،شــعبة الوثــائق العربيــة،
مركز دراسات جهاد الليبيين ،طرابلس ،بيانات غير منشورة ،زيارة يوم .2007/7/5
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 – 1مدينة مصراتة :
ظلت مدينة مصراتة تعرف (بثماطين) في عهد االحتالل اإليطالي ،وقد

أحاطها اإليطاليون من جميع جهاتها بسور* ُعرف بسور المدينة كما يوضح الشكل
رقم ( ،)29الذي ظل قائما حتى عام (1931م) ،وكان به مدخلين أحدهما من
الشمال ،واآلخر من الجنوب(.)1

وكانت المدينة العربية الموجودة بداخله محدودة االتساع( ،)2وأنشاء

اإليطاليون جنوبها حيا سكنيا حديثا حول الكنيسة ،والمعسكر ،والقصر الحكومي،
وتحول مركز الثقل إلى الجهة الجنوبية( ،)3التي حوت عددا من المرافق العامة
كمكتب مرافق مصراتة ،وفندق مصراتة( ،)4والمستشفى ،ودار الرعاية ،ومدرسة

إبتدائية وأعدادية وثانوية للبنين ،ومعهد للمعلمين ،ومدت شبكة الطرق ،وخط للسكك

الحديدية الذي أقيمت له محطة جنوب المدينة بمنطقة تعرف األن بالقوشي ويشغل

المبنى حاليا مكتب مكافحة المخدرات(.)5

وأنشئ بها سوق مسقوف للحبوب ،والحوت ،والزيت ،ورمم كل من الجامع

العالي ،وجامع الشيخ ،وأنيرت الطرق ،وأهتموا بتجارة الفرف ,واألردية التي كانت

تمثل ( )%20من الحركة التجارية بالسوق( ،)6وظل الجامع العالي مركز المدينة
رغم نموها بعيدا عنه باإلتجاه جنوبا(.)7

* الســور :يطلــق عليــه لفــظ الكــردون وقــد عملــه اإليطــاليون لتحص ـينهم مــن هجمــات المقاومــة الت ــي كانــت تهــدد

وجودهم.

 ))1كن ـ ــود هولمب ـ ــو ،رحل ـ ــة ف ـ ــي الص ـ ــحراء الليبي ـ ــة ارص ـ ــدوا الص ـ ــحراء ،ط ،1دار الفرج ـ ــاني ،طـ ـ ـرابلس،1969 ،
.108

 ))2علي الميلودي عمورة  ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري  ،مصدر سابق ،

.319

 ))3فوزي عبد المجيد األسدي  ،مصدر سابق .261 ،
)(4
Angelo Piccioli, Emilio DeBon, Lanuva Italia Doltremare Lopere, Mondadori
Editore, Itali ,1930 , p1034.
 ))5ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة ، 1966مصدر سابق .65 ،
)(6
Angelo Picciol I , Emilio DeBon, op.cit, p1034.
 ))7علـي عطيـة عبدالسـالم ،اآلثـار اإلقتصــادية واإلجتماعيـة ل سـتعمار اإليطـالي فــي ليبيـا ،تحريـر :إدريـس صــالح
الحري ــر ،ف ــي كت ــاب اإلس ــتيطان اإليط ــالي ف ــي ليبي ــا ( ، )1970-1911مرك ــز د ارس ــة جه ــاد اليبي ــين ض ــد الغ ــزو
اإليطالي  ،طرابلس.151 ،1984 ،
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شكل ( )29مدينة مصراتة عام (1918م)
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 – 2مصراتة البحرية :

مصراتة مارينا هذا هو األسم الذي كان يطلق على منطقة ميناء قصر أحمد

خالل فترة االحتالل اإليطالي ،التي كانت ثاني أهم منطقة بعد اماطين كما يوضح
وبني السور
الشكل رقم( ،)30وقد استقر الجيغ فيها ببعتبارها ميناء استراتيجياُ ،
(كردون) حوله للحماية من إغارات المجاهدين(.)1

وكانت المساكن متناثرة ومتباعدة على مساحة واسعة( ،)2وقد أهتم اإليطاليون

وبنيت بالمنطقة مدرسة للتعليم
بمد الطريق إلى الميناء ،وخط السكة الحديديةُ ،
اإلبتدائي(.)3
 – 3تاورغاء:

انشث اإليطاليون بتاورغاء عددا من المرافق العامة ،والحكومية* بغرض

تنميتها ،وتطويرها ،واستثمار مياه العين بها ،فقد تم بناء مكتبا فرعي
وآخر للمدرسة،
ا
للبلدية ،ومكتبا للمديرية ،ومق ار للمحكمة ،وبناء للمستوص ،

و مسلخا(.)4

وقد ُعرفت بالمنطقة الزراعية الرابعة ،وأستثمرت فيها مساحة من أرضها لم
تتجاوز ( )360فداناو لصعوبة االستقرار بثراضيها السبخية ،وانتشار األوبئة
واألمراض بهاو نتيجة لركود المياه النخفاض األرض فيها ،ورغم وجود كميات جيدة
من المياه االرتوازية فبنها لم تُستغل بشكل جيد ،وتصل مياه األودية إليها مما يوفر
المياه للفالحين لفترة طويلة ،وتُزرع بها مجموعة متنوعة من المحاصيل يغلب عليها
أشجار النخيل التي تتحمل ارتفاع الملوحة بالتربة ،والماء(.)5

 ))1علي الميلودي عمورة  ،القالع والحصون والمحارس على التراب الليبي خالل مختل
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية  ،طرابلس .256 ،2005 ،
 ))2وثيقة رقم ( ،)45مصدر سابق.10 ،
)(3
Angelo Piccioli, Emilio DeBon , op.cit, p1034.
* جميعها كانت ال تزال قائمة عام (1966م).
 ))4ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لتاورغاء  ،1988و ازرة التنمية.32 ،1966 ، ،
العهود ،منشـورات مركـز

))5

جــين لــين فــاولر ،اإلســتيطان الز ارعــي اإليطــالي فــي ليبيــا ،ط ،1ترجمــة :عبــدالقادر مصــطفى المحيشــي ،مركــز

دراسة جهاد الليبيين ضد الغزواإليطالي ،طرابلس ،1988 ،
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وقام اإليطاليون إلى جانب هذه المراكز الثالث األساسية ببناء عدد من
المرافق في المحالت السكنية التي كانت موجودة كانشائهم لمدرسة إبتدائية للذكور،

()1
وآخر
واإلناث في زاوية المحجوب عام (1935م)  ،ومشتل ،ومكتب للمرافق بها ،ل
بالغيران(.)2

ولم تقتصر مراكز العمران على هذه المواقع فقط ،فاألحياء السكنية قد
انتشرت حول المدينة بكل االتجاهات ،واستقر بكل منها عدد من السكان هم خليط
من عدد من القبائل ،ويبين الجدول رقم ( )1في الملحق رقم ( )2أسماء ،ومواقع هذه

األحياء ،وعدد السكان بكل منها ،ويمكن تقسيم القرى حسب اتجاهها بالنسبة لمركز
المدينة كما يوضح الشكل ( )31على النحو اآلتي :
– ضواحي مصراتة الشرقية :

وهي قصر أحمد ،والجعافرة ،ومصراتة البحرية (المعمورة) ،وسيدي مفتاح،

وسيدي الزروق ،وق اررة ،ورأس علي ،ورأس التوتة ،وسيدي عبدالحليم ،وسيدي بو
وسكرة.
تركيةّ ،

– ضواحي مصراتة الشمالية :

سوق الخميس ،وأوالد أبي دبوس ،وأوالد األدغم ،تقع جميعها بما ُيعرف

بمنطقة ّيدر ،وأوالد مرابط ،وسيدي مسعود ،وسيدي أبو الرباط ،والقراقمة ،والقدارية،
والكوافي ،والباالت ،والزعابي ،وعباد ،والبيرة ،والبالبلة.
– ضواحي مصراتة الغربية :

وهي :الفراطسة ،وسيدي بو شحمة ،والصوالح ،وأوالد بعيو ،والسويكني،

والسواوى ،وسيدي محجوب ،وسيدي بو هادي ،وسيدي عبد الوهاب ،والدراوشة ،وأبو
روية ،وزريق ،وأبو جاللة ،والجهانات ،وقزير القبلي.
– ضواحي مصراتة الجنوبية :
فتح
))1

وهي :المدنية ،والمقاصبة ،وسيدي عبدون ،وسيدي أبو شعالة ،وسيدي

 ،وزمورة ،والزوابي ،واألسواك ،والقوشي ،والهبارى ،والغويالت ،ورأس الطوبة،

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ،1966مصدر سابق.65 ،
)(2
Angelo Piccioli, Emilio DeBon, op.cit, p1034.
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ورأس بو حمار ،والرعيضات ،والرويسات ،والسكيرات ،وسيدي لملوم ،ورأس الماجن،
وسيدي عامر ،وسيدي علي الفيتوري ،وسيدي امبارك ،والسوالم ،ورأس زوية ،ورأس
الصالح ،وعشيرة القواضي ،وعشيرة السالطنة ،وعشيرة المحارز ،وعشيرة الحشية.

وكانت كل منها مسبوقة بلفظة (كاب  )Capوالتي تعني المكان المرتفع،

حيث توزعت الُقرى واألحياء السكنية واستقرت في المناطق المرتفعة عما حولها في
مصراتة ،وذلك النخفاض المنطقة بثجزائها الشمالية فتكون بذلك عرضة للفيضانات.

وقد تباعدت في الجزء الجنوبي ،واقتصرت على قرية الغيران وناحية تاورغاء،

وزاد عدد األحياء السكنية باإلتجاهين الشرقي والغربي ،وقلت أعدادها في اإلتجاه

الشمالي ،ألثر الكثبان الرملية ،التي يشتد أثرها باإلتجاه الشمالي والشمالي الغربي،

وبصفة عامة يقل عدد األحياء السكنية ،كلما ابتعدنا عن مركز المدينة باإلتجاهين
الغربي والشرقي ،وكذلك الجنوبي ،المتداد الكثبان التي كانت تمثل حدا فاصال بين

كل قرية وأخرى ،واألسباخ وال سيما في األجزاء الجنوبية ،والجنوبية الشرقية.

ولم تستطع الباحثة تحديد تاريخ دقيق لهذا الشكل إال أنها تُرجح أنه يعود
للفترة الممتدة من عام (1931-1918م) لعثورها على شكل يعود للعام (1918م)

يوضح السور القائم حول المدينة وهو الشكل رقم ( ,)31وكذلك لذكر سور المدينة

في رحلة كنود هولمبو عام (1931م).
ب – القرى االستيطانية :

حصر اإليطاليون مناطقهم االستيطانية في مساحات محدودة يجب أن تتوافر

فيها بعض الشروط ،التي تضمن لهم نجاح عملية التوطين ،وهذه الشروط هي:
 -1ضرورة توفير األمن.

 -2وفرة المياه الجوفيةو لتقليل إحتمال فشل العملية الزراعية إذا ما تم االعتماد
على مياه األمطار(.)1

( )1الهـ ــادي مص ـ ــطفى أب ـ ــو لقم ـ ــة ،اإلس ـ ــتعمار اإلسـ ــتيطاني ف ـ ــي ليبي ـ ــا ( ،)1939-1911ف ـ ــي كت ـ ــاب اإلس ـ ــتعمار
االس ــتيطاني ف ــي ليبي ــا( ،)1970-1911تحري ــر :إدري ــس ص ــالح الحري ــر ,مركزد ارس ــة جه ــاد الليبي ــين ض ــد الغ ــزو
اإليطالي ،طرابلس.46-43 ،1984 ,
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شكل (  ) 31توزيع القرى بعهد االحتالل اإليطالي

المفتاح
مركز المدينة
مركز القرى
المساكن
الكثبان الرملية
الكثبان المتحجرة
المناطق المرتفعة
السبخة
البساتين

طريق ترابي
مسالك

المصدر  :أحمد محمود المنتصر  ،مجموعة خاصة  ،مقابلة شخصية  ،يوم  2008 – 1 – 20م

 -3خصوبة األرض بشكل يناسب اإلنتاح.

بالمناخ المعتدل الح اررة ،واألمطار
 -4أن تكون قريبة من الساحل لتتمتع ُ
الجيدة.
 -5أال تبعد عن مراكز العمران حتى تتوافر لها أماكن تسويق قريبة ،ووسائل
النقل والمواصالت(.)1

وتبعـا لذلك قـام اإليطاليـون بتحديـد ما عـرف بالنطـاق الز ارعـي  ،وركزوا على

زراعة الزيتون بشكل أساسي واعتبروا أن زراعته تجود في المناطق التي يزيد معدل
أمطارها عن ( )150ملم /سنويا ،وعدت هذه القيمة الحد الفاصل لألراضي الصالحة

لزراعته ،وليس باإلمكان زراعته في المناطق التي تستقبل كميات أقل من ذلك( ،)2إال

أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه تم استثمار مناطق األودية الجافة التي تستقبل كميات

أمطار تقل عن ( )150ملم سنويا بزراعة الزيتون خالل العهد الروماني ،إضافة إلى

قيام الدولة بمشاريع استثمارية لزراعة الزيتون بمناطق األودية في الوقت الحاضر(.)3

وبذلك بدأت مؤسسة تعمير ليبيا (شركة األنتي  )* Enteبتعمير ثالث

مناطق بمصراتة ،هي الدافنية ،وطمينة ،والك ارريم( ،)4كقرى سكنية بكل منها كنيسة،

ومدرسة ،ومكتب بريد ،ومستوص  ،وبعض المكاتب اإلدارية ،والمحال التجارية،
وبيوت لسكن الموظفين الذين يعملون بكل قرية ،وذلك لتوفير كافة احتياجات
السكان ،ولترغيبهم في االستقرار بها ،وقد ربطت بشبكة الطرق لتسهيل عملية
التنقل( ،)5وهذه القرى كما يوضح الشكل رقم ( )32هي:

()1

اله ـ ـ ــادي مص ـ ـ ــطفى أب ـ ـ ــو لقم ـ ـ ــة ،د ارس ـ ـ ــات ليبي ـ ـ ــة ،سلس ـ ـ ــلة رق ـ ـ ــم  ،1ط ،3مكتب ـ ـ ــة قورين ـ ـ ــا ،بنغ ـ ـ ــازي،1975 ،
.13-12
.21

()2

جين لين فاولر ،مصدر سابق،

()3

الزيارة الميدانية ،يوم .2007/11/14

* اختصار لشركة منظمة تعمير ليبيا (.)Ente di colloniss azionedella Liba
()4

سعد خليل القزيـري ،التحضـر ،فـي كتـاب الجماهيريـة د ارسـة فـي الجغرافيـا ،تحريـر :الهـادي مصـطفى أبـو لقمـة

وسعد خليل القزيري ،ط ،1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،سرت،1995 ،
( )5الهادي مصطفى أبو لقمة ،دراسات ليبية ،مصدر سابق،
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.18

.405
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– غاريبالدي :
بدأ العمل في الدافنية التي سميت غاريبالدي الواقعة على ُبعد (20كم) غرب
مدينة مصراتة عام (1935م)* بعد أن استولى عليها اإليطاليون( ،)1وكانت المساحة

وبدء بالعمل
الزراعية الكلية المستثمرة فيها (38405هـ) ُقسمت إلى ( )314مزرعةُ ،
في ( )300مزرعة منها(.)2
وكانت تتراوح مساحة المزارع بها بين (30-18هـ) إال أن أغلبها كانت

ويزرع نصفها باألشجار المثمرة كالزيتون ،واللوز ،والباقي بالعنب،
مساحته (30هـ)ُ ،
والشعير ،والخضروات ،وتُحاط كل مزرعة بثشجار السنديان ،أو السرو لتعمل

الكثبان الرملية عليها,وتقلل قوة الرياح للحد من تعرية

كمصدات للرياح فتمنع زح

التربة( ،)3وبلد عدد المستوطنين بالدافنية ما يقارب ( )2640مستوطن عام

(1941م)(.)4

– كريسبي :
تقع طمينة التي عرفت بكريسبي جنوب مدينة مصراتة على ُبعد
(20كم)( ،)5وقد بدأ العمل بها عام (1935م) ببستصالح مساحة قدرها (10000هـ)

ُقسمت إلى ( )470مزرعة ،تمت تنمية ( )350منها عام (1938م)( ،)6وكانت
مساحة المزرعة ال تتجاوز (14هـ) في المتوسط(.)7
صممت المزارع فيها للزراعة المرويةو لوجود كميات جيدة من المياه
وقد ُ
الجوفية االرتوازية التي تم الكش عنها عام (1930م) ،وإلستقبالها لكميات أمطار
* بدأ العمل في الدافنية قبل هذا التاريخ من قبل شركة اإلنتي كما يوضح ذلك الشكل رقم ()30

( )1الهادي مصطفى أبو لقمة ،دراسات ليبية ،مصدر سابق،
()2جين لين فاولر ،مصدر سابق،

.20

.134

.260

( )3علي عمر عفط ،أمين مؤتمر الدافنية سابقا ،مقابلة شخصية ،يوم .2007/8/27
()4

جين لين فاولر ،مصدر سابق،

.63

( )5مارتن مور ،الشاطئ الرابع ،االستيطان الزراعي الشامل في ليبيا ،ترجمة :عبدالقادر مصطفى المحيشي ،ط،1
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي ،طرابلس،

.63

( )6جين لين فاولر ،مصدرسابق.248 ،
( )7الهادي مصطفى أبو لقمة ،دراسات ليبية ،مصدر سابق،
140

.19

يتراوح معدلها فيما بين ( )150 -100ملم /سنويا( ،)1وقد تم حفر ( )70صهريجا

وحوضا لحجز مياه األمطار ،وعدد من اآلبار االرتوازية( ،)2ومازالت آثار الفساكي

واالنابيب التي كانت تنقل بواسطتها المياه من مزرعة ألخرى موجودة حتى الوقت

الحاضر( ،)3وقد تم توطين ما يقارب ( )318عائلة بها عام (1938م) بعد تجهيز

المرافق الالزمة لهم(.)4
– جودا :

أطلق اسم جودا على المزارع التي استوطنها اإليطاليون بمنطقة الك ارريم التي

تقع على ُبعد (40كم) جنوب مدينة مصراتة ،وبدأ العمل بها في أوائل عام
(1935م) ببستصالح (2288هـ) قسمت إلى ( )100مزرعة ،مساحة كل منها تتراوح

بين (15-14هـ)(.)5

وكانت أغلبها تعتمد على الزراعة المروية ،فقد كانت جميع اآلبار صالحة

()6
وغ ِرست األراضي بثشجار الزيتون،
ل ستعمال ،وتحوي كميات جيدة من المياه ُ ،
وزرع بها القمح ،والخضروات ،وبنهاية العام (1938م) أصبحت كل المزارع

المعمرين اإليطاليين( ،)7ووصل عددهم إلى ما يقارب
مستوطنة من قبل ُ

( )100عائلة(.)8

وفي عام (1941م) قررت الحكومة اإليطالية نقل معظم المستوطنين من

الك ارريم إلى مستوطنات أكثر نجاحاو بسب الصعوبات التي واجهت المزارعين بها،
المتمثلة في شدة الرياح ،وزح

()1

الرمال على األراضي الزراعية(.)9

المـدني ســعيد المــدني ،سياسـة االســتيطان الز ارعــي اإليطــالي وتثثيرهـا علــى الحيــاة االجتماعيـة فــي ليبيــا ،رســالة

ماجستير غير منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة الفاتح ،طرابلس،2005 ،
.169-167

()2

كلوديو سيجري ،مصدر سابق،

()3

الزيارة الميدانية ،يوم .2007/11/15

()4

مارتن مور ،مصدر سابق،

()5

المدني سعيد المدني ،مصدر سابق،

()6

جين لين فاولر ،مصدر سابق،

.63
.385

.251

()7

المدني سعيد المدني ،مصدر سابق،

()8

مارتن مور ،مصدر سابق،

.63

()9

كلوديو سيجري ،مصدر سابق،

.385

.227
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ً
سابعا :عهد احلكم امللكـي :

نالت ليبيا استقاللها في عام (1952م) ،ون ِ
صب إدريس السنوسي ملكا
ُ
للبالد ،بعد اجراء انتخابات عامة في (1952/4/19م)( ،)1وقد كانت البالد* قبل ذلك
مقسمة إلى ثالثة أقاليم ،إثنين منها تحت سلطة اإلدارة العسكرية البريطانية ،وهما
إقليمي طرابلس الغرب ،وبرقة ،وإقليم فزان تحت سيطرة اإلدارة الفرنسية ،وقد ُق ِسم
إقليم طرابلس الغرب إلى ثالثة مقاطعات بكل منها مركز تتبعه المناطق القريبة منه

إداريا  ،وهذه المقاطعات هي :
• المقاطعات الغربية ومركزها طرابلس.
• المقاطعات الشرقية ومركزها مصراتة.
• المقاطعات الوسطى ومركزها غريان(.)2
وبالتالي فبن مصراتة كانت مرك از إداريا مهما يقدم الخدمات لعدد من المناطق
التابعة له ،ويعود ذلك لوجود عدد من المرافق العامة كالمستشفى ،والمدارس،
واألسواق التجارية التي استمرت مزدهرة بها منذ فترات سابقة.
 – 1مراكز العمران :
شهدت مصراتة تطور عمرانيا واضحا شثنها شثن بقية المدن الليبية كنتيجة
مباشرة لعائدات النفط الذي بدأ تصديره عام (1963م) ،فنفذت بها عدة مشاريع
خدمية في مجاالت الكهرباء ،والمياه ،والصرف الصحي ،وبنيت المنشلت التعليمية،
والصحية ،مما زاد من عدد السكان بالمناطق المثهولة** ،الذين كان عدد كبير منهم
بالسابق رحل  ،أو شبه رحل (.)3

وكانت محافظة مصراتة تضم أربع مديريات هي :مديرية الزروق ،ومديرية

المحجوب ،ومديرية تاورغاء ،ومديرية بونجيم التي ال تشملها منطقة الدراسة حاليا،
)) 1

سالم علي الحجاجي ،ليبيا الجديدة ،ط ،2منشورات مجمع الفاتح للجامعات ،طرابلس،1989 ،

* ظلت البالد تحت الوصاية العسكرية البريطانية الفرنسية من عام (1951-1943م).
.247-246

)) 2

حسن سليمان محمود ،مصدر سابق،

()3

علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،

.172

** المنطق ــة المثهول ــة  :ه ــي مجموع ــة م ــن ( )50بي ــت أو أكث ــر يبع ــد ك ــل منه ــا أق ــل م ــن (150م) ع ــن اآلخ ــر،
أو هي مجموعة من البيوت حول المبنى اإلداري.
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.384

وُق ِسمت هذه المديريات إلى مناطق مثهولة بلد عددها ( )28منطقة( ،)1كما يوضح
الشكل رقم ( ،)33أهم المراكز العمرانية هي :
أ  -مدينة مصراتة :
وهي من أكثر مدن ليبيا عمرانا ،وتطو ار ،وأحتلت المرتبة الثانية من حيث

األهمية بعد مدينة طرابلس في إقليم طرابلس الغرب* ،وتقع في منطقة زراعية خصبة

وبلد عدد أشجار النخيل بها ما يقارب ( )20000نخلة ،و( )25000شجرة فاكهة

(.)2

وتعود نشثة المدينة للمخزون الجوفي من المياه العذبة التي يمكن استخراجها

من آبار قليلة العمق ،التي تتزود بها من ( )6آبار واقعة على ُبعد
(14كم) بجنوبها الشرقي بمنطقة السكت ناهيك عن اآلبار التي تحفر بالمنازل لحفظ
مياه األمطار (الماجن) ،والتي كان السكان يعتمدون عليها بشكل كبير حيث يكاد ال
يخلو منزل منها(.)3

ويتثل تكوين المدينة العمراني من المنطقة التجارية ال ُمقامة في الجزء
الشمالي الشرقي من مركز المدينة (الجامع العالي وما حوله) ،وتضم أسواق
الخضر ،والفواكهة ،واللحوم ،والحيوانات ،والمنسوجات ،والمخازن ،وتجار البيع

بالجملة ،والمطاعم ،والمقاهي ،وبعض الفنادق ،وتحاط المنطقة التجارية من الشرق،

والشمال ،والغرب بالمناطق السكنية المقسمة إلى ثالثة أحياء** ،وال تتجاوز حدود
المدينة الطريق الدائري الثاني ،وكان يوجد بها مساحات واسعة خالية( ,)4وهي تعد
المركز االقتصادي للمناطق المحيطة وفيها أهم األسواق ،التي يثتي إليها الباعة

,والمشترون من مسافة تتجاوز (100كم) ،وهي سوق مهمة للمنتجات الزراعية
وبعض المصنوعات اليدوية كالسجاد ،والكليم ،والحصير(.)5

()1

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ،1966مصدر سابق،

.60 .17

* إقليم طرابلس الغرب يطلق على المنطقة الممتدة من الحدود التونسية غربا حتى تاورغاء شرقا.
()2

عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،

.448

** األحياء السكنية الثالثة هي  :الدرادفة ،والكوافي ،والمقاوبة.
()4
()5

G.H.Blake, op.cit, p3-6.

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط الشامل لمدينة مصراتة  ،1988مصدر سابق،
عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،
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.448

)(3

.41-14
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ب – قصر أحمد:

من أهم المناطق المثهولة الواقعة شرق مدينة مصراتة ،وبها مرسى صغير ال
يصلح إال لرسو الزوارق الصغيرة ،وكان يشهد سابقا تبادال تجاريا واسعا ،إال أنه ُد ِمر
جراء العمليات الحربية خالل فترة اإلحتالل اإليطالي( ،)1وبدأ يستخدم كميناء صيد
من نهاية الخمسينيات وحتى منتص

الستينيات من القرن الماضي( ،)2ويشتهر

السكان بمنطقة قصر أحمد بصيد السمك ،ويعمل بعضهم بالتجارة وباستخراح الملحو
لقربهم من السبخة(.)3
ج – تاورغاء :

تقع تاورغاء التي تعد أهم منطقة مثهولة جنوب مدينة مصراتة في منطقة

الحصر،
زراعية ،مزدهرة بثشجار النخيل ،التي استغلها السكان في صناعة السالل و ُ

وعدد من المصنوعات اليدوية المعتمدة على شجرة النخيل ،إضافة إلى صناعة
الحبال من نبات الديس ،كما تشتهر بتمورها ودبسها ،وتعد منطقة السوق أكثر

المناطق نشاطا فيها ،وُيقام السوق على مساحة واسعة مكشوفة وتتناثر به الحوانيت
الدائمة التي ال يزيد عددها عن ( )7محال( ،)4ويعقد السوق يومي اإلثنين،
والخميس(.)5
د – زاوية المحجوب :

وهي أهم المناطق المثهولة الواقعة غرب مدينة مصراتة( ،)6وتشتهر ببساتينها

الوارفة األشجار ،وبزاويتها الدينية الشهيرة (زاوية جامع الشيخ إبراهيم المحجوب)،

( )1عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،

.448

( )2دوكسيادس وشركاؤه ،النقل في ليبيا ،المجلد رقم  ،1األحوال الراهنة،1965 ،

.82

()3

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لقصر أحمد ،1966 ،1988

()5

فوزي عبد المجيد األسدي ،مصدر سابق،

( )4ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لتاورغاء ,1988

.27-21 .4

.7

.275

( )6ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ،1966مصدر سابق،
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.30

ويقام فيها سوق يوم الجمعة( ،)1ويحوي عددا من المحال التجارية الدائمة المغطاة،
وساحات مكشوفة للبيع(.)2
وإلى جانب المراكز العمرانية األربع السابقة هناك عدد ( )24منطقة مثهولة
يطلق عليها لفظ محلة تنتشر في مختل

االتجاهات حول مركز المدينة ،وهذه

المناطق يمكن تقسيمها إلى :
– المناطق المأهولة الشرقية :
وهي الرويسات بحري ،وأوالد مرابط ،والرملة ،وق اررة ،ورأس بو حمار

( رأس السايح ) ،والرويسات قبلي ،والسكيرات ،والكوشة ،والزروق ،والسواطي،

والهبارة ،وتتبع جميعها مديرية الزروق.
– المناطق المأهولة الشمالية :

ويدر ،ورأس علي ،وهي كذلك
ال يتجاوز عددها ثالثة مناطق وهي :المغاربةّ ،
تابعة لمديرية الزروق.
– المناطق المأهولة الغربية :

وهي :مقسمة بين مديرية الزروق ،والمحجوب ،إال أن أغلبها يقع ضمن

الثانية ،فالمقاصبة ،والمقاصبة قبلي فقط تقعان بمديرية الزروق ،في حين تقع كل من

محلة ( الشواهدة –بعيو– حجارات ) ،ومحلة ( الشراكسة-الصوالح ) ومحلة
( فتح

 -زمورة الغربية ) ،ومحلة ( الجهانات -أبو شعالة -الفراطسة -زمورة

الشرقية ) ،ومحلة قزير البحري ،ومحلة قزير القبلي ،بمديرية المحجوب.
– المناطق المأهولة الجنوبية :
تقتصر المناطق المثهولة الجنوبية على محلتين فقط واحدة منها تقع بمديرية

الزروق وهي محلة طمينة ،واألخرى محلة تاورغاء بمديرية تاورغاء.

ومما يالحظ هنا أن الدافنية لم ترد كمنطقة مثهولةو وذلك لتبعيتها اإلدارية
لزليطن خالل هذه الفترة ،وهناك مناطق مثهولة تابعة لمصراتة إداريا كبوقرين،

()1

فوزي عبد المجيد األسدي ،مصدر سابق،

.275

( )2ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب ،1966 ،1988
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.26-25 .8

والقداحية،وبونجيم،ويتعذرأن تشملها الدراسة ولكونها خارح منطقةالدراسة،ويوضح
الملحق رقم ()7عدد السكان بكل منطقة ،والخصائص العمرانية بها.
ً
ثامنا :عهد الثورة :

دخلــت الــبالد منــذ عــام (1969م) عهــدا جديــدا ،وشــهدت المــدن تطــو ار عمرانيــا

واض ــحا ،لتنفيـ ــذها ع ــددا مـ ــن المشـ ــروعات المخطط ــة سـ ــابقا ،لت ــتالئم مـ ــع احتياجـ ــات
معدالت النمو السكانية المرتفعـة ،وأعـداد السـكان التـي أصـبحت تت ازيـد بشـكل مسـتمرو
كنتيجــة مباشـرة إلرتفــاع عائــدات الــنفط ،وتحســن دخــل الدولــة واألفـراد ،ومــنح القــروض
الســكنية ،وبنــاء عــدد مــن المنشــلت ،والمبــاني العامــة ،وقــد أصــدرت عــدة ق ـوانين تــنظم

عملي ــات التط ــور الحض ــري ،كق ــانون حماي ــة األ ارض ــي الزراعي ــة ،للح ــد م ــن االنتش ــار
العمراني بها(.)1

وقــد احتلــت مدينــة مص ـراتة المرتبــة الثالثــة بعــد ط ـرابلس ،وبنغــازي مــن حيــث

النمو السكاني ،واألهمية االقتصاديةو لذا شهدت نموا عمرانيا واسعا ،واسـتقطبت عـددا
كبي ار من السكان القاطنين بالمناطق المجاورة لها(.)2
 -1المراكز العمرانية :
كــان النشــاء الدولــة عــددا مــن المشــاريع االقتصــادية ،والزراعيــة ،والصــناعية،
كمشــروع الحديــد والصــلب ،والســجاد والكلــيم ،ومشــروع مينــاء قصــر أحمــد ،والمشــاريع
الزراعية المهمة كمشروع تاورغاء ،وطمينة ،والدافنية ،ولزيادة أعداد الم ارفـق التعليميـة،
والصــحية ،وبنــاء الوحــدات الســكنية التــي قللــت مــن أزمــة الســكن ،األثــر الواضــح فــي
نمو ،واتساع حركة العمران(.)3
فنم ــت بالت ــالي الم ارك ــز العمراني ــةووذلك إلزدي ــاد ع ــدد الوح ــدات الس ــكنية ,والم ارف ــق
العام ــة ،فق ــد بل ــد ع ــدد المب ــاني به ــا ( 42737مبن ــى) ب ــين ح ــوف ،وف ــيال ،ومدرس ــة،

()1
()2
()3

علي الميلودي عمورة ،ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري ،مصدر سابق،
فوزي عبدالمجيد األسدي ،مصدر سابق،
و ازرة البلديات ،وص
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الحدود اإلداريـة لبلديـة مصـراتة وفروعهـا والمحـالت التابعـة لهـا  ،1976بلديـة مصـراتة،
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ومستشفى ،وعمارة ،ومسجد وغيرها( ،)1والمراكز العمرانية الرئيسية كمـا يوضـح الشـكل
رقم ( )34تتمثل في :
أ – مدينة مصراتة :
اتسعت المدينة بشكل متسارع فـي السـنوات األخيـرة ،وبـدأت تمتـد حتـى الـدائري
الرابع( ،)2وقد كانت في بداية الثمانينيات ال تتجاوز الـدائري الثـاني ،ومسـاحات واسـعة
منهــا تســتعمل كث ارضــي زراعيــة تتنــاثر بهــا المســاكن ،التــي تنمــو حولهــا أشــجار مثم ـرة

كثشــجار الزيتــون ،والرمــان ،ويتشــكل المنظــر العــام مــن تجمعــات لمبــاني ســكنية وعامــة
مختلفة االرتفاعات ،مع انتشار لقباب وملذن المساجد(.)3
وتكــاد تختفــي األ ارضــي الزراعيــة بالمدينــة فــي الوقــت الحاضــر ،إال أن مشــكلة
المناطق الحضرية المختلطـة تعـد أبـرز مـا تعانيـه المدينـة إلـى جانـب البنـاء العشـوائي،
ورغم نمو المدينـة فـي كافـة اإلتجاهـات ،وإ ازلـة مسـاحات كبيـرة مـن الكثبـان الواقعـة فـي
شــمالها ،وغربهــا ،وردم مســاحات مــن الســبخة شــرقها ،إال أن النمــو باإلتجــاه الشــمالي،

والشمالي الغربي ،الزال أقل من االتجاهات األخرى(.)4
وإذا طبقنا التعريف المظهري للمدينة ،فهو ينطبق بشكل تام فقـط علـى الـدائري
الثــاني ،وبشــكل شــبه كلــي حتــى الــدائري الثالــث ،أمــا بالــدائري ال اربــع فهنــاك مســاحات

كبي ـ ـرة إمـ ــا خاليـ ــة ،أو تشـ ــغلها أشـ ــجار الزيتـ ــون ،والنخيـ ــل ،أو الكثبـ ــان الرمليـ ــة ،ول ـ ـوال
التجــاوزات فــي البنــاء التــي أدت إلــى حصــر مســاحات مــن األ ارضــي بــين المبــاني دون

فعـ ــال ،لت ـ ـوافرت مسـ ــاحات كبي ـ ـرة باإلمكـ ــان اسـ ــتغاللها فـ ــي النمـ ــو العم ارنـ ــي
اسـ ــتخدام ّ
بالمدينة.

()1

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،النتائج األولية لتعداد المبان لسنة ،2006

()2

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/12/13

()3

بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

()4

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/12/15
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وتُقسـ ــم المدينـ ــة إلـ ــى ( )10محـ ــالت عمرانيـ ــة هـ ــي القوشـ ــي  ،والرويس ـ ــات ،
والخروب ــة  ،والجزيـ ـرة  ،وأب ــو ش ــعيرة ،والرميل ــة  ،ورأس فري ــدغ  ،ورأس عمـ ــار  ،ورأس
التوتـة  ،ورأس الماجـل (.)1

وتســيطر المدين ــة عل ــى أغل ــب الخدمـ ــات األساسيـ ــة ،وهـ ــي المنطق ــة المحوري ــة،

فتترك ــز به ــا الخ ــدمات الص ــحية ،والتجاري ــة ،واإلداري ــة ،والتعليمي ــة ،وتـ ـرتبط محالته ــا
بشــبكة نقــل جيــدة ،وتمتــاز ِب ُبنيــة تحتيــة تخــدم كافــة أجزائهــا ،وبلغــت نســبة المبــاني بهــا

( )%45,6من مجموع مباني الشعبية ككل(.)2

وقد كان إلنشاء المطار فـي جزئها الجنوبي ،وإنشاء المنطقـة السـكنية (منطقـة

نس ــور الج ــو) ،األث ــر الواض ــح ف ــي تس ــارع النم ــو باإلتج ــاه الجن ــوبي ،وسيس ــاهم إنه ــاء

الطريق الدائري الرابع الذي مد جزؤه المتجه إلـى البحـر مـن جهـة مـؤتمر الجزيـرة ،فـي

تسـ ــارع عمليـ ــات النمـ ــو والتطـ ــور العم ارنـ ــي علـ ــى جانبيـ ــه ،وبالتـ ــالي تقليـ ــل المسـ ــاحات
الخاليــة ،إال أن ــه يج ــب الحــر

عل ــى المحافظ ــة علــى بع ــض المس ــاحات ذات الترب ــة

الخصــبة الواقعــة قريبــا مــن الطريــق الرئيســي الــذي يمــر بــالقرب مــن األ ارضــي الزراعيــة
الخصبة كما يوضح الشكل رقم (.)35

ب – ضاحية قصر أحمد:
جـذب تشـغيـل ميـناء قصـر أحمد* ,وإنشـاء مصـنع الحديد والصلب** ،إلـى نمـو

العمران بشكل واضـح فـي الجـزء الشرقــي مــن المـدينــة( ،)3فقــد تـم بنـاء عـدد كبيـر مـن

الوحدات السكنية للعاملين الذين وفـر لهـم هـذان المشـروعان االقتصـاديان فـر

عمـل

جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وأدت حركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المرورالنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة

()1

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام  ،1995منطقة مصراتة،
.14-13

( )2الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان  ،2006مصدر سابق،
* ُب ِدم في تنفيذ المرحلة األولى من الميناء عام (1974م) ،والمرحلة الثانية عام (1984م).
** و ِ
ضع حجر األساس لمشروع الحديد والصلب عام (1979م) ،وأفتتح عام (1989م)
ُ
()3

فوزي عبدالمجيد األسدي ،مصدر سابق،
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على الطريق الرابط بينه وبين المدينة إلى ظهـور نشـاط تجـاري علـى جانبيـه وازدهـار

المنطقة ،يضاف إلى ذلك إنشاء منطقة السوق الحرة مؤخ ار(.)1

ورغــم أن منطقــة قصــر أحمــد لــم تســتحوذ ســوى علــى ( )%6,5مــن نســبة عــدد
المبــاني فــي الشــعبية عــام (2006م)( ،)2إال أنهــا تعــد ركي ـزة أساســية فــي اقتصــاديات
اإلقليم ،ومـن المتوقـع أن تنمـو المدينـة حتـى قصـر أحمـد شـرقا ،وتتـوافر حـول المنطقـة
منــاطق واســعة س ــبخية وردمــت مســاحات كبيـ ـرة منهــا ،وأزيــل ج ــزلء كبيـ لـر مــن الكثب ــان
الرمليــة ،والكثبــان المتحج ـرة ،وتــم قطــع عــدد كبيــر مــن أشــجار النخيــل( ،)3وقــد خطــط
س ــابقا إلقام ــة مدين ــة ص ــناعية بقص ــر أحم ــد ،لتـ ـوافر مقوم ــات اإلنت ــاح الص ــناعي به ــا
خاصة شبكة النقل الجيدة والتي يمكن اعتبارها األن ضاحية صناعية(.)4

ج – ضاحية الزروق:

اس ــتحوذت منطق ــة ال ــزروق عل ــى نس ــبة ( )%11,1م ــن مجم ــل ع ــدد المب ــاني

بالشــعبية عــام (2006م)( ،)5و يرجــع ذلــك لقربهــا مــن المدينــة ،ولوجــود جــامع الــزروق
الـ ــذي كـ ــان سـ ــببا فـ ــي تركـ ــز عـ ــدد كبيـ ــر مـ ــن السـ ــكان بـ ــالقرب منـ ــه ألهميتـ ــه الدينيـ ــة،
والروحية ،ولقربها من المينـاء ،ومصـنع الحديـد والصـلب الـذي وّفـر فـر

العمـل لعـدد

كبير من سكانها ،حيث يعمل عدد كبير منهم كسائقي للشاحنات ،ومن المتوقـع نموهـا

بشكل سريع في الفترات القريبة القادمة لتصبح في المستقبل جـزءا مـن المدينـة بعـد أن
كان ــت ض ــاحية س ــكنية له ــا ،خاص ــة بع ــد ف ــتح الطري ــق ال ــدائري ال ارب ــع ال ــذي يربطه ــا
بالمدينة.
ورغ ــم ت ازي ــد ع ــدد المبـ ـاني به ــا إال أن هن ــاك مس ــاحات واس ــعة بينه ــا خالي ــة أو

تنتشر بها أشجار النخيل ,والزيتـون ،أو بعـض المزروعـات األخـرى ،أو تغطيهـا كثبـان
رملية ،وهي تعـاني مـن مشـكلة النمـو العشـوائي الـذي يعرقـل تنفيـذ أي خطـط تطويريـة

()1
()2

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/3/16

الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان  ،2006مصدر سابق،

.14-13

( )3مالحظات ميدانية ،يوم .2007/3/16
)(4
S.k.kziry, Planning the new town in Libya, Libyan Studies,vol 18,1987, p10.
( )5الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان ،2006مصدر سابق.14-13 ،
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مســتقبلية ،التــي تســتلزم هــدم عــدد مــن المبــاني لشــق الطــرق ،وتوســيع بعضــها اآلخــر،

خاصة تلك التي تربط الطرق الرئيسية بالداخليـة( ،)1وتنقسـم المنطقـة إلـى محلتـين همـا
محلة الزروق  ،والمرسى التي تعرف أحيانا بمرسى الدامر(.)2
د – ضاحية زاوية المحجوب:

يتك ــون نس ــيجها العم ارن ــي م ــن مجموع ــات م ــن المب ــاني المنتشـ ـرة عل ــى مس ــاحة

كبي ـرة ،وأمــاكن مفتوح ـة واســعة حولهــا ،وعــدد مــن المتــاجر والــورف( ،)3وت ـرتبط بشــكل
جيد بالطريق الساحلي الذي يمتد جنوبهـا ،وتتصـل بـالبحر مـن الشـمال بطريـق مسـتقيم
يمتد نحـوه ،وتخـتلط بهـا االسـتخدامات الحضـرية ،والزراعيـة ،وتعـد زاويـة الشـيخ إبـراهيم

المحجــوب م ــن أه ــم معالمه ــا ،الت ــي يجتم ــع الس ــكان حوله ــا فظه ــرت المب ــاني مت ارص ــة

بش ـ ـ ـ ـ ــكل واض ـ ـ ـ ـ ــح قريب ـ ـ ـ ـ ــا منه ـ ـ ـ ـ ــا ،وتس ـ ـ ـ ـ ــتحوذ منطق ـ ـ ـ ـ ــة زاوي ـ ـ ـ ـ ــة المحج ـ ـ ـ ـ ــوب عل ـ ـ ـ ـ ــى

( )%7,5م ـ ــن مجم ـ ــوع المب ـ ــاني بالش ـ ــعبية ع ـ ــام (2006م) ،ويتوق ـ ــع أن تنم ـ ــو مدين ـ ــة

مص ـراتة باإلتجــاه الغربــي حت ــى زاويــة المحجــوب لتكــون حاضـ ـرة مص ـراتة مــن قص ــر
أحمد شرقا حتى زاوية المحجوب غربا( ،)4وهـي مقسـمة حاليـا إلـى محلتـين همـا :محلـة
المحجوب  ،وسيدي أمبارك (.)5

هـ – ضاحية الغيران:

نمــت هــذه المنطقــة الواقعــة جنــوب المدينــة بشــكل س ـريع فــي الســنوات األخي ـرة،

فه ــي ل ــم تك ــن س ــوى قري ــة ص ــغيرة تش ــتهر بز ارع ــة بع ــض الخض ــروات حت ــى منتصـ ـ

الســتينيات ،فكــان يعــد جــزء كبيــر منهــا أ ارضــي باديــة ،أمــا اآلن فهــي تعــد مــن أكبــر
المحــالت العمرانيــةو لتركــز عــدد كبيــر مــن الســكان بهــا*( ،)6وبلغــت نســبة المبــاني بهــا

( )%9من جملة عدد المباني بالشعبية عام (2006م)(.)7
()1

مالحظات ميدانية  ،يوم.2007/3/16

( )2الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،مصدر سابق،
()3

.3

بولسيرفيس ،زاوية المحجوب المخطط العام  ,2000مصدر سابق،

()4

المركز الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()5

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،مصدر سابق،

* سيتم إفراد جزء خا

.18

.10

بالسكان في الفصل الرابع.

.3

()6مالحظات ميدانية  ،يوم .2007/3/15
()7

الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان  ،2006مصدر سابق،
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ويتركــز العمـران بــالقرب مــن الطريــق الرئيســي الشــمالي الســاحلي ،ويقــل باتجــاه
الجنوب بمحاذاة الطريق الواصـل إلـى بنـي وليـد ،حيـث منـاطق األوديـة ،وتشـغل الكليـة

الجوية مساحة واسعة بها ،وهي تعاني من ضيق الطرق الداخلية والنمو العشوائي(.)1
و – قرية تاورغاء المركزية* :

تض ــم ث ــالث مح ــالت ه ــي مق ــاس ،والـ ـوادي األزرق ،وغ ــزوان ( ،)2وق ــد س ــاهم
المشروع الزراعي الـذي أقـيم بهـا ،ومشـروع تربيـة األبقـار ،والـدواجن ،ومصـنع الحليـب،
في توفير فر

العمل لعدد كبير من السكان ،وتوقفت حركة انتقال السكان منهـا إلـى

المدينة ،والمناطق األخرى القريبة منها(.)3
وتشــهد المنطقــة التــي تصــل نســبة المبــاني بهــا إلــى ( )%8,4مــن عــدد المبــاني
بالش ــعبية ع ــام (2006م) نمـ ـوا متس ــارعا واس ــعا ،ولك ــن بش ــكل مش ــتت ومبعث ــر ،عل ــى
مســاحة واســعة ،ويالحــظ تركــز العم ـران بــالقرب مــن الطريــق الرئيســي ،وهنــاك حركــة
عمرانية بالقرب من منطقة الك ارريم.
وقد هجر السكان المنطقـة القريبـة مـن العـين بشـكل شـبه كلـي ،وتركـت المبـاني

خالية ،وقد تهدم عدد كبير منها ،ويقـوم السـكان بز ارعـة أشـجار الزيتـون بشـكل موسـع،
وبعــض أشــجار الفواكــه المثم ـرة إلــى جانــب شــجرة النخيــل التــي طالمــا ميزتهــا ووفــرت
الحرفـة ،والـدخل ،والغـذاء للســكان ،وهـي تشـكل مـع العــين ،والسـبخة مظهـ ار بيئيـا مميـ از
يفتــرض االهتمــام بــه ،وتعــاني هــذه المنطقــة مــن مشــكلة األرض الســبخية إال أن الميــاه
تتـوافر بهــا مــن العــين ،واألوديــة التــي تصــلها ،وهــي قريبــة مــن البحــر حيــث كــان يقــوم
مرسى مرزوقة(.)4

()1

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/3/15

طـورت بانشـاء عـدد مـن المشـاريع التنمويـة
* القرية المركزية :هي قرية قائمة أساسا على النشاط الز ارعـي إال أنهـا ُ
بها فارتفع عدد السكان فيها.

( )2الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،مصدر سابق،
()3

مالحظات ميدانية  ،يوم .2007/3/16

.3

()4مالحظات ميدانية  ،يوم .2007/3/15
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ز – الدافنية:
تعد واحدة من أخصب األراضي الزراعية في منطقة الد ارسـة ،وقـد لجـث السـكان
ل قامـ ــة فيهـ ــا لغـ ــرض االسـ ــتثمار الز ارعـ ــي ،وقـ ــد كانـ ــت سـ ــابقا أرض مشـ ــاع (باديـ ــة)
للسـكان* للرعـي والز ارعـي ،وال تتعـدى الكتلـة العمرانيـة المتكاملـة بهـا المبـاني اإليطاليــة
القديمة التي أنشئت خالل فترة االحتالل اإليطالي( ،)1وقد ازدادت المباني المقامـة بهـا
وبلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتها ( )%4,8مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
(2006م) (.)2
ورغــم أنهــا ال ازلــت منطقــة زراعيــة ريفيــة بالدرجــة األولــى إال أن بعــض القــاطنين
بها قاموا ببناء مساكن كبيرة مدمرين بـذلك مسـاحات كبيـرة مـن األ ارضـي الزراعيـة ،أي
أن بعضــهم ق ــاموا ببن ــاء أكث ــر م ــن من ــزل بالمزرع ــة ،رغ ــم أن ــه يفت ــرض أن يك ــون بك ــل
مزرع ــة بي ــت واح ــد يكف ــي أسـ ـرة واح ــدة م ــع إمكاني ــة البن ــاء ال أرس ــي فق ــط ،كم ــاتتعرض
األرض الزراعي ــة إل ــى التعري ــةو لقي ــام المـ ـواطنين بقط ــع األش ــجار الت ــي زرع ــت حوله ــا
لتعمــل كمصــدات للريــاح ،إضــافة لتركهــا عاريــة دون ز ارعــة ممــا يســهل حمــل الريــاح
للتربــة ،و بالتــالي فقــدان األرض لخصــوبتها ،وتعــاني الميــاه مــن ارتفــاع نســبة الملوحــة
لضــغط االســتخدام البشــري علــى الخ ازنــات الجوفيــةو لع ـدم ت ـوافر شــبكة الميــاه بهــا(،)3
وهي مقسمة إلى محلتين هما :بوروية  ،والدافنية (.)4
ح – طمينة:
وهــي تســتحوذ علــى ( )%7,1مــن جملــة المبــاني بالشــعبية عــام(2006م) (،)5
وتشــتمل علــى ثــالث محــالت هــي طمينــة ،الك ـ ارريم ،وكــرزاز ،وجميعهــا منــاطق قائمــة
* كانت أجزاء منها تابعة لمصراتة وأخرى لزليتن وحزء لبني وليد ،وتمتلك بعض العائالت مساحات بها .

()1
()2
()3

بولسيرفيس ،الدافنية المخطط العام  ،2000التقريرالنهائي رقم (ط ن،1985 ،)50-
الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان ،2006مصدر سابق،

مالحظات ميدانية  ،يوم .2007/3/15

( )4الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق  ،مصدر سابق،
()5

.16-13

.14-13

.3

الهيئة العامة للمعلومات ،النتائج األولية لتعداد المبان  ،2006مصدر سابق،
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عل ــى أرض زراعي ــة( ،)1وما ازل ــت مس ــاحات واس ــعة منه ــا مس ــتغلة باإلنت ــاح الز ارع ــي،

خاصـة األشــجار المثمـرة كالفاكهــة ،والزيتــون ،إال أن مسـاحات واســعة قـد طغــت عليهــا
المبـ ــاني العمرانيـ ــة ،واالسـ ــتخدامات الحض ـ ـرية فـ ــدمرت األرض الزراعيـ ــة ،ونلحـ ــظ فـ ــي
طمين ــة نم ــو المنطق ــة المركزي ــة به ــا ح ــول بقاي ــا المب ــاني اإليطالي ــة القديم ــة ،فثقيم ــت
المدرسة والمركز الشعبي وغيرها من المكاتب اإلدارية بالقرب منها.
وكلمــا ابتعــدنا عــن هــذه المنطقــة نلحــظ ســيادة الطــابع الز ارعــي حيــث الحيــازات
الزراعية التـي يقـام بكـل منهـا منـزل عـادة علـى مسـاحة كبيـرة مـن األرض ،وهجـر عـدد
كبيــر مــن الســكان حرفــة الز ارعــة ،وتعــاني الك ـ ارريم مــن ذات المشــاكل وإن كــان بحجــم
أقــل ،ويح ــدث التط ــوير به ــا ب ــالقرب م ــن الطري ــق الس ــاحلي ،وي ــتم حالي ــا بن ــاء المجم ــع
الصناعي ،وبدم في إنشاء المساكن بالقرب منه لتكوين القرية الصناعية(.)2
أما كرزاز فهي منطقة حديثة قائمة بالكامل خارح المخطط ،وكانت شـبه خاليـة
مـن الســكان ,وتشــتهر ببنتــاح الفواكــه حتـى منتصـ

الســتينيات( ،)3وتوســع العمـران بهــا

لــرخص ثمــن األ ارضــي بهــا بعــد فقــد األرض لخصــوبتها ،ولقربهــا النســبي مــن المدينــة
مقارنة بطمينة ،والك ارريم(.)4

()1

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق  ،مصدر سابق،

()2

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/3/14

()3

بش ــير عب ــد

.3

المحيش ــي ،أح ــد الع ــاملين بالبلدي ــة س ــابقا ,واإلحص ــاء الس ــكاني ع ــامي (,)1973-1964مقابل ــة

شخصية ,يوم 2007-8-20م .
()4

مالحظات ميدانية ،يوم .2007/3/14
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ً

أوال :احلدود اإلدارية :

يه ــدف التخط ــيط اإلقليم ــي إل ــى حص ــر االمكاني ــات المتـ ـوافرة ب ــاإلقليم ,وتحدي ــد

أفضــل الســبل الســتغالها ,بنــاء علــى خطــة مســتقبلية ,يــتم فيهــا تقــدير أعــداد الســكان

واحتياجاتهم المتوقعة خالل الفترات القادمة ,ويتطلب ذلك معرفـة دقيقـة بحـدود اإلقلـيم،

الذي يتماشي مع التقسيم اإلداري المتبعو لعدم وجود ظواهر طبيعيـة تمثـل فاصـال بـين

كل منطقة وأخرى ،وقـد عانـت منطقـة الد ارسـة كغيرهـا مـن المـدن الليبيـة مـن التغييـرات
اإلدارية ،التي أثرت في حدودها كثقليم تخطيطي (.)1

ففي مخططات الجيـل األول (1988–1966م) كـان إقليمهـا التخطيطـي يشـمل

مدين ـ ــة مصـ ـ ـراتة ،وزاوي ـ ــة المحج ـ ــوب ,وال ـ ــزروق ,وطمين ـ ــة ,وقص ـ ــر أحم ـ ــد ,والكـ ـ ـ ارريم,
وتاورغاء ،كما يوضح الشكل رقم (.)2( )36

أما في مخططات الجيل الثاني ( 2000 – 1980م) فقد تغيرت حـدود اإلقلـيم

التخطيطــي ،بنــاء علــى التقس ـيم اإلداري المتبــع فــي تلــك الفت ـرة ,وأصــبح يشــمل مدينــة

مصـ ـراتة ،وقص ــر أحم ــد ,وزاوي ــة المحج ــوب ,والدافني ــة ,وطمين ــة ,والكـ ـ ارريم ,ول ــم تع ــد
تاورغاء تابعة لمصراتة كما يوضح الشكل رقم (.)3( )37

وحدث التغيير بمخططات الجيل الثالث (2025-2005م) أيضا ,وامتـد نطـاق

مصـراتة الفرعـي ,ليشـمل مصـراتة ،وبنـي وليـد كمـا يوضـح الشـكل رقـم ( ,)38أي كافـة

المن ـ ـ ـ ــاطق التابع ـ ـ ـ ــة لمصـ ـ ـ ـ ـراتة كش ـ ـ ـ ــعبية خ ـ ـ ـ ــالل فتـ ـ ـ ـ ـرة إع ـ ـ ـ ــداد المخطط ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ــام
(2005م) (.)4

وعند االنتهاء من إعداد مخططـات الجيـل الثالـث كانـت شـعبية مصـراتة ،تضـم

مص ـراتة ،وبنــي وليــد ،وزليــتن ،ممــا يصــعب عمليــة المقارنــة بــين إنجــازات كــل مخطــط
وآخ ــر ،وتحدي ــد مع ــدالت النم ــو سـ ـواء الس ــكانية ،أو االقتص ــادية ،ف ــي كاف ــة المش ــاريع
التنموية ،وخدمات البنية التحتية .

()1

ونيس عبدالقادر الشركسي ،أبحاث في جغرافية مصراتة ،مصدر سابق،

.39

()2ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ,تقرير الجرد لمحافظة مصراته  , 1966مصدر سابق ,
()3

بولسيرفيس ،إقليم مصراتة الفرعي ،مصدر سابق،

()4

.15

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.10
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ولتــثثير التغييــر اإلداري فــي التخطــيط اإلقليمــي ،فســيتم إف ـراد هــذا الجــزء مــن

الدراسة لدراسة التغيرات اإلدارية التي شهدتها المنطقة.
 1ـ عهد الخالفة اإلسالمية العثمانية :

لع ــل أب ــرز تغي ــر إداري يمك ــن تتبع ــه لمنطق ــة الد ارس ــة يب ــدأ من ــذ عه ــد الخالف ــة

اإلسالمية العثمانية ،عندما كانت البالد والية* تابعة للدولة العثمانية ،تُعـرف بطـرابلس
الغــرب ،وإداريــا كانــت واليــة طـرابلس متصــرفية تلحــق بهــا فـزان كســنجق** تــابع ،بينمــا

كانت برقة سنجقا منفصال ،دون أن تعد والية قائمة بذاتها(.)1

وبعـد ذلــك قســمت الـبالد إلــى ثــالث مقاطعــات*** ،هـي طـرابلس وبنغــازي ومصـراتة،

التــي كانــت مقســمة بــدورها إلــى أقضــية (قائمقاميــة****) ،وعلــى رأس كــل قضــاء قائــد
مسؤول عن كافة األمور المدنية ،والمالية ،واألمنية ،عدا أمور المحاكم القضائية(.)2

وقامت الحكومة العثمانية بعد ذلك بتقسيم ايالة طرابلس التي كان يطلـق عليهـا

الباشاليك إلـى أربعـة ألويـة ,أوسـناجق ,أوأربـع مقاطعـات يـدير كـل منهـا قائمقـام يحمـل

عادة لقب باي ,وهذه المقاطعات األربعة هي :

• إقليم فزان وقائمقامها يقيم في مرزق .
• إقليم بنغازي أو برقة ويقيم قائمقامها في بنغازي .
• إقليم مصراتة ويقيم قائمقامها في قصر الخمس .
• إقليم غـدامس والجـبل وغريـان ,ويقيم قائمقامها في قصر الجبل بيفرن.

* والية أعلى رتبة إدارية وعلى رأس الوالية وال برتبة باشا  ،يمثل السلطة التنفيذية .

** سنجق ( متصرفية )  :وحدة إدارية دون الوالية وفوق القضاء يرأسه متصرف يتبع الوالي .

()1

جمال حمدان  ،الجمهورية العربيـة الليبيـة ،د ارسـة فـي الجغرافيـا السياسـية ,ط,1عـالم الكتـب ,القـاهرة ، 1973 ,
. 24

*** المقاطعة  :منطقة من اليابس ،أو الماء ،أو من اليابس والماء ،تتبع أو تخضع لسلطة حكومية.

**** القضاء ( القائمقامية ) تتكون من القائمقـام ومجلـس القائمقاميـة ،وهـو يهـتم بجبايـة الضـرائب بصـفة خاصـة،
وله نفس اختصاصات المتصرف .

()2

حسن سليمان محمود ,مصدر سابق,

.198
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أمــا األقلــيم الــذي يشــمل ض ـواحي ط ـرابلس فيحكمــه ،ويــديره ال ـوالي أو الحــاكم
العام نفسه

* ()1

.

وبموجــب القــانون الصــادر عــام (1984م) ُق ِّســمت واليــة ط ـرابلس الغــرب إلــى
أربــع ســناجق (متصــرفيات) هــي طـرابلس ،ومركزهــا مدينــة طـرابلس ،والخمــس ومركزهــا
مدينــة الخمــس ،والجبــل الغربــي ومركزهــا مدينــة يفــرن ،و ف ـزان ومركزهــا مدينــة مــرزق،
وعلى رأس كل سنجق متصرف يتبع الوالي ,وينقسم كل سنجق إلـى مقاطعـات تعـرف
باسم األقضية ،التـي تضـم عـددا مـن النـواحي (قـرى) ,وقـد كانـت مصـراتة قضـاء تابعـا
لســنجق الخمــس ،وكانــت تاورغــاء قريــة تابعــة لقضــاء مســالتة التــابع لســنجق الخمــس,
والتي تذكر أحيانا بثنها بلدية (ناحية – قرية)

(.)2

 -2عهد االحتالل اإليطالي:
أبق ــت الس ــلطات اإليطالي ــة عل ــى التقس ــيم اإلداري الس ــابق ف ــي بداي ــة إحتالله ــا,
وظلــت بــذلك مصـراتة متصــرفية تابعــة للـواء الخمــس حتــى العــام (1913م)( ،)3عنــدما
أصــبحت مصـراتة بلديــة مكونــة مــن عــدد مــن المحــالت (.)4وفــي عــام (1914م) أعيــد
تقسيم المستعمرة إلى مناطق حكم مدنـي ،وأخـرى ذات حكم عسكري( ،)5وكانت

*

قام القنصل الهولندي الفارس أ تستا بزيارة إليالة طرابلس الغرب عام (1845م) أستغرقت عشر سنوات .

( )1الفارس أتستا ،مصدر سابق،

.250-294

( )2الص ــالحين جبري ــل محم ــد الخفيف ــي ,النظ ــام الضـ ـريبي ف ــي والي ــة طـ ـرابلس الغ ــرب ( 1912 – 1835م) ,ط,1
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ,بنغازي,2000 ,

()3

هنريكودي أغسطيني ,مصدر سابق,

. 241

.145 .31 .23-22

()4جريدة المقاوالت ،الجريدة الرسمية عـام (1913م) ،سـجالت المحكمـة الشـرعية بمصـراتة ,مصـراتة ،بيانـات غيـر
منشورة ,زيارة يوم ,2007/5/14

()5

.101

خليفــة محمــد الــدويبي وإبـراهيم ســالم الشـريف ،الوثــائق اإليطاليــة ،المجموعــة الخامســة ،القرضــابية ،ط ،1مركــز

دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو اآليطالي ،طرابلس،1990 ،
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مص ـراتة ض ــمن منــاطق الحـ ــكم المدن ــي ،وألحقـ ــت بـطـ اربـل ــس مـباش ـ ـرة ومــن ت ــم

ُج ِعــل منهــا متصــرفية يتبعهــا قضــاء مص ـراتة ،وقضــاء زلــيطن وناحيــة تاورغــاء ،وكــان
مركز المتصرفية بمصراتة(.)1
وبعــد أن تمكــن االحــتالل مــن إخضــاع الجــزء الغربــي مــن ليبيــا والس ـيطرة عليــه
عـام (1922م)ُ ,ق ِّ
ـس ِ م إلـى جـزئين إداريـين رئيسـيين ,همــا طـرابلس ،ومصـراتة ,وبــذلك
أصبحت مصراتة مساوية لطـرابلس ,وصـارت عاصـمة إقليميـة للمنـاطق المحيطـة بهـا,
تقدم الخدمات للقرى اإليطالية التي أُنشئت في الدافنية ،وطمينة ،والك ارريم(.)2

وبعــد فــرض الســيطرة الكامل ـة علــى ليبيــا  ,تــم تقســيمها إلــى ( )5أقــاليم* ,كــان

إقلــيم مصـراتة واحــدا منهــا  ,الــذي ضــم منــاطق الخمــس ،وزليــتن ،ومصـراتة ,وظــل هــذا

التقسيم متبعا عامي (1936–1931م)(.)3

وخـالل هــذه الفتـرة شــهدت المنطقـة تغيـ ار إداريــا سياســيا هامـا ,يتمثــل فــي تكــوين

حكومــة مص ـراتة عــام (1915م) ,بعــد انســحاب ق ـوات االحــتالل منهــا ,وقــد امتــد نقــوذ

هــذه الحكومــة اإلداري ليشــمل كافــة المنــاطق التابعــة للخمــس (عــدا المدينــة) وزلــيطن,

وساحل األحامد ,وقصر خيار ,ومسالته ,وجنوبا حتى سرت ,واستمر هذا الوضع بـين

ضـ ــمت
ع ــامي (1922 – 1915م) أي حتـ ــى سـ ــيطرة الق ـ ـوات اإليطالي ــة عليهـ ــا ,وقـ ــد ُ
غدامس إلى حكومة مصراتة ,وأصبحت تابعة لها خالل عامي (1914-1913م)(.)4

()1

هنريكودي أغسطيني  ,مصدر سابق ,

. 241

G.H.Blake , op.cit,p 6.
* األقاليم الخمس هي  :إقليم طرابلس  ,إقليم مصراتة  ,إقليم بنغازي  ,إقليم درنة  ,الصحراء الليبية.

)(2

)(3عقيل البربار ,سـكان ليبيـا ( ,)1950-1835مجلـة الشـهيد ،العـددان الثـاني والثالـث عشـر ،مركـز جهـاد الليبيـين
للدراسات التاريخية ،طرابلس،1998-1997 ،

. 170

) (4الطـ ــاهر أحمـ ــد ال ـ ـزاوي ,جهـ ــاد األبطـ ــال فـ ــي ط ـ ـرابلس الغـ ــرب ,ط ,4دار المـ ــدار اإلسـ ــالمي ,بيـ ــروت،2004 ,
. 293 – 249
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 -3عهد الحكم الملكي :
خالل هذه المرحلـة حـدثت تغييـرات إداريـة واضـحة بـدخول الـبالد عهـدا جديـدا،
وخاصـ ــة خـ ــالل الخمسـ ــينيات والسـ ــتينيات مـ ــن القـ ــرن الماضـ ــي ,وأصـ ــبحت مص ـ ـراتة
متصــرفية تابعــة لمحافظــة مص ـراتة ،ويــديرها المحــافظ المعــين مــن قبــل و ازرة الداخليــة,
الذي ُيعتبر ممثال للحكومة ضمن أراضي محافظته ,ويطبق السياسة العامـة للحكومـة,
وكانــت محافظــة مص ـراتة مقســمة إلــى ثــالث وحــدات إداريــة ,يطلــق عليهــا متصــرفيات
وهي :
متصرفية زلـيطن  ,ومتصـرفية مصـراتة ,ومتصـرفية سـرت ,ويقـع المقـر اإلداري
للمحافظــة فــي مدينــة مص ـراتة  ,وتنقســم كــل متصــرفية إلــى مــديريات  ,كمــا يوضــح
الشــكل رقــم ( ،)39فكانــت متصــرفية زلــيطن تضــم ( )3مــديريات ,ومتصــرفية مص ـراتة
( )4مــديرات ,ومتصــرفية ســرت ( )6مــديريات ,وتتــثل

كــل مديريــة مــن مجموعــة مــن

ـول بـه خـالل
القبائل التي هي أساس التنظيم اإلداري بليبيا ,وقد كان هذا التقسيم معم ل
تعداد السكان عام (1954م)(.)1
وكانت متصرفية مصراتةمقسمة إلى أربع مديريات هي :
• مديرية المحجوب.
• مديرية الزروق.
• مديرية القرى اإليطالية.
• مديريــة تاورغــاء ,التــي كانــت تضــم القداحية,والتــي هــي خــارح حــدود منطقــة
الدراسة في الوقت الحاضر .

)(1

مصلحة اإلحصاء والتعـداد ،التعـداد العـام للسـكان  ,1954النتيجـة النهائيـة ،المطبعـة الحكوميـة ،واليـة طـرابلس

الغرب,

.13
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شكل ( )39التقسيم اإلداري عام (1954م)

محافظة مصراتة
المتصرفيـ ــات

زليطن

مصراتة

سرت

المدي ـ ـ ـ ـريـ ـ ــات
الوسط

المحجوب

ورفلة

الفواتير اإليطالية

الزروق

القدادفة

الجمعة

القرى اإليطالية

الفرجان

تاورغاء

سرت
النوفلية
البويرات

المصدر :
من عمل الباحثة باالستناد إلى مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام للسكان  ،1954مصدر سابق،
166

.13

ومــن الش ــكل رق ــم ( )39نج ــد أن التقس ــيم اإلداري لمتص ــرفية مصـ ـراتة خ ــالل ع ــام

(1954م) ,مشــابة للوقــت الحاضــر ,فمديريــة القــرى اإليطاليــة تضــم الدافنيــة ،وطمينــة،
والكـ ـ ارريم ،إال أن متص ــرفية س ــرت فص ــلت عنه ــا فيم ــا بع ــد ،وه ــي الت ــي كان ــت تحت ــل
مساحة كبيرة ضمن محافظة مصراتة.

 -وخ ـ ــالل الع ـ ــام (1964م) ,قس ـ ــمت البـ ـ ــالد إل ـ ــى( )10مقاطعـ ـ ــات* ,كان ـ ــت

مصراتة إحداها ,وكل مقاطعة مقسمة إلى عدد مـن المتصـرفيات ,المقسـمة بـدورها إلـى

مــديريات ,وتشــمل كـ ىـل مديريــة عــدد مــن القبائــل( ,)1وقــد ضــمت مقاطعــة مصـراتة ثــالث
متص ــرفيات ه ــي :متص ــرفية مصـ ـراتة ,ومتص ــرفية زل ــيطن ,ومتص ــرفية س ــرت( ,)2كم ــا

يوضح الشكل رقم ( )40حدود متصرفية مصراتة.

وكان ــت ك ــل منه ــا مقس ــمة إل ــى م ــديريات ,وك ــل مديري ــة مقس ــمة إل ــى ع ــدد م ــن

القبائــل ,وكــان فــي محافظــة مصـراتة ( )177قبيلــة ,وظــل هــذا التقســيم معمـوال بــه حتــى

ع ـ ــام (1966م) ،وال ـ ــذي كان ـ ــت في ـ ــه متص ـ ــرفية مصـ ـ ـراتة مقس ـ ــمة إل ـ ــى ( )30منطق ـ ــة

مثهولــة( ,)3كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( ،)41الــذي يتضــح لنــا مــن د ارســته أنــه تــم توزيــع

مديري ــة الق ــرى اإليطالي ــة عل ــى ب ــاقي الم ــديريات ،فثص ــبحت طمين ــة ج ــزءا م ــن مديري ــة

وضـ ــمت الك ـ ـ ارريم لتاورغـ ــاء ,والدافنيـ ــة لمديريـ ــة الف ـ ـواتير التابعـ ــة لمتصـ ــرفية
الـ ــزروقُ ،
زليطن.
ولعل أهم تغير يالحظ بهذا التقسـيم اإلداري هـو دمـج بعـض المنـاطق المثهولـة

مع بعضها بمنطقـة واحـدة ,فمـثال الشـواهدة ,وبعيـو ،وحجـارات ،أعتبـرت منطقـة مثهولـة

واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ,وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك الشراكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالح

* المقاطع ــات العش ــر ه ــي  :طـ ـرابلس ,بنغ ــازي ,س ــبها ,الجب ــل الغرب ــي ,الزاوي ــة ,الخم ــس ,مصـ ـراتة ,درن ــة ,الجب ــل
األخضر ,أوباري.
)(1

مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد ,التعــداد العــام للســكان  ,1964مطبعــة اإلحصــاء والتعــداد ,ط ـرابلس،1964,

. XV
)(2

مص ــلحة اإلحص ــاء والتع ــداد ،التع ــداد الع ــام للس ــكان  ,1964مقاطع ــة مصـ ـراتة ،مطبعـ ـة اإلحص ــاء والتع ــداد،

طرابلس ,جدول رقم (.)1
) (3ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراته  ,1966مصدر سابق,
167
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شكل ( )41التقسيم اإلداري عام (1966م)
محافظة مصراتة
متصرفية مصراتة
المــديــريـــــــات

الزروق

تاورغاء

المحجوب

بونجيم

المناطــق المأهولـــة

مصراتة

السكيرات

زاوية المحجوب

المقاصبة

الكوشة

الشواهدة ،بعيو  ،حجارات

الرويسات
بحري
المغاربة

المقاصبة قبلي

الشراكسة ،الصوالح

الزروق

فتح هللا ،زمورة الغربية

يـــدر

السواطي

الجهانات ،أبوشعالة ،الفراطسة ،زمورة الشرقية

الهبارة

قزير البحري

قصر أحمد

قزير القبلي

أوالد مرابط
الرملة
قرارة

تاورغاء
الكراريم
بوقرين
القداحية

طمينة

الرويسات قبلي

المصــدر مــن عمــل الباحثــة باالســتناد إل ـى مــاك جــي مارشــال مــاكميالن ولوكــاس  ،تقريــر الجــرد لمحافظــة
مصراتة  ، 1966مصدر سابق ،
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بونجيم

كانت ــا تش ــكالن منطق ــة واح ــدة ,ف ــي ح ــين كان ــت ف ــتح

 ,وزم ــورة الغربي ــة مع ــا تكون ــان

منطقــة مثهولــة أخ ــرى ,وكونــت الجهان ــات ,وأبــو شــعالة ,والفراطس ــة ,وزمــورة الش ــرقية,
منطق ــة واح ــدة مفص ــولة ع ــن األخري ــات ،كم ــا قس ــمت زم ــورة إل ــى جـ ـزئين هم ــا :زم ــورة

الشرقية ،وزمورة الغربية ,وكـذلك قزيـر إلـى قزيـر البحـري ،وقزيـر القبلـي ,وجميعهـا تتبـع
مديرية المحجوب.
أمــا مديريــة الــزروق فقــد ســيطرت علــى أكبــر عــدد مــن المنــاطق المثهولــة بلــد
عــددها ( )18منطقــة،وهناك بعــض المنــاطق التــي انقســمت كالمقاصــبة المقســمة إلــى
المقاص ـ ــبة ،والمقاص ـ ــبة قبل ـ ــي ,وك ـ ــذلك منطق ـ ــة الرويس ـ ــات إل ـ ــى الرويس ـ ــات بح ـ ــري،
والرويس ــات قبلي.وال ازل ــت ه ــذه األس ــماء تس ــتخدم أكث ــر م ــن التس ــميات الجدي ــدة غي ــر
المرتبطة بثسماء القبائل ,او األماكن المحليـة التـي فرضـت لتعريـف النـاس ,وتـذكيرهم
بالتواريخ والمعارك والشخصيات المؤثرة في تاريخ البالد ,إال أنه رغم سمو هذا الهدف
إال أن األســماء التــي تعــارف عليهــا ســكان المنطقــة ما ازلــت تــؤدي دورهــا أفضــل ممــا
تؤديه هذه التسميات الجديدة.
 -4عهد الثورة :
وبهذه المرحلة لم تحافظ التقسيمات اإلدارية على أي نوع يـذكر مـن االسـتقرار,
ب ـ ـ ـ ــل ظل ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي حال ـ ـ ـ ــة تغي ـ ـ ـ ــر مس ـ ـ ـ ــتمر ,وُق ِّس ـ ـ ـ ــمت ال ـ ـ ـ ــبالد ع ـ ـ ـ ــام (1973م) إل ـ ـ ـ ــى
( *)10محافظـات مقسـمة إلـى (**)46بلديـة ,والمقســمة بـدورها إلـى ( )156فرعـا بلــديا
( ,)1وكانت مصراتة محافظة مقسمة إلى بلديات ،ومحالت( ،)2كما يوضح الشـكل رقـم
(.)42

* المحافظات العشر هي  :درنة ,الجبل األخضر ،بنغازي ,الخليج ,مصراتة ,طرابلس الزاوية غريان ,سبها.
** البلديات( )46هي:طبرق ,درنة ,القبة,شحات ,البيضاء ,المرح ,توكره ,بنغـازي ,قميـنس ,األبيـار ,اجـدابيا ,جـالو,
بــن ج ـواد ,ســرت ,الكفــرة ,مصــراتة ,زلــيطن ,الجفــرة ,الخمــس ,القصــبات ,ترهونــة ,بنــي وليــد ,القرب ــوللي ,ت ــاجوراء,
طرابلس ,جنزور ,قصربن غشير ,العزيزية ,الزهراء ,الزاوية ,صرمان ,صبراته ,العجيالت ,زوارة ,الجميل ,غريان,
يفرن ,جادو  ,نالوت  ,غدامس  ,مزدة  ,سبها  ,الشاطئ  ,أوباري  ,مرزق ,غات .
) (1سعد خليل القزيري وباسم محمد نوفل ,مدخل إلى أهم المصادر التي تناولت السكان خالل القرن العشرين ,في
كتاب دراسات في سكان ليبيا ,تحرير :سعد خليل القزيري ,ط ,1دار النهضة العربية ,بيروت.29 ,
) (2مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1973مصراتة.28 ,
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شكل ( )42التقسيم اإلداري عام (1973م)
محافظة مصراتة
البلديــــات
بلدية زليتن

بلدية الجفرة

بلدية مصراتة
الفــروع البلديــــة

الزروق

المحجوب

الدافنية

تاورغاء

أبوقرين

أبونجيم

المحـــــــــــــــالت
الزروق

زاوية
المحجوب
رأس فريدغ

قصر أحمد
مرسى الدامر
(المرسى)

أبوروية

وادي األزرق

الهيشـة

وادي غزوان

القداحية
بويرات
الحسون

الخروبة

أبوشعيرة

الرميلة

الرويسات

الغيران

رأس التوتة

القوشي

الجزيرة
طمينة

الدافنية

وادي مقاس

رأس عمار

أبوقرين

رأس الماجن
(رأس الماجل(

الكراريم

سيدي أمبارك

كرزاز

المصدر مـن إعـداد الباحثـة باالسـتناد إلـى مصـلحة اإلحصـاء والتعـداد ،نتـائج التعـداد العـام للسـكان ،1973
مصراتة ،مصدر سابق،
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أبونجيم

ومــن الشــكل رقــم ()42نلحــظ أن محافظــة مص ـراتة تضــم ثــالث بلــديات هــي :

بلدية مصراتة ,وبلدية زليتن ،وبلدية الجفرة ،و ()56محلة ،أربعة منهـا تعتبـر حضـرية،

وعـدد ( )52محلــة منــاطق ريفيــة ,وقســمت بلديـة مصـراتة إلــى ( )6فــروع بلديــة أساســية
هي:

الزروق ,و المحجوب ,و الدافنية ,و تاورغاء ,و أبو قرين ,أبو نجيم.

فــي حــين ُقســمت بلديــة زلــيطن إلــى ( )3فــروع أساســية هــي :الشــرقية ،والوســط,
والغربية.
وتم تقسيم بلدية الجفرة إلى ( )4فروع بلدية هي:هون ,و سوكنة ,و زلة ,و ودان,

وكانت بلدية مصراتة تنقسم إلى ( )28محلة موزعـة علـى الفـروع البلديـة السـت

السابقة الذكر(.)1

ويالحـ ــظ التغييـ ــر بالتشـ ــكيل اإلداري بـ ــين عـ ــامي (1966م) و(1973م) ,ففـ ــي

حـ ــين كانـ ــت الدافنيـ ــة تابعـ ــة لمتصـ ــرفية زلـ ــيطن عـ ــام (1966م) ,أصـ ــبحت فـ ــي عـ ــام
(1973م) تابعــة لبلديــة مصـراتة ,وأحــد فروعهــا األساســية ,ومقســمة إلــى محلتــين همــا:

الدافنيــة ،وأبورويــة ،وضــمت بلديــة مص ـراتة أيضــا بلديــة أبــو ق ـرين ،التــي قســمت إلــى
محالت أربع هي  :أبو قرين ،والهيشة ,والقداحية ,وبويرات الحسون.
 -كمــا تغيــرت التقســيمات اإلداريــة لمحــالت بلديــة تاورغــاء فــي عــام(1973م),

ففي حين كانت تشمل تاورغاء ,والكـ ارريم ,وبـوقرين ,والقداحيـة ,وأصـبحت تشـتمل علـى
وض ــمت الكـ ـ ارريم إل ــى طمين ــة كمحل ــة
وادي مق ــاس ،والـ ـوادي األزرق ,ووادي غ ــزوانُ ,
واحــدة تابعــة لبلديــة الــزروق ,واختفــت العديــد مــن المحــالت التــي ُد ِمجــت مــع بعــض,
فتناقص عددها بشكل كبير فيما بين عامي ( 1973 -1966م).
-ولـم يــدم هـذا التقســيم طــويال ،فلقـد تغيــرت حــدود بلديـة مصـراتة عــام(1976م)،

كما يوضح الشكل رقم ( )43إلى ( )8فروع بلدية هي:
مص ـراتة المركــز ,و الــزروق ,و المحجــوب ,والدافنيــة ,و طمينــة,و تاورغــاء ,و
الهيشــة الجديــدة ,و أبــو نجــيم ،وضــمت البلديــة ( )29محلــة موزعــة علــى هــذه الفــروع
البلدية ،كما يوضح الشكل رقم (.)2( )44

)(1
)(2

مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1973مصدر سابق,
مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1973مصدر سابق,
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شكل ( )44التقسيم اإلداري عام (1976م)
بلدية مصراتة
الفــــــــرع البلــــــدي

مصراتة
المركز

الجزيرة

الغيران

الزروق

المحجوب

الدافنية

طمينة

تاورغاء

الهيشة
الجديدة

أبو نجيم

المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

أبو شعيرة
الرويصات

الرميلة

الغيران*

رأس الماجل
(رأس الماجن)
(مقترح)

الجزيرة*

الزروق

رأس عمار

قصر أحمد

رأس التوتة
(مقترح)

المرسى

الخروبة

المحجوب

الدافنية

طمينة

غزوان

سيدي أمبارك

أبو روية

الكراريم

وادي مقاس

كرزاز

الوادي األزرق

(مرسى
الدامر)

القوشي
رأس فريدغ

المص ــدر :و ازرة البل ــديات ،وصـ ـ

مصدر سابق,

.5

الح ــدود اإلداري ــة لبلدي ــة مصـ ـراتة وفروعه ــا والمح ــالت التابع ــة له ــا ,1979

* الفروع المقترحة .
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ومــن خــالل د ارســة الشــكل رقــم ( )44نلحــظ أنــه بهــذا التقســيم حــدثت بعــض التغي ـرات
الت ــي طـ ـرأت ف ــي التش ــكيل اإلداري ،فاس ــتحدث الف ــرع البل ــدي مصـ ـراتة المرك ــز ,ال ــذي
اشتمل على محالت كانت تابعة لبلديتي الزروق ،والمحجوب وهي :
أبوشــعيرة ,والرويصــات ,والرميلــة ,والخروبــة ,والقوشــي ,ورأس فريــدغ ,والغي ـران,
ورأس المـ ــاجن ,والجزي ـ ـرة ,ورأس عمـ ــار ,ورأس التوتـ ــة ,وتـ ــم اقت ـ ـراح فصـ ــل المحـ ــالت
الخمس األخيرة الستحداث فرعين جديدين هما :
الغيـران ،والجزيـرة ,واقتصــر بــذلك الفــرع البلــدي الــزروق علــى ( )3محــالت هــي
الــزروق ,وقصــر أحمــد ,والمرســى ,بعــد أن كــان بــه ( )9محــالت عــام (1973م) ,أمــا
الفرع البلدي المحجوب فاصبح مقسم إلى محلتين فقط هما:
المحج ــوب ,وس ــيدي أمب ــارك ،م ــن أص ــل ( )9مح ــالت كان ــت تابع ــة ل ــه عـ ــام
( ,)1973وفص ــلت طمين ــة والكـ ـ ارريم عن ــه ,وكون ــت م ــع ك ــرزاز الف ــرع البل ــدي طمين ــة,
وتغير اسم الفرع البلدي أبو قرين إلى الفـرع البلـدي الهيشـة ,وأصـبحت أبـو قـرين محلـة
بــه ,وفصــلت الهيشــة عــن القداحيــة لتصــبح كــل واحــدة محلــة منفصــلة عــن األخــرى,
وأُلِغيــت محلــة بــويرات الحســون ,وحلــت محلهــا محلــة العبادلــة ,واســتمر التقســيم اإلداري

بالفرعين البلديين الدافنية وأبو نجيم كما كان متبعا عام (1973م).
واس ــتحدث فرع ــان جدي ــدان هم ــا :ف ــرع الغيـ ـران ،ويض ــم محلت ــي الغيـ ـران ،ورأس
الماجن ,وفرع الجزيرة ،ويضم محالت الجزيرة ,ورأس عمار ,ورأس التوتـة ,وهـي كانـت
تابعــة للفــرع البلــدي مص ـراتة المركــز ,الــذي كــان يضــم ( )11محلــة هــي :أبــو شــعيرة,
والرويص ـ ـ ـ ــات* ,والرميل ـ ـ ـ ــة ,والخروب ـ ـ ـ ــة ,والقوش ـ ـ ـ ــي,و رأس فري ـ ـ ـ ــدغ ,والغيـ ـ ـ ـ ـران ,ورأس
الم ــاجن**,و الجزيـ ـرة ,ورأس عم ــار ,ورأس التوت ــة ,قب ــل اس ــتحداث الف ــرعين الجدي ــدين
الغيران ،والجزيرة.

* محلة الرويصات كانت تكتب سابقا الرويسات.
** محلة رأس الماجن كانت تكتب رأس الماجل.
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 -وفــي عــام (1977م) كانــت الــبالد مقســمة إلــى ( )46بلديــة*مــن بينهــا بلديــة

مصـ ـراتة  ،وتغي ــرت ح ــدودها اإلداري ــة عم ــا كان ــت علي ــه ع ــام (1976م) كم ــا يوض ــح
الشكل رقم (.)1( )45

 وخالل العام (1980م) ُفصلت تاورغاء عن مصراتة كما يوضح الشكل رقم( ,)46لتكــون بلديــة تاورغــاء التــي شــملت تاورغــاء ،والهيشــة ,وعــادت لتبعيــة مص ـراتة
بعد ذلك بالعام (1983م) (. )2

 واعتبــا ار مــن عــام (1982م) الغيــت المحافظــات ,وأعتمــد نظــام البلــديات فــيليبيــا ,وُق ِســمت كــل بلديــة إلــى عــدة فــروع ،وكــل فــرع ُق ِســم إلــى عــدة محــالت ,وبــذلك

أصبحت ليبيـا مقسـمة إلـى ( )25بلديـة* ،و( )132فرعـا بلـديا ,و( )669محلـة ,وكانـت

مصراتة بلدية تشمل أربع فروع بلدية هي :
مصـراتة المركــز ,والــزروق ,والمحجــوب ,وطمينــة ,ولــم تكــن تاورغــاء تابعــة لهــا,
بل تتبع بلدية سوف الجين ،وكذلك الهيشة وكلتاهما كانتا تـابعتين لبلديـة مصـراتة عـام

(1976م).

وتغيــرت حــدود البلديــة وأصــبحت بلديــة مص ـراتة تتكــون مــن ( )4فــروع هــي :

مصـ ـراتة المركـ ــز ،والـ ــزروق ،والمحجـ ــوب ،وطمين ــة ،و( )20محلـ ــةهي  :أبـ ــو شـ ــعيرة،

والرويســات ،ورأس التوتــة ،ورأس عمــار ،والخروبــة ،ورأس فريــدغ ،والرميلــة ،والقوشــي،
والغيـ ـران ,ورأس الماج ــل ،والـ ــزروق ،وقص ــر أحم ــد ،والمرسـ ــى ،والمحج ــوب ،وسـ ــيدي
امبارك ،والدافنية ،وأبوروية ،وطمينة ،والك ارريم ،وكرزاز.

* البلــديات ( )46هــي :طبــرق ،درنــة ،القبــة ،شــحات ،البيضــاء ،المــرح ،تــوكره ،بنغــازي ،قميــنس ،األبيــار ،اجــدابيا،
ج ــالو ،ب ــن جـ ـواد ،س ــرت ،الكفـ ـرة ،مصـ ـراتة ،زلي ــتن ،الجفـ ـرة ،الخم ــس ،مس ــالتة ،ترهون ــة ،بن ــي ولي ــد ،القـ ـره ب ــوللي،
تــاجوراء ،ط ـرابلس ،جنــزور ،قصــر بــن غشــير ،العزيزيــة ،الزه ـراء ،الزاويــة ،صــرمان ،صــبراتة ،العجــيالت ،زوارة،

الجميل ،غريان ،يفرن ،جادو ،نالوت ،غدامس ،مزدة ،سبها ،الشاطئ ،أوباري ،مرزق ،غات.

) (1أمانة التخطيط ومصلحة المساحة  ،مصدر سابق،

.26-25

) (2صــالح محمــد جابــة  ,مســئول اإلحصــاء الســكاني بشــعبية مص ـراتة ,أســتاذ علــم اإلجتمــاع ,كليــة اآلداب ,جامعــة
 7أكتوبرسابقا ,مقابلة شخصية ,يوم .2008/1/20

*

البلــديات ( )25هــي :طبــرق ،درنــة ،الجبــل األخضــر ،الفــاتح ،بنغــازي ،اجــدابيا ،ســرت ،ســوف الجــين ،الكف ـرة،

مص ـراتة ،زليــتن ،الجف ـرة ،الخمــس ،ترهونــة ،ط ـرابلس ،العزيزيــة ،الزاويــة ،النقــاط الخمــس ،غريــان ،يفــرن ،غــدامس،
سبها ،الشاطئ ،أوباري ،مرزق.
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وذلــك بعــد إلغــاء ( )3فــروع منهــا ,وضــمها لبلــديات أخــرى كمــا ســبق توضــيحه,

والفــروع التــي تتكــون منهــا بلديــة مص ـراتة عــام (1982م) ولــذلك تغيــر التقســيم اإلداري
لبلدية مصراتة وأصبح كما يوضح الشكل رقم (.)1()47

بالتقسـيم اإلداري عـام (1982م) يتضـح

ومن دراسة الشـكل رقـم ( )47الخـا

أن الفــرعين الجديــدين المقتــرحين ,لــم يــتم إنشــاؤهما ,ولــم يــتم اعتمــاد نظــام البلــديات إال
بعد هذا التـاريخ ,رغـم اسـتخدامه فـي التقريـر الصـادر عـام (1976م) الخـا

بوصـ

الحــدود اإلداريــة لبلديــة مص ـراتة ,وكــذلك أطلــس الجماهيريــة الصــادر عــام (1977م)،
وكانت ليبيا حينها مقسمة إلى عدد من البلديات.
وإذا قارنـ ــا بـ ــين عـ ــامي (1973-1982م) سـ ــنلحظ اسـ ــتحداث فـ ــرع جديـ ــد هـ ــو
يضم ( )11محلة )4( ,محـالت منهـا كانـت تابعـة للفـرع البلـدي
مصراتة المركز ,الذي ُ
ال ــزروق ,و( )7تابع ــة الف ــرع البل ــدي المحج ــوب ,وب ــذلك أص ــبح الف ــرع البل ــدي ال ــزروق
يشمل ( )3محـالت فقـط ,فـي حـين يضـم الفـرع البلـدي المحجـوب ( )4محـالت ,اثنتـان
منها تابعتان له سـابقا ،أمــا المحلتـان األخريـان فقـد كانتـا تـابعتين للفـرع البلـدي الدافنيـة
ِ
وضم إلى الفرع البلدي المحجوب ,وقـد اسـتحدث فـرع بلـدي آخـر هـو الفـرع
الذي أُِلغي ُ
البلــدي طمينــة المشــتق مــن الفــرع البلــدي الــزروق ,الــذي قســم إلــى ( )3محــالت هــي :
طمينة ,والك ارريم ,وكرزاز.
وهــذا ممــا يزيــد اللــبس فكــل هــذه التغييـرات ســبق وأن حــدثت فــي عــام(1976م)*,
فقــد اســتحدث الفــرع البلــدي مص ـراتة المركــز ,وكــذلك الفــرع البلــدي طمينــة ،ولعــل عــدم
تثبيــت الحــدود ،والتقســيمات اإلداريــة والتغيــر الــدائم هــو ســبب هــذا اللــبس ،والتــداخل,
وهذا ما يتضـح جليـا مـن خـالل د ارسـة التقسـيمات التـيُ تغيـر فـي أقـل مـن ( )5سـنوات
بل أحيانا تتغير من عام آلخر.

) (1مصلحة اإلحصاء والتعداد , ,الدليل الجغرافي ,رقم ( ,)10بلدية مصراتة,1982 ,

.2-1

* بمقـ ــال فـ ــوزي عبـ ــد المجيـ ــد االسـ ــدي  ,تطـ ــور مورفولوجيـ ــة مدينـ ــة مص ـ ـراتة فـ ــي عهـ ــد الثـ ــورة ,المنشـ ــور عـ ــام

(1980م) ,فــي مجلــة كليــة األداب بجامعــة قــاريونس عــام ،1980كانــت مص ـراتة بلديــة وتشــمل فــروع بلديــة هــي :

مصراتة المركز ,الزروق ,المحجوب ,طمينة ,الدافنية ,أبوقرين ,تاورغاء ,أبو نجيم.
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شكل ( )47التقسيم اإلداري عام (1982م)
بلدية مصراتة
الفـــــــــرع البلــــــدي
مصراتة المركز

المحجوب

الزروق

طمينة

المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
أبو شعيرة

الزروق

الرويسات

قصر أحمد

سيدي أمبارك

المرسى
(مرسى الدامر)

الدافنية

رأس التوتة

المحجوب

طمينة
الكراريم
كرزاز

رأس عمار

أبو روية
الخروبة
رأس فريدغ

الرميلة
القوشي
الغيران
رأس الماجن

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى مصلحة اإلحصاء ،بلدية مصراتة ،الدليل الجغرافي ،مصدر سابق،
.2-1
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 أمــا فــي عــام(1984م) فقــد ُقســمت الــبالد إلــى ( )24بلديــة* ,بكــل منهــا فــروعويقســم كــل فــرع بلــدي إلــى عــدد مــن
بلديــة بلــد عــددها اإلجمــالي ( )135فرعــا بلــدياُ ,
المحالت ,التي بلد عددها اإلجمالي ( )673محلة( ,)1وقد كانت مصراتة بلديـة تحـدها

بلدي ــة زلي ــتن م ــن الغ ــرب ،وبلدي ــة بن ــي ولي ــد م ــن الجن ــوب الغرب ــي ،وبلدي ــة س ــرت م ــن
الجن ـ ــوب الش ـ ــرقي كم ـ ــا يوض ـ ــح الش ـ ــكل رق ـ ــم ( )48مقس ـ ــمة إل ـ ــى ( )6ف ـ ــروع بلدي ـ ــة,
و( )24محلة( ,)2كما يوضح الشكل رقم (.)49

ومن دراسة الشكل رقم ( )49نلحظ أنـه بهـذا التشـكيل اإلداري الجديـد قـد حـدث

تغي ــر ،وتط ــور واض ــح ف ــي التقس ــيم اإلداري ع ــن ع ــام (1976م) ,وذل ــك ف ــي أق ــل م ــن

عش ــر س ــنوات ,حي ــث ع ــادت مح ــالت الجزيـ ـرة ،ورأس عم ــار ،ورأس التوت ــة إل ــى ف ــرع
مصـراتة المركــز ,بعــد أن ســبق وفصــلت ،وأصــبحت تابعــة للفــرع البلــدي الجزي ـرة الــذي
أُِل ِغي.

ضمت محلتاه الغيران ،ورأس الماجـل
وكذلك الحال للفرع البلدي الغيران ،الذي ُ
مـ ـ ـ ـرة ثاني ـ ـ ــة للف ـ ـ ــرع البل ـ ـ ــدي مصـ ـ ـ ـراتة المرك ـ ـ ــز ,بع ـ ـ ــد أن ُف ِ
ص ـ ـ ــلت عن ـ ـ ــه س ـ ـ ــابقا ع ـ ـ ــام

(1976م) ,ولـ ــم تعـ ــد بلديـ ــة مص ـ ـراتة تشـ ــمل الفـ ــرعين البلـ ــديين الهيشـ ــة ،وأبـ ــو نجـ ــيم,

وحافظــت بقيــة الفــروع علــى تقســيمها اإلداري الســابق ,ولــم يطـ أر عليهــا تغييــر فيمــا عــدا
تاورغاء ،التي دمجت محالتها األربع في ثالث محالت ،وألغيت محلة تاورغاء.
 وخـ ــالل عـ ــام ( 1985م ) ح ــدث تغيي ــر آخـ ــر فـ ــي الح ــدود اإلداري ــة  ،فلق ــدوضمت إلى بني وليد ضمن بلدية سوف الجين(.)3
انفصلت تاورغاء عن مصراتةُ ،

* البلديات ( )24هي :طبرق ،درنة ،الجبل األخضر ،الفاتح ،اجدابيا ،بنغازي ،خليج سرت ،سوف الجين ،الكفرة،
زلــيطن ،الخمــس ،ترهونــة ،ط ـرابلس ،العزيزيــة ،الزاويــة ،النقــاط الخمــس ،غريــان ،يفــرن ،غــدامس ،ســبها ،الشــاطئ،

أوباري ،مرزق ،مصراتة.

) (1ونيس عبد القادر الشركسي  ,أبحاث في جغرافية مصراتة  ,مصدر سابق ,
) (2مصلحة اإلحصاء والتعداد  ,نتائج التعداد العام للسكان  , 1984بلدية مصراتة ,
) (3صالح محمد جابة ,مصدر سابق.
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شكل ( )49التقسيم اإلداري عام (1984م)
شعبية مصراتة

المؤتــــمرات
مصراتة المركز

الزروق

طمينة

المحجوب

الدافنية

تاورغاء

المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
أبو شعيرة
الرويسات
رأس التوتة

الزروق
قصر أحمد

المحجوب

طمينة

الدافنية

سيدي أمبارك

كرزاز

أبو روية

الكراريم

المرسى

رأس عمار
الخروبة
رأس فريدغ
الرميلة
القوشي
الغيران
رأس الماجل

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى مصلحة اإلحصاء والتعداد  ،نتائج التعداد العام للسكان ،1984

بلدية مصراتة ،مصدر سابق،

.69-68
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وادي مقاس
وادي األزرق

غزوان

 ولــم تمــض ســوى أربــع ســنوات حتــى ُغيــرت الحــدود اإلداريــة م ـرة أخــرى عــام(1989م) ,وقســمت الــبالد إلــى ( )13بلديــة* ,وكــل بلديــة مقســمة إلــى فــروع ,و قسـمت
الفروع بدورها إلى محالت( ،)1وأصبحت مصـراتة فرعـا بلـديا تابعـالــبلدية خلـيج سـرت,
التي شملت ( )5فروع بلدية هي :
مصراتة. سرت. إجدابيا. الواحات. الجفرة.وبهذا التقسيم اإلداري للفرع البلدي مصراتة جزئت الفروع الرئيسية السـابقة إلـى
محالت صغيرة جـدا ,يصـعب مقارنـة أي تغيـرات سـكانية بهـا ,مـع السـنوات السـابقة أو
الالحق ــة ،والس ــيما أن المس ــميات ق ــد تغي ــرت بش ــكل كبي ــر ,و بالت ــالي اليمك ــن تحدي ــد
أماكنهــا بعــد فتـرة مــن الوقــت ,خاصــة وأن الســكان لــم يســتعملوا هــذه المســميات المبينــة
فــي الجــدول رقــم( ،)7التــي ظلــت رهــن التقســيم اإلداري ،ولــم تطبــق بشــكل فعلــي علــى
الواقع ,بل اسـتمر السـكان فـي أسـتخدام المسـميات التـي أطلقـت علـى المحـالت سـابقا،
ويوضح الشكل رقم (50أ-ب) التقسيم اإلداري المتبع عام (1989م).
ولتســهيل الد ارســة قامــت الباحثــة بــدمج المحــالت مــع بعضــها بــالفروع األساســية
المتبعة بالتقسيم اإلداري عام (1984م) ،وهي :
مص ـراتة المركــز ,والـ ــزروق ,وزاوي ــة المح ــجوب ,وطمين ــة ,والدافنيــة ,وتاورغــاء,
وذلك كما يوضح الشكل رقم (. )51

* البلديات ( )13هي :البطنان ,الجبـل األخضـر ,بنغـازي ,خلـيج سـرت ,المرقـب ,طـرابلس ,الزاويـة ,الجبـل الغربـي,
النقاط الخمس ,الكفرة ,مرزق ,وادي الحياة ,سبها.

) (1اللجنة الشعبية للمرافق خليج سرت  ,مصدر سابق

.14-13
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جدول ( )7التقسيم اإلداري للفرع البلدي مصراتة (1989م)
الرقم

الرقم

اسم المحلة

الرقم

19

الجزيرة

37

2

بــدر

20

مرباط

38

الزروق

3

صالح الدين

21

الشط

39

االتحاد

57

4

آل ماطوس

22

عين جالوت

40

كرزاز

58

5

التحرير

23

السدادة

41

القرضابية

59

التعاون

6

 2مارس

24

أبوشعيرة

42

 11يونيو

60

عين تاورغاء

7

الصقور

25

الشهداء

43

طمينة

61

الكرامة(تاورغاء)

8

رأس التوتة

26

المرسى

44

62

الدبادبة

9

الوحدة

27

القادسية

45

63

القرير

10

حطين

28

شاطئ النخيل

46

64

تاورغاء

11

رأس الطوبة

29

رأس السائح

47

السالم

65

الصمود والتصدي

12

الرويسات

30

األسواك

48

الفاتح

66

المزاوغة

13

القوشي

31

الهالل

49

14

المجـد

32

بن عبدون

الكرامة

67

50

سعدون

الكفاح

68

الك ارريم

15

الجهاد

33

شهداء الرميلة

51

المحجوب

69

الفاتح

16

الحرية

34

ذات الرمال

52

أبوروية

17

االنتصار

35

 7أكتوبر

53

أزريق

18

 9يوليو

36

قصر أحمد

54

الدافنية

1

اسم المحلة
مصراتة
المركز

اسم المحلة
شهداء

المشرك

النجم

الساطع
النصر
الراية

الخضراء

الرقم

اسم المحلة

55

القلعة

56

الجدادعة
الزح

األخضر
الفتح

المصدر :اللجنة الشعبية للمرافق خليج سرت ،التقسيم اإلداري لبلدية خليج سرت وفروعها والمحالت التابعة لها

 ،1989مصدر سابق،

.14-13

* كل رقم يدل على المحلة بداخل الشكل رقم (  50أ-ب).
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شكل ( )51التقسيم اإلداري عام (1989م)
بلدية مصراتة
الفرع البلدي

مصراتة المركز

الزروق

زاوية
المحجوب

طمينة

الغيران

الدافنية

تاورغاء

المحــــــــــــــــــــــــــالت
بــــــدر
صالح الدين
آل ماطوس
التحرير

الجهاد

الـزروق

الحرية

المرسى

سعدون

القادسية

المحجوب

االنتصار
9يوليو
الجزيرة

2مارس

مرباط

الصقور

الفاتح

رأس السائح

السالم

األسواك

7أكتوبر

الشط

الهـالل

عين
جالوت

قصر أحمد

رأس التوتة
الوحدة

شاطئ النخيل

الكرامة

طمينة

الغيران

أبوروية

شهداء
المشرك

الكرامة (تاورغاء)

كرزاز

النجم الساطع

ازريق

االتحاد

الدبادبة

القرضابية

النصر

القلعة

القرير

الجدادعة

الصمود والتحدي

11يوليو

الراية
الخضراء

الكراريم

الدافنية

الزحف األخضر
الفتح

التعاون
عين تاورغاء

السدادة

حطين
الشهداء

الرويسات
بن عبدون

القوشي
المجد

شهداء
الرميلة
ذات الرمال

المصــدر :مــن عمــل الباحثــة باالســتناد إلــى اللجنــة الشــعبية للم ارفــق خلــيج ســرت ،التقســيم اإلداري لبلديــة خلــيج
سرت وفروعها والمحالت التابعة لها  ،1989مصدر سابق،
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.14-13

المزاوغة
الكفاح
حي الفاتح

 -وط أر التغيير على التقسيم اإلداري مرة أخـرى عـام (1995م) ,فُق ِسـمت الـبالد إلـى

( )13منطق ــة إداري ــة* ,وك ــل منطق ــة اش ــتملت عل ــى ع ــدد م ــن المح ــالت ،بل ــد ع ــددها
اإلجمالي ( )667محلة ,وهي نفس المحالت التي كانت قائمة عام (1984م) (.)1

وأصبحت بذلك منطقـة مصـراتة إداريـا مقسـمة إلـى ( )57محلـة ,لكونهـا امتـدت

لتشـ ـ ـ ــمل مص ـ ـ ـ ـراتة التـ ـ ـ ــي تغيـ ـ ـ ــرت حـ ـ ـ ــدودها عمـ ـ ـ ــا كانـ ـ ـ ــت عليـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــام (1989م)،
كم ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( ,)52وزليـ ــتن ,والخم ــس ,والمح ــالت الت ــي تش ــملها منطقـ ــة
مصراتة هي :

أبوشــعيرة ,والرويســات ,ورأس التوتــة ,والجزي ـرة ,ورأس عمــار ,والخروبــة ,ورأس

فريدغ ,والرميلة ,والقوشي ,والغيران ,ورأس الماجـل ,والـزروق ,وقصـر أحمـد ,والمرسـى,

والمحجـوب ,وسـيدي أمبـارك ,وطمينـة ,وكـرزاز ,والكـ ارريم ,والدافنيـة ,وأبـو رويـة ,ووادي
األرزق ,ومقاس ,وغـزوان ,والمنطرحـة ,وأبوجريـدة ,والبـازة ,وكـادوف ,والشـيخ ,وأبوزقيـة,
وأزدو الجنوبيــة ,وأزدو الشــمالية ,والســبعة ,القاعــة ,وأدواو ,ومــاجر ,والدافنيــة ,والجهــاد,

والظهي ـرة ,والقصــبة ,ومغرغ ـرين ,وكعــام (زليــتن) ,والقزاحيــة ,والغــويالت ,والبلديــة ,وبــن
جحا ,والمرقب ,وسيلين ,ولبدة الحجاوات ,والحمام ,وسيدي خليفـة ,والمعقولـة ,والـوادي,

وبندار ,وكعام ,وقوقاس(.)2

إال أن المح ــالت الت ــي تن ــدرح ض ــمن منطق ــة الد ارس ــة ال يتج ــاوز ع ــددها ()24

محلــة وهــي :أبــو شــعيرة ,والرويســات ,ورأس التوتــة ,والجزي ـرة ,ورأس عمــار ,والخروبــة,

ورأس فري ــدغ ,والرميل ــة ,والقوش ــي ,والغيـ ـران ,ورأس الماج ــل ,وال ــزروق ,وقص ــر أحم ــد,

والمرسـ ـ ــى ,والمحجـ ـ ــوب ,وسـ ـ ــيدي أمبـ ـ ــارك ,وطمينـ ـ ــة ,وكـ ـ ــرزاز ,والك ـ ـ ـ ارريم ,والدافنيـ ـ ــة,
وأبوروي ــة ,والـ ـوادي األزرق ,ومق ــاس ,وغ ــزوان ,ف ــي ح ــين تتب ــع المح ــالت الباقي ــة الت ــي
عددها ( )33منطقتي زليتن ،وبني وليد ،وهي كما يوضح الشكل رقم (.)53

* المناطق اإلدارية ( )13هي :منطقة البطنان ,الجبل األخضر ,سهل بنغـازي ,الوسـطى ,الواحـات ,الجفـرة ,سـوف
الجين ,مصراتة ,النقازة ,طرابلس ,الزاوية ,الجبل الغربي ,فزان.
) (1سعد خليل القزيري وباسم قاسم نوفل ,مصدر سابق ,
) (2الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ,مصدر سابق ,

.39-38
.69-67
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شكل ( )53التقسيم اإلداري عام (1995م)
بلدية مصراتة
الفـــــــــرع البلــــــدي

مصراتة المركز

الغيران

الزروق

قصرأحمد

زاوية المحجوب

الدافنية

طمينة

تاورغاء

المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

أبو شعيرة
رأس التوتة

الغيران

الزروق

قصر أحمد

المرسى

المحجوب

الدافنية

طمينة

وادي مقاس

سيدي أمبارك

أبو روية

كرزاز

وادي األزرق

الكراريم

غزوان

الرويسات
الرميلة
الخروبة
رأس فريدغ
القوشي
رأس الماجن

المصــدر مــن عمــل الباحثــة باالســتناد إلــى الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات والتوثيــق  ،النتــائج النهائيــة للتعــداد
العام للسكان  ، 1995مصدر سابق ،

. 67

* يشمل هذا التقسيم فقط المحالت الواقعة ضمن منطقة الدراسة .
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ومن دراسة الشكل رقم ( )52فبننا نلحظ التغيير في حدود منطقة الدراسة خاصة في
الجهة الجنوبية ,وكذلك حدوث بعض التغيير في االتجاه الغربي ،والجنوبي الغربي،
وفي اتجاه الجنوب حيث قلت مساحة تاورغاء عما كانت عليه سابقا ،وبالتالي تغيرت
المساحة ,وأعداد السكان.
 -وُق ِس ــمت مصـ ـراتة ع ــام (2002م) كم ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )54إل ــى ()8

مؤتمرات شعبية هي:

مصراتة المركز ,والغيران ,والزروق ,وقصر أحمد ,وزاوية المحجوب ,والدافنيـة,
وطمينــة,وتاورغاء ,وكــان كــل مــؤتمر مقســم إلــى عــدد مــن المحــالت هــي ذاتهــا المتبعــة
عام (1995م) (.)1
وقد قسم مؤتمر مصراتة المركز بعد ذلك إلى أربع مؤتمرات وهي :
مــؤتمر شــهداء الرميلــة ،ومــؤتمر ذات الرمــال ،ومــؤتمر  9يوليــو ،ومــؤتمر رأس
الطوبـة ،وأُلغـي مــؤتمر مصـراتة المركـز وبــذلك أصـبحت مصـراتة مكونــة مـن أحدعشــر
مؤتم ار كما يوضح الشكل رقم (.)55
 وفــي عــام (2006م) كــان نظــام الشــعبيات هــو المتبــع وفيــه قســمت الــبالد إلــى( )20شــعبية* كــل منهــا مقســمة إلــى عــدد مــن المــؤتمرات ,وأصــبحت مص ـراتة شــعبية
تتبعهــا كــل مــن بنــي وليــد ،وزليــتن إضــافة لمص ـراتة ,وُق ِّســمت بــذلك إلــى ( )25مــؤتمر
شعبي هي:
تاورغـ ــاء ,وطمينـ ــة ,والدافنيـ ــة ,وقصـ ــر أحمـ ــد ,والـ ــزروق ,والغي ـ ـران ,و 9يوليـ ــو,
وشهداء رأس الطوبـة ,والمحجـوب ،وذات الرمـال ,وشـهداء الرميلـة ,والمـردوم ,وتنينـاي,

والظهرة ,والنهر الصناعي ,وشهداء دينار ,والزيتونة ,والمنـارة ,وزليـتن ,وسـوق الثالثـاء,
والقاعة ,وادواو ,وماجر ,والدافنية ,وشهداء كعام(.)2
) (1صالح محمد جابة ,مصدر سابق.
* الشعبيات ( )20هي :البطنان ,درنة ,الجبل األخضر ,المرح ,بنغازي ,الواحات ,الكفرة ,سرت ,مصراتة ,المرقـب,
طرابلس ,الجفارة ,الزاوية ,النقاط الخمس ,الجبل الغربي ,نالوت ,سبها ,وادي الحياة ,مرزق ,غات.

) (2الهيئــة العامــة للمعلومــات والتوثيــق ،النتــائج األوليــة للتع ــداد الع ــام للســكان  ,2006الجماهيريــة العربيــة الليبي ــة
الشعبية االشتراكية العظمى،

.10-1
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ولعل ما يالحظ على هذا التقسيم هو التداخل في المسميات فمـثال الدافنيـة تـذكر

مرتين كمؤتمرين منفصلين جزء منها تابع لمصراتة وآخر لزليتن ,واألمر الثاني هـو مـاذا

سنطلق على مصراتة ،وزليتن ،وبني وليد ،وإن كن جميعا جزءا من شعبية مصراتة ؟

فــبن أطلقنــا كلمــة شــعبية علــى مص ـراتة وشــعبية علــى بنــي وليــد ،وشــعبية علــى

زليتن ،فهذا يناقض التقسيم الذي اعتبر زليتن مؤتم ار تابعا لشعبية مصـراتة ،فـي حـين لـم
يك ــن هن ــاك ذك ــر للفظ ــي مصـ ـراتة ،أو بن ــي ولي ــد ،والمن ــاطق التابع ــة لهم ــا س ــابقا الت ــي

أصـ ـ ـ ــبحت اآلن مـ ـ ـ ــؤتمرات ,والتـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــم يكـ ـ ـ ــن لبعضـ ـ ـ ــها أي وجـ ـ ـ ــود سـ ـ ـ ــابقا كمـ ـ ـ ــؤتمر

 9يوليــو ,وذات الرمــال ,وشــهداء رأس الطوبــة ,وشــهداء الرميلــة ,فهــي أُســتحدثت نتيجــة

لتقس ــيم م ــؤتمر مصـ ـراتة المرك ــز ،رغ ــم أن ــه ك ــان أص ــغرها مس ــاحة,ولم يع ــد هن ــاك ذك ــر
للمحالت السابقة التابعة لتاورغاء ,والزروق وغيرهما ,وهذا يسبب خلال عند المقارنـة بـين
التع ــدادين الس ــابقين (1995 -1984م) ,الل ــذين اتبع ــا تقس ــيما إداري ــا موح ــدا قائم ــا عل ــى

المحالت ذاتها.

ومــن تتبــع التغي ـرات اإلداريــة الســابقة ,نلحــظ أن هنــاك منــاطق محــددة تضــم فــي

سـ ــنوات وتفصـ ــل فـ ــي سـ ــنوات أخـ ــرى عـ ــن مص ـ ـراتة ,وهـ ــذا يخلـ ــق مشـ ــاكل عنـ ــد إعـ ــداد

المخططـ ــات الحض ـ ـرية و األقليميـ ــة,حيث ستفشـ ــل ،وتتعرقـ ــل عنـ ــد تغيـ ــر هـ ــذه الحـ ــدود,

وبالتالي تتغيـر االمكانيـات ،واالحتياجـات الناتجـة عـن تنـاقص أعـداد السـكان أحيانـا عنـد

فصل بعض المناطق ,أوزيادتها عند إضافة مناطق لم تكن مدرجة في الخطـط اإلقليميـة

عنــد إعــدادها ,وهــذا مــا حــدث فــي المخططــات اإلقليميــة كمــا ســبق اإلشــارة لــه ,وســيؤدي
ذلك إلى هدر االمكانيات الطبيعية من جهة ،وسوء استغاللها من جهة ثانية.
لــذلك يتوجــب بدايــة مــن القــرن الحــادي والعش ـرين ,البــدء بتوحيــد المعــايير علــى

نطاق واسع ,وخاصة فيما يتعلق بتحديد وحـدات إداريـة صـغيرة محـددة جيـدة ,كـالمحالت

مــثال ،التــي يجــب تثبيتهــا مــن حيــث حــدودها اإلداريــة ،وتســميتها ،ومــن ثــم تجمــع مــن
خاللها كافة المعلومات المطلوبة ،وإذا مـا تـم ضـمها إلـى منطقـة أخـرى تحـت أيـة تسـمية

(محافظــة– بلديــة – إقلــيم – منطقــة – شــعبية ...الــخ) ,اليحــدث بهــا أي تغييــر ,وعليــه
يمكن جمع كافة البيانات السـكانية وغيرهـا علـى أسـاس أصـغر الوحـدات اإلداريـة القائمـة

بالبالد(. )1

( ) 1سعد خليل القزيري وباسم قاسم نوفل ،مصدر سابق,

.40
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ً
ثانيا :السكان :

ترتبط الدراسات السكانية ارتباطا وثيقا بالتخطيط اإلقليمي الذي يهدف

للتخطيط للسكان  ,لمعرفة احتياجاتهم ،ومحاولة تلبيتها قدر اإلمكان بما يتوافر من

امكانيات طبيعية ،ومالية باألقاليم(.)1

فاإلنسان هو الذي يقوم بالعمل ,ويعطي لعناصر البيئة الطبيعية قيمتها ،ويكسبها

أهميتها ,فهو المخطط والمنتج ،والمستهلك ،الذي يسعى إلى استغالل كافة الموارد

الطبيعية المتوفرة ببقليمه  ,بناء على خطة مدروسة لتوفير احتياجاته ,مستغال في
ذلك قدراته ،وامكانياته المتعددة الكمية منها ,والكيفية(.)2

وبذلك تمثل الدراسات السكانية نقطة البداية بالنسبة للتخطيط على كافة

المستويات ,فهي تكون الخطوط العريضة لمساحات األرض الالزم توفيرها
لالستخدامات المختلفة وتوزيعها ,ومن هنا فبن توافر معلومات كثيرة ،ودقيقة عن
السكان ،وطبيعة المجتمع ،وتوزيعه ,تعد من األمور األساسية قبل البدء في العملية
التخطيطية ,خاصة فيما يتعلق بنمو ،وتطور العمران ,وامالئها لجميع السياسات

الخاصة بالمدينة كاإلسكان ،والتسوق ،وتوفير فر

العمل ،والخدمات الصحية،

والتعليمية ،وشبكة خدمات البنية التحتية(.)3
كما أن حجم أي مركز عمراني يتحكم فيه عدد السكان ,فضال عن موقعه
الذي يتثثر بطبيعتهم ,ونوع الحرفة التي يمارسونها ,فمما سبق نلحظ أستقرار الفينقيين
بالقرب من البحرو لكونهم بحارة،في حين أستقر المسلمون في الداخل،وإلرتباطهم

بالرعي والزراعة,كما إن تخطيط هذه المراكز,وتوزيعها
إلحتياجات السكان ,وأن يتناسب مع أسلوب حياتهم.

.78

( ) 1محمد خالص رؤوف حسن  ,مصدر سابق ,
.87
( ) 2محمد خميس الزوكة  ,مصدر سابق ,
. 83-78
( ) 3محمد خالص رؤوف حسن  ,مصدر سابق ,
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يفترض أن

يخضع

 1ـ أصل السكان :
تتثثر طبيعة المراكز العمرانية في نمطها وتوزيعها  ،تبعا الختالف أصول
السكان  ،واالختالفات الثقافية ،وأسلوب الحياة والمعيشة  ،وأبرز ما يمكن تلمسه من
الغنى في األصول السكانية بمنطقة الدراسة ،هو استقرار كل مجموعة من السكان

ذوي األصل الواحد بمنطقة محددة كما يوضح الشكل رقم (.)56

ولقد اندمج السكان ببعضهم ,ولم يعد لهذه األصول أي تثثير مباشر في
الوقت الحاضر ،إال أن توزيع هذه األسر في شكل قبائل بالسابق بمناطق محددة

وامتالكهم لألراضي التي يقطنون بها ،ورغبة أبنائها في االستقرار بمناطق سكن
أهلهم األصلية بعد ذلك ،سبب مشاكل للعمليات التخطيطية ،لذا البد من أخذ هذه

االعتبارات في الحسبان عند وضع أي مخططات عمرانية مستقبلية ،وينتمي السكان
في منطقة الدراسة إلى أصول رئيسية هي :
أ -البربر

*

:

ينتمــي الســكان القــدماء األصــليين

**

 ،كمــا يــذكر أغلــب المــؤرخين كــببن خلــدون

إلى القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيـرة العربيـة ومـن الـيمن تحديـدا ،وعرفـوا

بعــد ذلــك بــالبربر ،وهــم يعــودون بنســبهم إلــى فــرع أوريغــة البربريــة وهــي جــذع مــن قبيلــة
الب ـرانس  ،وقــد عرفــت باســم قبيلــة ه ـوارة ( ، )1وتنقســم إلــى ( ***)25فرعــا رئيســيا منهــا
زمور ،ومسراتة ،وتاورغة (. )2

* البربر ُ :يرجح أغلب المؤرخين بثنهم قبائل عربية هاجرت منـذ القـدم مـن شـبة الجزيـرة العربيـة ،وقـد أطلـق علـيهم
العرب هذه التسـمية ألنهـم عنـدما جـاؤوا وجـدوهم يتكلمـون بلهجـات شـتى لـم يفهموهـا  ،فـالبربرة تعنـي باللغـة العربيـة

اختالط األصوات والكالم غير المفهوم  ،ولكن سيتم فصلهم عن السـكان العـرب الـذين قـدموا مـع الهجـرات العربيـة

 ،تبعا لما هو موجود بكتب األصول السكانية  ،وألنهم كانوا مستقرين بالمنطقة قبلهم.

** السكان األصليين :السكان الذين يتواجدون في إقليم ما عندمايتم كشفه.
() 1

عبد الرحمن ابن خلدون  ،مصدر سابق ،

. 283 - 282

*** فــروع قبيلــة ه ـوارة هــي :منونيــة ،أوريــد ،مع ـزا ،كبــاد ،س ـواي ،درجــين ،منداســة ،مارمليلــة ،وســطط (فســاطو)،

ورفل (ورفلة) ،واسيل ،مسراتة ،غريان ،تاروغه ،زكاره ،مسالتة ،مجيريس ،هراعه ،ترهون (ترهونه) ،شتاته ،نـداوه،
هيزونه ,زمور.

(  ) 2محمود ناجي  ،مصدر سابق ،

. 114
197

198

الت ــي ج ــاء منه ــا اس ــم المنطق ــة مسـ ـراتة ال ــذي ص ــار مصـ ـراتة  ،وتاورغ ــة الت ــي
أصــبحت تكتــب تاورغــاء ،وقــد وردت كلتاهمــا بالرســم األول فــي المصــادر العربيــة ,وقــد

تكون زمورة التي تطلق على إحدى القبائل بالمنطقة هي تحريف لزمور البربرية.

وقـ ــد امتـ ــدت هـ ــذه القبيلـ ــة فـ ــي كامـ ــل المنطقـ ــة مـ ــا بـ ــين تاورغـ ــاء ،وط ـ ـرابلس،
وسيطرت عليها حتى عام (1154م) ( ، )1وبلد عددهم فيها ق اربـة ( )5280نسـمة عـام
(1914م) (.)2
ب ـ العرب :

شهدت المنطقة في النص

الثاني من القـرن الحـادي عشـر أكبـر هجـرة لقبائـل

بني هالل وبني سليم ( ،)3وقد استقرت ساللة من بني سليم  ،فيما بين سـرت ،وتـونس
 ،واستوطنت قبائل أوالد سليمان بني عوف وهي أحد فروعها فـي الجـزء الشـرقي الـذي
يمتد من طرابلس حتـى سـرت  ،وامتزجـت هـذه القبائـل مـع السـكان األصـليين ،وسـادت

اللغة العربية بينهم بدل البربرية  ،ودان الجميع للدين اإلسالمي( ،)4وهـم ينقسـمون إلـى

األهالي,واألشراف ،وبلد عددهـم عام (1914م) (  ) 12680نسمة(.)5
ج ـ الكولوغلية

:

*

وهــم أبنــاء وأحفــاد الجنــود االنكشــاريين المســلمين الــذين جــاءوا مــن عــدة واليــات

أوروبي ــة وأس ــيوية

()6

كالباني ــا  ،وكردس ــتان  ،والشيش ــان  ،وتزوجـ ـوا م ــن نس ــاء ليبي ــات،

وعرفـ ـوا ب ــين األه ــالي بالكولوغلي ــة( ، )7وق ــد اس ــتقر ع ــدد كبي ــر م ــنهم بمصـ ـراتة  ،فبل ــد

() 1

إسماعيل كمالي  ،سكان طرابلس الغرب  ،ترجمة :حسن الهادي بن يونس  ،مركز جهاد الليبيين للدراسات

التاريخية  ،طرابلس ، 1997 ،

.22

( ) 2هنريكودي اغسطيني  ،مصدر سابق ،

.296 - 243 . 37

( ) 3سالم علي الحجاجي  ،مصدر سابق ،

. 129 -128
. 37 – 32

( ) 4إسماعيل كمالي  ،مصدر سابق ،

 243ـ . 296

( ) 5هنريكودي اغسطيني  ،مصدر سابق ،

* الكولوغلية تكتب القولوغلية ـ الكراغلة  ،وهي جمع للفظي ( القول و أوغلي ) .

( ) 6سالم علي الحجاجي  ،مصدر سابق ،
( ) 7محمود ناجي  ،مصدر سابق ،

.132

. 118
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عددهم فيهـا ق اربـة (  ) 17000نسـمة عـام (  1914م )  ،مـن جملـة عـددهم فـي ليبيـا

الذي بلد (  ) 36000نسمة

(.)1

د ـ الزنوج*:

وهـ ــم فـ ــي األصـ ــل العبيـ ــد الـ ــذين ُجلِب ـ ـوا مـ ــن وسـ ــط أفريقيـ ــا خاصـ ــة مـ ــن كـ ــانو,

وبرنو ( ،)2اللتان كانتا تربطهما عالقات تجارية جيدة مع ليبيا عبر الصحراء  ،وكانـت
منطقــة مص ـراتة المنطقــة المفضــلة كمركــز لتجميــع العبيــد  ،إلمكانيــة تفــادي الض ـرائب
الجمركية بهـا ،خـالل القـرنين السـابع عشـر ،والثـامن عشـر المـيالدي ،ولـيس أدل علـى

ذلــك مــن التركــز الكبيــر للزنــوح فــي تاورغــاء التــي يعتقــد أنهــا كانــت المنطقــة المركزيــة

لهذه التجارة(.)3

ومــازال الزنــوح يمثلــون أغلــب ســكانها حتــى الوقــت الحاضــر  ،وقــد اخــتلط عــدد

كبيــر م ــنهم بالســكان ف ــي أجـ ـزاء أخــرى م ــن مصـ ـراتة  ،وامتزجــت ع ــاداتهم ،وتقالي ــدهم
بالعــادات والتقالي ـد العربيــة اإلســالمية ،وصــاروا جــزءا ال يتج ـ أز مــن التكــوين الســكاني،

وُق ـ ّـدر ع ــددهم عـ ــام (1914م) بتاورغـ ـاء ( )4800نسـ ــمة م ــن مجمـ ــوع س ــكانها البـ ــالد
عددهم االجمالي ( )6240نسمة(.)4
 - 2الزيادة السكانية :

مرت منطقة الدراسة بتغيرات تاريخية بارزة بدءا بمرحلة عصر ما قبل التاريخ

فالعصر الفينيقي ،فعصر الرومان ,إال أن أعداد السكان ال يمكن تحديدها في هذه

العصور القديمة ,وال توجد أية دراسات حتى تقديرية لها  ,ولم تبدأ الدراسات السكانية
إال منذ عهد الفتح اإلسالمي ,ولم يزد عدد السكان في تلك الفترة عن ( 2000نسمة)

في كامل المنطقة( ,)5وقدر أن منهم ( )500-400نسمة في المدينة القريبة من
المسجد الرئيسي بها وهو (الجامع العالي) (.)6

( ) 1هنريكودي اغسطيني  ،مصدر سابق ،

. 243

( ) 2سالم علي الحجاجي  ،مصدر سابق ،

.133

* الزنوح يطلق عليهم لفظ العبيد والشواشنة وهم اآلن أحرار مواطنون مسلمون مساويين لغيرهم من السكان.

() 3

ونيس عبد القادر الشركسي  ،أبحاث في جغرافية مصراتة  ،مصدر سابق ،

( ) 4هنريكودي أغسطيني  ،مصدر سابق ،
( ) 6فوزي عبد المجيد األسدي  ,مصدر سابق ,

. 26

. 296
G.H.Blake , op.cit, P13
.256
200

() 5

وقد أجريت التعدادات منذ عهد الخالفة اإلسالمية العثمانية ,واستمرت حتى

الوقت الحاضر ,وباإلمكان تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين أساسيتين هما :مرحلة
التعدادات غير الرسمية وتشمل عهد الخالفة اإلسالمية العثمانية ,وعهد االحتالل

اإليطالي ,ومرحلة التعدادات الرسمية وتمتد من عهد الحكم الملكي حتى الوقت

الحاضر محددة لعام (2006م)*.

أ  -مرحلة التعدادات غير الرسمية :
وكانت هذه التعدادات تجرى في الغالب لألغراض العسكرية ،أو لجمع

الضرائب ,وهي في الغالب تقديرية ،وال يمكن االعتماد عليها بدقة تامة ,إال أنها

تعطي صورة عن وضع السكان وأعدادهم التقريبية بشكل عام(.)1
 -عهد اخلالفة اإلسالمية العثمانية :

لم تقم الدولة العثمانية بثي تعداد سكاني طوال الفترة الزمنية التي كانت

البالد خاللها جزءا منها ,إال عام( ,**)1895وهو ال يتعدى أن يكون تقدي ار عاما,

وكان هدفه األساسي التدريب العسكري ثم جمع الضرائب ,وبلد عدد السكان في

قائمقامية مصراتة من الذكور البالغين ( )33103نسمـة ,وفي قرى تاورغاء

( )221نسمة ,وبذلك يكون المجموع الكلي للسكان من الذكور البالغين ()33324
نسمة(.)2

 -وأما في عام (1907م)

***

فقد بلد عدد السكان المسجلين بمصلحة

النفوس بطرابلس الغرب التابعين لقضاء مصراتة ( )39079نسمة ,وفي ناحية

تاورغاء ( )6975نسمة ,ويكون المجموع الكلي للسكان ( )46054نسمة(. )3
* أغلب سكان تاورغاء كانوا رحل وشبه رحل فلم يشملهم الحصر.

( ) 1ماجدة إبراهيم عامر ,النمو السكاني ,في كتاب دراسات في سكان ليبيا ,تحرير :سعد خليل القزيري ,ط ,1دار
النهضة العربية ,بيروت,2003 ,

.81

** بلـد عـدد ســكان واليـة طـرابلس الغــرب مـن الــذكور البـالغين ( )316149نسـمة ,وعــدد السـكان اإلجمــالي ( دون

بنغازي و ما حولها ) ال يزيد عن مليون نسمة تقريبا .

( ) 2الصالحين جبريل محمد الخفيفي ,مصدر سابق,

.31-30

*** بلد عدد سكان والية طرابلس الغرب ( دون بنغازي) المسجلين بمصلحة النفوس ( )515437نسمة .

( ) 3محمود ناجي ,مصدر سابق,

.16-15
201

وبمقارنة عدد السكان بتاورغاء بين عامي (1895م) و (1907م) ،نلحظ أن
عدد الذكور البالغين الذين تزيد أعمارهم عن ( 15عام) في التعداد األول قليل جدا،
والذي لم يتجاوز ( )221عام (1895م) ،وبلد عدد السكان الذكور في عام

(1907م) حسب تعداد مصلحة النفوس ( )3582نسمة( ,)1وبذلك يوجد فارق كبير

بين العددينو وهو ما يؤكد عدم دقة التعدادات ,ويرجع السبب في ذلك لعدم استقرار
السكان ،وخوفهم من ذكر األعداد الحقيقية ألفراد األسرة من ناحية ثانية ،والنتشار
األمية بين السكان.
 -وفي عام (1911م)* أجرت مديرية نفوس والية طرابلس الغرب تعدادا عاما

للسكان ,وبلد عددهم بقضاء مصراتة ( )38738نسمة ,وبناحية تاورغاء
( )6975نسمة ,وبذلك يكون المجموع الكلي للسكان ( )45713نسمة( ،)2يقطن منهم
ما يقارب ( )4000نسمة في المدينة(.)3

 عهد االحتالل اإليطالي:أجرت حكومة االحتالل اإليطالي ثالث تعدادات للسكان  ,أجري األول عام

(1914م)**  ,وتم فيه االعتماد على حصر أعداد السكان بكل محلة في مصراتة,
وعلى بعض اإلحصائيات السابقة التي أجريت للقبائل في العهد العثماني ،وبلد عدد

السكان ( )40440نسمة ,منهم ( )34300بمتصرفية مصراتة ,و( )6240نسمة
بناحية تاورغاء ,وهذا اإلحصاء أقل من الواقع ,فعدد سكان متصرفية مصراتة

يقارب( )40000نسمة دون تاورغاء ,وإذا افترضنا ذلك فيكون المجموع الكلي للسكان

( )46240نسمة(.)4

( ) 1محمود ناجي  ,مصدر سابق ,

.16

* بل ـ ــد ع ـ ــدد سـ ـ ــكان والي ـ ــة طـ ـ ـرابلس عـ ـ ــام ( 1911م ) م ـ ــا يق ـ ــارب (  ) 507821نسـ ـ ــمة وأج ـ ــري التعــ ــداد فـ ـ ــي

 /3يوليو1911 /م .
()2

عبــد الســالم أدهــم  ,وثــائق تــاريخ ليبيــا الحــديث  ,الوثــائق العثمانيــة ( , )1911-1881جامعــة بنغــازي  ,ليبيــا،

, 1974

.298-297

( ) 3علي الميلودي عمورة  ,ليبيا تطور المدن والتخطيط الحضري  ,مصدر سابق ,
** بلد عدد سكان طرابلس الغرب ما يقارب ( )570000نسمة .
( ) 4هنريكودي أغسطيني  ,مصدر سابق ,

.296-243
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.389

وقامت حكومة االحتالل في عام (1913م) ببجراء التعداد الثاني اتبعت فيه

قاعدة ()Defacto

*

التعداد الفعلي ,وبلد عد سكان مصراتة أنذاك ( )68745نسمة

شاملة تاورغاء إزداد عدد السكان بشكل سريع ،وواضح في التعداد الالحق عام

(1936م) وهو التعداد الثالث الذي أجرته السلطات اإليطالية ,واتبع فيه نظام
()Dejure

**

التعداد النظري ,ووصل عدد السكان فيه إلى ( )76229نسمة(.)1

وهذه المرحلة تعد مرحلة مهمة ,شهدت خاللها البالد تغيرات واضحة تمثلت

في نهاية التبعية للدولة العثمانية وبداية الحرب ضد االحتالل اإليطالي ,وقد تجلت
هذه األحداث بشكل واضح في تغير أعداد السكان ,كما يوضح الشكل رقم
(.)57
شكل ( )57أعداد السكان (1939-1907م)
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السنــوات

المصدر:

 -1محمود ناجي ،طرابلس الغرب ،مصدر سابق .16-15
 -2عبدالسـ ــالم أدهـ ــم ،وثـ ــائق تـ ــاريخ ليبيـ ــا الحـ ــديث ،الوثـ ــائق العثمانيـ ــة ( ،)1911-1881مصـ ــدر سـ ــابق،
.298-297
 -3هنريكودي أغسطيني ،سكان ليبيا ،مصدر سابق،

.296-243

 -4عقيل البربار ،سكان ليبيا ( ،)1950-1835مصدر سابق،

.170 .130-128

* قاعدة دي فاكتو (التعداد الفعلي) :هي حصر عدد السكان الموجودين بالمكان فعليا يوم إجراء عملية العد.

** قاعدة دي جور (التعداد النظري) :وهي حصر عدد السكان الذين لهم إقامة عاديـة بالمكـان  ,و إن لـم يكونـوا
موجودين بالفعل يوم التعداد.

()1

عقيل البربار ,مصدر سابق,

.170 -130 -128
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ومن دراسة الشكل ( )57نلحظ حدوث تناقص في عدد السكان أبتداء من عام

(1911م) ,حيث قل عددهم عن التعداد األول الذي أجري في عام ( 1907م) ,فقد
كان عددهم ( )46054نسمة عام (1907م) ,وتناقصوا فبلغوا ( )45713نسمة
عام(1911م)و ولعل سبب هذا التناقص يعود لقرب بداية الحرب مع إيطاليا*،
وخوف السكان منها ،وانتقال بعضهم للسكن بالمناطق األخرى ،أو الهجرة
إلى خارح البالد للدول المجاورة كتونس  ،ومصر.
 أما في عام (1914م) فقد حدث تناقص ملحوه في عدد السكان الذينكان عددهم ( )45713نسمة ،وتناقص وبلد عددهم ( )40440نسمة ,وذلك كثثر
مباشر لظروف الحرب ,فمن المعروف أن إيطاليا اتبعت سياسة اإلبادة الجماعية
حيث أنشثت العديد من المعتقالت ,وثالثة منها في مصراتة هي:
معتقل المنقوف ،ومعتقل ّيدر ،ومعتقل أبو شعالة ,وكانت أوضاع السكان في
هذه المتعقالت قاسية جدا ،ومات عدد كبير منهم فيها ,وأستشهد عدد من
المجاهدين ,ونفى عدد آخر فضال عن موت أعداد من السكان لشدة الجوع ،وجراء
العمليات الحربية ,وقد تناقص عدد السكان كذلك لزيادة الهجرة بين السكانو هربا من

ويالت الحرب ,كما أن اإليطاليين كانوا يقللون من أعداد السكان الوطنيين،
ويضاعفون عدد اإليطاليين الموجودين بالبالد وذلك لتثكيد صبغتهم الرسمية
ُ
عليها(.)1

 -وفي عام (1931م) بدأ عدد السكان يتزايد فوصل عددهم إلى ()68745

نسمةو لتوق

الحرب ،وسيطرة إيطاليا على البالد سيطرة كاملةو وألن المنطقة شهدت

هجرة أعداد كبيرة من المعمرين اإليطاليين الذين أنشاؤوا القرى اإليطالية بها ,كما أن

فروا إلى مناطق األودية البعيدة ،أو إلى المناطق المجاورة ،أو
بعض السكان الذين ى

هاجروا إلى خارح البالد عادوا إلى أراضيهم بعد استقرار األوضاع األمنية فيها ,وهو

ما

ظهر

جليا

في

استمرار

التزايد

في

أعداد

السكان

حتى

العام

(1936م) ,فبلد العدد اإلجمالي للسكان ( )76229نسمة ,وربما يعود السبب في
* أجري التعداد في يوم (1911/7/3م) قبل ثالثة أشهر من االحتالل اإليطالي .
()1

عقيل البربار  ,مصدر سابق ,

138 -132
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هذه الزيادة إضافة إلى األسباب السابقة لتواجد أعداد كبيرة من الجاليات األجنبية

بمصراتة ,بعد اعتبارها جزءا من إيطاليا ،وإعطائها رقم الوالية ( )98من والياتها.
ب  -مرحلة التعدادات الرسمية :

وهي التعدادات التي أُجريت بعد مرحلة االستقالل منذ عام (1954م),

واستمرت حتى عام (2006م) بشكل منتظم بوجه عام ،وتنقسم هذه المرحلة إلى
فترتين تاريخيتين بارزتين هما :

• عهد الحكم الملكي.
• عهــد الثـورة.
 -عهد احلكم امللكي :

خالل عهد الحكم الملكي أُجري تعددان رسميان عامي(1954م)و(1964م),

ورغم إجراء هذين التعدادين في مرحلة أتسمت باألستقرار السياسي  ,إال أنهما ال

يمكن االعتماد على دقتهماو لجملة من األسباب منها قلة عدد الموظفين ذوي
الر ِحل
المؤهالت ,وانتشار األمية بين االسكان ,ولوجود عدد كبير منهم بين ى

الر ِحل (.)1
وشبه ى
و ُق درعدد سكان مصراتة عام (1954م) بمايقارب ( )56902نسمة( ,)2وهو

التعداد األول الذي أُجري في هذا العهد ,ووفقا لتعداد الثاني الذي إجري عام

(1964م),فلم يزد عدد السكان فيه عن التعداد السابق إال بعدد( )11125نسمة,
ووصل عددهم إلى ( )68572نسمة( ,)3منهم ( )600نسمة بثبو نجيم ،و( )55نسمة

بالدافنية التي أُضي

عدد سكانها للعدد اإلجمالي الوارد في التعداد العامو لكونها

جزءا من منطقة الدراسة,وبذلك يصبح العدد األجمالي للسكان ( )68027نسمة,بنسبة
زيادة بلغت (.)4( )%19,5

()1

حســن الخيــاط ,تغيــر التوزيــع الجغ ارفــي لســكان الجمهوريــة العربيــة الليبيــة ( ,)1964-1954مجلــة كليــة التربيــة,

العدد الثاني ,الجامعة الليبية ,بنغازي1319 ,هـ ,1971 -

.79

.13

()2

مصلحة اإلحصاء والتعداد ,التعداد العام للسكان  ,1954مصدر سابق,

()3

مصلحة اإلحصاء والتعداد  ,التعداد العام للسكان ,1964مصدر سابق  ,جدول رقم .1

( )4ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ,تقرير الجرد لمحافظة مصراتة  ,1966مصدر سابق,
205

.98-60

ويعود السبب األساسي الزدياد عدد السكان في عام (1954م) مقارنة

بالتعداد الذي أجراه االيطاليونوإلى استمرار عودة السكان بعد انتهاء الحرب،
واستقرار األوضاع لطرد القوات األجنبية من البالد ,إال أن الهجرة الداخلية لسكان
مصراتة كانت السبب الرئيس في عدم تزايد أعداد السكان بشكل كبير ،فقد كان
للمصراتيين الفضل في إنعاف الحالة االقتصادية خاصة في مجال التجارة في المدن

المهمة بالبالد كطرابلس ،وبنغازي ،والبيضاء ،وطبرق ،وسبها ،فمن المعروف حب
سكان مصراتة للتنقل بغرض التجارة ،ولهم يعود الفضل في ازدهارها بمناطق واسعة
بالبالد(. )1
وهذا ما أثر في عدم ارتفاع معدل الزيادة السكانية عام (1964م) رغم تحسن
األحوال ،والظروف المعيشية ،واالجتماعية حيث يعد عام (1961م) بداية التغير في
الحياة

االقتصادية,

واالجتماعية

للسكان،

بعد

اكتشاف

النفط

عام

(1959م) ,وما أحدثه من تغيرات في البنية االقتصادية ،واالجتماعية ,والسياسية,
وأبرز آثاره االجتماعية تتمثل في تفكيكه لنظام القبلية ،واألسرة الذي كان قائما في
المجتمع ,نتيجة لسفر عدد كبير من المواطنين من الريف إلى الحضر,وخاصة
المدن الرئيسية ,بحثا عن العمل ،والثراء السريع في مجاالت التجارة ،والبناء،
والمقاوالت التي ازدهرت في تلك األونة ,فتراجع النمو االقتصادي في القطاعات
اإلنتاجية األساسية كالزراعة ,التي كانت سابقا تشكل المورد الرئيس للدخل بالبالد
القائم على االقتصاد الزراعي ،وتحديدا حتى عام (1963م) عندما بدأت عمليات
أستخراح النفط بكميات تجارية,وأهملت األراضي الزراعية ،وبدأت بعضها تفقد
خصوبتها(.)2

()1

منصور محمد الكيخيا ,نمو سكان مدينة مصراتة ,مصدر سابق,

()2

المخت ــار الط ــاهر كرف ــاع ,الحرك ــة العمالي ــة ف ــي ليبي ــا ( ,)1969-1943ط ,1مرك ــز جه ــاد الليبي ــين للد ارس ــات

التاريخية ,طرابلس,2000 ,

.66
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.76-74

 عهد الثورة :أجري ثالث تعداد رسمي في ليبيا ،وأول تعداد في عهد الثورة في عام
(1973م) ,وكان من المقرر أن يتم إجراؤه عام (1974م) أي بعد عشر سنوات من
ثاني تعداد أجري بالبالد بعام (1964م) ,إال أنه تم تقديمه عن ذلك الموعد لحاجة
الدولة إلى بيانات ،ومعلومات حديثة عن السكان( ,)1ولكون هذا العام توافق مع عام
السكان الدولي ,فتقرر تقديمه عن الموعد المحدد له(.)2
وقد اتبع في هذا التعداد أسلوب حصر السكان بمكان إقامتهم المعتاد ,سواء
أكانوا موجودين به ,أو غائبين عنه مؤقتا في اليوم الذي يبدأ من منتص

ليلـة

( / 31ناصر /يوليو) ,ويستمر طوال يوم ( / 1هانيبال /أغسطس) ,وشمل كافة
الر ِحل( ،)3وبلد عدد السكان
الر ِحل ،وغير ى
السكان القاطنين داخل البالد ،وخارجها ,ى
فيه ( )98711نسمة(,)4وأجري التعداد الرابع عام (1984م) ,بعد ( )11سنة من
التعداد السابق,وبلد عدد السكان فيه بمصراتة ( )179512نسمة( ,)5وبذلك نلحظ
الزيادة في أعداد السكان بعدد بلد( )80801نسمة  ,بنسبة زيادة بلغت
()%81,8عن التعداد السابق عام (1973م).
واستمرت معدالت الزيادة السكانية في االرتفاع وُق ِدر عدد السكان في التعداد

الخامس عام (1995م) ,فبلد عددهم ( )231217نسمة( ,)6ورغم ازدياد عدد السكان
إال أن مقدار الزيادة في أعدادهم قل عن السابق فلم يتجاوز( ) 51705نسمة بنسبة
بلغت (,)%28,8وفي عام (2006م) أُجري التعداد السادس ،وبلد عدد السكان
به( )297114نسمة ,بزيادة في عدد السكان بلغت( )65897نسمة بين التعدادين,
( )1سعد خليل القزيري وباسم محمد نوفل ,مصدر سابق,
()2

محمد المبروك المهدي ,مصدر سابق,

.29

.70

()3

سعد خليل القزيري و باسم محمد نوفل  ,مصدر سابق,

()5

مصلحة اإلحصاء والتعداد ,نتائج التعداد العام للسكان  ,1984مصدر سابق,

.29

( )4مصلحة اإلحصاء والتعداد ,نتائج التعداد العام للسكان  ،1973مصدر سابق,
()6

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ,مصدر سابق,

.12
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.29-28

.60-59

بنسبة بلغت( ,)1()%28,5ويوضح الشكل رقم ( )58الزيادة السكانية خالل الفترة من
(2006-1954م).
شكل ( )58أعداد السكان (2006-1954م)

1964 1973 1984 1995 2006

1954

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الملحقين رقم(.)7,6

وبدراسة الشكل رقم ( )58يتضح لنا :
 -إزدياد عدد السكان بين عامي(1964-1954م) ،وهي نتيجة مباشرة لعودة

عدد من السكان الذين تركوا منازلهم سابقا ,والرتفاع المستوى المعيشي ,وتحسن كافة

األوضاع المعيشية بعد اكتشاف النفط ,وتصديره,واستم اررالزيادة السكانية بين عامي

(1973-1964م) بسبب ارتفاع المستوى المعيشي ,والحالة الصحية ،وتناقص
حاالت الوفيات ،والبدء في انشاء عدد من المشاريع التنموية ,التي استقطبت عددا
كبي ار من األيدي العاملة العربية ،ومن السكان الباحثين عن فر

عمل من المناطق

المجاورة ،للعمل بميناء قصر أحمد ,وعدد من المصانع األخرى ,والقرب من إنهاء
العمل بمجمع الحديد والصلب.

()1

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ,النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ,2006مصدر سابق,
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.20

 -وفي عام (1984م) سبب تزايد النشاط االقتصادي ،والتجاري الذي بدأ

يزدهر بالمنطقة في ارتفاع عدد السكان من ( )98711نسمة عام (1973م) ليبلغوا

( )179512نسمة.

 -وقد تناقصت سرعة نمو السكان أبتداء من عام(1995م),فلم يزد عدد

السكان عن التعداد السابق إال بمعدل بسيط فقد كان عددهم ( )179512نسمة,

ووصل إلى ( )231217نسمة فقطو ويعود ذلك إلى ازدياد الوعي لدى السكان,
وارتفاع تكالي

المعيشة ،والرغبة في تحديد حجم األسرة خاصة بعد خروح المرأة

للعمل ،وانفصال األسر الحديثة عن العائلة ببيت مستقل ،ولصغر حجم الوحدات
السكنية التي تنشئها الدولة،التي تناسب األسر صغيرة الحجم.

-واستمر تباطؤ نمو السكان حتى تعداد عام(2006م) فلم يتجاوز عدد

السكان خالله ( )297114نسمة ،رغم أن التوقعات التخطيطية السابقة (الجيل

الثاني) توقعت أن يصل عدد سكان مصراتة إلى( )350000نسمة منذ عام

(2000م) (.)1

 - 2توقعات أعداد السكان :
بناء على معدالت النمو السكانية يتوقع أن يزداد عدد السكان ليبلغوا

( )638757نسمة عام (2025م) ,وقد تم اعتماد هذه السنة تماشيا مع سنة الهدف
لمخططات الجيل الثالث كما يوضح الشكل رقم (,)59ولتقدير أعداد السكان
المستقبلية ،تم استخدام المعادلة التالية لتوقع عدد السكان حتى عام (2025م) وهي:
حيث :

(O = 1P× (1+r)p )2

) = ( Oعدد السكان المتوقع.

)  = ( 1Pعدد السكان في التعداد الالحق.
) = ) Pفرق السنوات بين التعدادين.

) = ( rمعدل النمو السكاني.

()1
()2

بولسيرفيس ،مصراتة المخطط اإلقليمي الشامل  ,2000مصدر سابق,
صالح محمد جابة ,مصدر سابق.
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.30

شكل ( )59توقعات أعداد السكان ( 2026 -2010م)
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المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الملحق رقم ( ,)7وبتطبيق المعادلة O = 1P×(1+r)p

ومن دراسة الشكل نلحظ أنه بناء على هذه التوقعات سيصل عدد السكان

عام(2010م) ،إلى( )340430نسمة ,ليزداد ليصل إلى( )390203نسمة عام

(2014م),وفي عام(2018م)سيصل عددهم إلى()447417نسمة,وليصل إلى
( )513212عام(2022م) ,حتى يبلد العدد اإلجمالي للسكان ( )588903نسمة
عام(2026م).

وال يكتفى في الدراسات التخطيطية بدراسة أصل السكان والتزايد السكاني
فقط ،بل تتم دراسة العالقة المتبادلة بين السكان واألرض التي يحيون عليها

ويستثمرون الموارد المتوافرة بها(.)1

ويعد كـل من توزيع السكان  ،و كثافة السكان  ،أسلوبان لدراسة موضوع
ُ
واحد ،وهو مظاهر االنتشار البشري على سطح األرض ،ورسم صورة التفاعل بين
اإلنسان والبيئة التي يعيغ فيها ،ودرجة تركزه بمكان ما ,واختالفه من منطقة ألخرى
ومن وقت إلى آخر ،والعوامل التي أدت إلى هذا التباين(.)2

( ) 1صالح الدين البحيري ق ارءات في التخطيط اإلقليمي  ،ط ، 1دار الفكر  ،دمشق ، 1994 ،
( ) 2منصور محمد الكيخيا  ،جغرافية السكان  ،مصدر سابق ،
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 -3توزيع السكان :

يعطـ ــي نمـ ــط التوزيـ ــع السـ ــكاني صـ ــورة مباش ـ ـرة لمنـ ــاطق الجـ ــذب  ،واالسـ ــتقرار

باإلقليم ،التي تتضح من ت ازيـد أعـداد السـكان بمنـاطق مححـدة بشـكل سـريع ،وملحـوه،

ومســتمر ،ولفتـرة طويلــة ،ويبــين الجــدول رقــم ( )8توزيــع الســكان بمصـراتة خــالل الفتـرة
من عام (2006-1973م).

جدول ( )8توزيع سكان مصراتة حسب املؤمترات والتعدادات(  1973ـ  2006م )
المؤتمر
مصراتة المدينة
الغيران
الزروق

قصر أحمد
المحجوب
الدافنية
طمينة

تاورغاء

المجموع

1973
48053
8840
8534
4512
5987
6259
8733
7811
98711

1984
82777
16488
27240
4875
11770
10790
12211
13361
179512

السنوات

1995
110694
22864
24416
5557
17443
14598
15691
19954
231217

2006
138857
28478
27926
16614
25972
14159
20885
24223
297114

المصدر :
. 13
(  ) 1مصلحة اإلحصاء والتعداد  ،تعداد السكان العام ,1973منطقة مصراتة ،مصدر سابق،
(  ) 2مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان ،1984بلدية مصراتة ،مصدر سابق.96-68 ،
( ) 3الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،التعداد العام للسكان  ،1995مصدر سابق.69-67 ،
(  ) 4الهيئة العامة للمعلومات  ,النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006مصدر سابق ،ص.20

.ومن دراسة الجدول السابق نلحظ :
 تركــز الســكان بمــؤتمر مص ـراتة المدينــة مــن عــام (1973م) وأســتمرار هــذاالتركـ ــز حتـ ــى عـ ــام (2006م)و لت ـ ـوافر الخـ ــدمات االساسـ ــية بهـ ــا والظـ ــروف الطبيعيـ ــة
المناسبة.
 فــي حــين جــاء مــؤتمر الغيـران فــي الترتيـب الثــاني مــن حيــث تركــز الســكانعــام (1973م) لعمــل الســكان بالز ارعــة التــي كانــت مزدهـرة بــهو وذلــك لتــوفر اال ارضــي
الخصــبة ووصــول ميــاه الوديــان إلي ـه,وتثخر لترتيــب الثالــث بعــامي (1995-1984م)
البتعــاد الســكان عــن العمــل بالز ارعــة بعــد إزدهــار المشــاريع التنمويــة بمنــاطق أخــرى,إال
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انـ ـ ــه عـ ـ ــاد لترتيـ ـ ــب الثـ ـ ــاني عـ ـ ــام(2006م) لرغبـ ـ ــة السـ ـ ــكان باالسـ ـ ــتقرار بـ ـ ــالقرب مـ ـ ــن
ذويهم,ولتوافروسائل النقل لدى السكان.

 -أمــا مــؤتمر الــزروق فقــد جــاء فــي الترتيــب ال اربــع عــام(1973م) ,ثــم تقــدم لترتيــب

الثــاني ع ــامي(1995 -1984م),لبــدء النش ــاط فــي مجم ــع الحديــد والص ــلب وبالمين ــاء

الــذين أســتقطبا عــددا كبي ـ ار مــن العــاملين الــذين أســتقروا فــي مــؤتمر الــزروق ,وت ارجــع
لترتيب الثالث عام(2006م).
 -فــي حــين ظــل مــوتمر قصــر أحمــد فــي الترتيــب الثــامن واالخيــر بــاالعوام(-1973

1995-1984م),ثــم تقــدم لترتيــب الســابع عــام(2006م)وويعــود ذلــك النشــاء المبــاني
السكنية(مجمع قصر أحمد السكني) للعاملين بمجمع الحديد والصلب.
 وتقـ ـ ــدم مـ ـ ــؤتمر المحجـ ـ ــوب مـ ـ ــن الترتيـ ـ ــب السـ ـ ــابع عـ ـ ــام(1973م) إلـ ـ ــى السـ ـ ــادسع ـ ـ ـ ــام(1984م) فالخ ـ ـ ـ ــامس ع ـ ـ ـ ــامي(2006-1995م),وذل ـ ـ ـ ــك لقرب ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن المدين ـ ـ ـ ــة
والبحر,والطريق الساحلي,ممادفع السكان لالستقرار بها.
 أمـ ــامؤتمر الدافنيـ ــة فقـ ــد جـ ــاء بالترتيـ ــب السـ ــادس عـ ــام (1973م),وتـ ــثخر لترتيـ ــبالس ــابع ع ــامي(1995-1984م) فالترتي ــب الث ــامن ع ــام (2006م),وذل ــك لس ــيطرةزداد
(1973م)،وتنــاقص العــدد فــي األعــوام التاليــةو لرغبــة الســكان باإلقامــة بمنــاطق قريبــة
من المدينة,ومن مناطق الحركة والطرق كالغيران والزروق.

_ وج ــاء م ــؤتمر طمين ــة بالترتي ــب الثال ــث ع ــام (1973م) ,ث ــم ت ارج ــع لترتيـ ــب
الخــامس عــام(1984م) ,فالترتيــب الســادس عــامي(2006-1995م),ولعــل ذلــك ارجــع
إلهتمــام الدولــة بالز ارعــة وإنشــاء عــدد مــن المشــاريع الزراعيــة بالمؤتمر,فثســتقطب بــذلك
عددا كبي ارمن السكان عـام (1973م),وتنـاقص عـددهم بـاألعوام التاليـةو لرغبـة السـكان

باإلقامة في مناطق قريبة من المدينة ومن مناطق الحركة والطرق كالغيران والزروق.

 أما مـؤتمر تاورغـاء فقـد جـاء بالترتيـب الخـامس عـام(1973م),ثـم تقـدم إلـى المركـزالرابع باألعوام(2006-1995-1984م),ورغم بعـده النسـبي عـن المدينـة ‘ال أن إقامـة
عدد من المشاريع به قد جذب السكان إليه.
 - 4التوزيع المستقبلي للسكان:
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هــذا فيمــا يتعلــق بــالتوزيع الحــالي للســكان  ،توقعــات توزيــع الســكان حتــى عــام

(2025م) فهي كما يبين الجدول رقم ( )9على النحو اآلتي :

جدول ( )9توقعات التوزيع اجلغرايف للسكان مبصراتة ( 2026-2010م)
المؤتمر

السنوات
2010

2014

2018

2022

2026

مصراتة المدينة

157973

179721

204463

232610

264633

الغيران

32832

37853

43640

50313

58006

الزروق

32405

37602

43633

50631

58752

قصر أحمد

19529

22955

26983

31717

37282

المحجوب

31037

37090

44323

52966

63296

الدافنية

15646

17289

19105

21111

23329

طمينة

23214

25802

28679

31876

35430

تاورغاء

27794

31891

36592

41987

48176

المجموع

340430

390203

447417

513212

588903

المصدر :من عمل الباحثة باالستناد إلى الجدول رقم (, )8وتطبيق المعادلة . O = 1P×(1+r)p

وبدراسة الجدول يتبين لنا :

-مـ ــن المتوقـ ــع أن يسـ ــتمر السـ ــكان بـ ــالتركز بمـ ــؤتمر مص ـ ـراتة المدينـ ــة خـ ــالل

األعوام(2026-2010م) ،ويتقدم مؤتمر الزروق إلى الترتيب الثاني من حيـث الكثافـة
السكانية ،يليه مؤتمر الغيران بالمرتبة الثالثة ،ومؤتمر المحجوب سيستمر فـي الترتيـب
ال اربــع ،أمــا المرتبــة الخامســة فســيحتلها مــؤتمر تاورغــاء ،فــي حــين جــاء مــؤتمر طمينــة
فــي الترتيــب الســادس ،ليــثتي مــؤتمر قصــر أحمــد ســابعا ،ومــؤتمر الدافنيــة فــي الترتيــب
الثامن واألخير من حيث استقرار السكان .
 ونلحــظ اســتقطاب المنــاطق القريبــة مــن المدينــة للســكان ،لت ـوافر الخــدمات،وسهولة االنتقال ،والحصول على كافـة الخـدمات األساسـية بيسـر ،أمـا مـؤتمر تاورغـاء

فهــو حالــة اســتثنائية فــرغم بعــده عــن المدينــة إال أن الســكان سيســتمرون بالت ازيــد بهــا،
واالستقرار فيـهو لوجـود عـدد مـن المشـاريع التنمويـة التـي ستسـهم فـي تطـويره منهـا خـط
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السكك الحديدية ،والطريق الذي ُبـدم بانشـائه ،والمجمـع الصـناعي بـالك ارريم الـذي يقـع
بمنطقة قريبة منه ،إضافة إلى إنشاء الدولة لعدد من الوحدات السكنية به.
أمـ ــا المـ ــؤتمران الزراعيـ ــان بالدرجـ ــة األولـ ــى طمينـ ــة ،والدافنيـ ــة ،فقـ ــد جـ ــاءا فـ ــي

الترتيبين السادس ،والثامن ،على التواليو ويعود ذلك المتالك األراضي فيهما من قبـل
الس ــكان بالكام ــل ،وبمس ــاحات واس ــعة ،ولع ــدم رغب ــة الس ــكان ببي ــع أ ارض ــيهم ،س ــيكون

التزايد في أعداد السكان بهما ،كنتيجة مباشرة للنمو الطبيعي.

أمــا مــؤتمر قصــر أحمــد فســيظل فــي الترتيــب الســابع ربمــا لبعــده عــن المدينــة،

ولكــون األرض فــي أغلبهــا ســبخية ممــا يــؤدي إلــى تعــرض المبــاني للرطوبة،ولســيطرة
الصناعة ،والمنطقة الحرة ،والميناء على جزء كبير من مساحته فصبغه ذلك بالصـبغة

الصناعية .

 -5الكثافة السكانية :

تسـهم د ارســة كثافــة السـكان فــي توضــيح ،وتتبـع العالقــة بــين اإلنســان واألرض،

وتحديــد مــدى االكتظــاه بالســكان ،فاألعــداد المطلقــة للســكان ال تفيــد كثي ـ ار عنــد وضــع
الخطــط لتنميــة وتطــوير أي إقلــيم أو منطقــة مــا ،إذ مــن الضــروري ربــط هــذه األعــداد
باألرض ومدى قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من السكان(.)1

وتقاس الكثافة السكانية بقسمة عدد السكان على المسـاحة الكليـة لـألرض التـي
يعيشــون عليهــا ،التــي تتــثثر كثي ـ ار بالعوامــل الطبيعيــة ،والبش ـرية ،فازدحــام الســكان فــي

بع ــض المن ــاطق ال ي ــثتي تلقائي ــا ،ولك ــن اإلنس ــان يس ــتقر ،وي ــزدحم ف ــي أكث ــر المن ــاطق
مالءمة لسكناه ،إذا لم توجد ظروف أخرى تضطره لغير ذلك فعناصر البيئـة الطبيعيـة

ومنـ ــاخ ،وتض ـ ــاريس ،وميـ ــاه ،ونبـ ــات وغيرهـ ــا ه ـ ــي مـ ــن عوامـ ــل الترك ـ ــز
مـ ــن موقـ ــعُ ،
السكاني(.)2
و الكثاف ــة م ــن األم ــور المهم ــة الت ــي ع ــن طريقه ــا يمك ــن التميي ــز ب ــين الم ارك ــز

العمرانيــة ،فالمــدن تختل ـ

عــن القــرى فــي ارتفــاع كثافتهــا ،وت ـزاحم ســكانها ،وهــذه مــن

صفات المدن األساسية التي نستطيع في ضوئها التمييز بـين الريـف ،والحضـر ،حتـى

( ) 1محمد خميس الزوكة  ،مصدر سابق

. 91 – 90

( ) 2فؤاد محمد الصقار  ،مصدر سابق ،

. 115 – 114
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فــي الــدول التــي تطغــى فيهــا الحيــاة المدنيــة علــى الريفيــة( ،)1إضــافة إلــى أنهــا تعطــي

صــورة عــن العالقــة بــين الســكان ،وم ـواردهم ،فزيــادة عــدد الســكان وكثــافتهم يــؤثر فــي
طبيعة المـورد وطـرق اسـتغالله ،فزيـادة المـوارد بالنسـبة للسـكان تجعـل اإلقلـيم فقيـ ار فـي
سكانه والعكس صحيح(.)2

وس ــنكتفي هن ــا ب ــببراز العالق ــة ب ــين المس ــاحة الكلي ــة وع ــدد الس ــكان أي الكثاف ــة

الحسابية ،وذلك لعدم تـوافر بيانـات عـن المسـاحة المزروعـة فعـال ،واأل ارضـي الزراعيـة

وهي ما يطلق عليـه الكثافـة الزراعيـة ،والمسـاحة المسـتقر بهـا فعـال والقابلـة لالسـتقرار،
وهو ما يعرف بالكثافة الفيزيولوجية (.)3

وإليض ــاح تطـ ــور العالقـ ــة بـ ــين السـ ــكان ،واألرض فـ ــي منطقـ ــة الد ارسـ ــة نـ ــدرس

الكثافــة مــن عــام (2026-1984م)،علــى اعتبــار ثبــات مســاحة اإلقلــيم المحــددة ،كمــا

يبين الجدول رقم ( )10اآلتي :

جدول ( )10الكثافة السكانية باملؤمترات ( 2026-1984م)
* 2

السنوات

اسم المؤتمر

المساحة (كم )

مصراتة المدينة

77,3

1071

784,3

21

29

178,6

152,5

136

156

413

12

13

40

27,4

429,5

637

948

251

43

58

56

92,9

228,7

53

67

91

1675,5

8

12

14

154,9
28,75

الغيران
الزروق

قصر أحمد
المحجوب
الدافنية
طمينة

تاورغاء

*1984

1995

2006

2026

1432

1796

3423,45

36

73,95

328,9
90,72
2310

المصدر  :من عمل الباحثة باالستناد إلى بيانات الجدولين رقم (.)8 ، 7
الكثافة من حساب الباحثة باستخدام المعادلة :

عدد السكان
المساحة

( نسمة  /كم) 2

* كانت مساحة اإلقليم عام  2772( 1984كم)2
( ) 1عبد الفتاح محمد وهيبة  ،في جغرافية السكان  ،دار النهضة العربية  ،بيروت ، 1979 ،
( ) 2فؤاد محمد الصقار  ،مصدر سابق ،

. 115

. 67 - 66

( )3عب ـ ـ ــاس فاض ـ ـ ــل الس ـ ـ ــعدي  ،د ارس ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي جغرافي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــكان  ،منش ـ ـ ــثة المع ـ ـ ــارف  ،اإلس ـ ـ ــكندرية ، 1980 ،
. 51-48
* خالد السنوسي الدويني ،مصدر سابق.
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ويتبين لنا من دراسة الجدول السابق األتي :
 التركــز الكبيــر للســكان فــي مــؤتمر مص ـراتة المدينــة ,فقــد بلــد معــدل الكثافــة( )1796نسمة/كم 2عام (2006م) ،ومن المتوقع أن تصل الكثافة السـكانية فيـه إلـى
( )3423,45نسمة/كم 2عام (2026م).
 ويــثتي ثانيــا مــؤتمر المحجــوب بكثافــة تت ـراوح بــين ( )429,5نســمة/كم 2عــام(1984م)  ،لتصـل إلــى ( )2310نسـمة/كم 2عــام(2026م) وهــي نسـبة مرتفعــة مقارنــة
بالتعـداد األول ،وهــو دليــل علــى جــذب هــذا المــؤتمر للســكان ،الــذي بلغــت كثافتــه عــام
(2006م) ( )948نسمة/كم. 2

 -وج ـ ــاء م ـ ــؤتمر ال ـ ــزروق ثالث ـ ــا ويتوق ـ ــع أن ت ـ ــزداد الكثاف ـ ــة في ـ ــه م ـ ــن ()156

نسمة/كم 2عام (2006م) إلى ( )328,9نسمة/كم 2عام (2026م).

 -أما مؤتم ار طمينـة ،والدافنيـة فيتقاربـان فـي مسـتوى الكثافـة إال أنهـا ترتفـع فـي

األول أكث ــر م ــن الث ــاني ,وذل ــك لوج ــود من ــاطق تابع ــة لم ــؤتمر طمين ــة فق ــدت الص ــفة
الزراعيــة كمحلــة كــرزاز مــثال ،فــي حــين ال ازلــت الصــفة الزراعيــة هــي الســائدة لمحلتــي
مؤتمرالدافنية.
 وتت ـراوح الكثافــة بــين ( )91نســمة/كم )154( ،2نســمة/كم 2عــامي (-20062026م) علـ ــى الت ـ ـوالي فـ ــي مـ ــؤتمر طمينـ ــة ،وبـ ــين ( )56نسـ ــمة/كم 2عـ ــام (2006م)
و( )92,94نسمة/كم 2في عام (2026م) في مؤتمر الدافنية.
 وتقــل الكثافــة بشــكل واضــح فــي ثالثــة مــؤتمرات هــي الغيـران ،وقصــر أحمــد،وتاورغاءو ويعـود السـبب لكبـر المسـاحة ،وعـدم قابليتهـا لالسـتقرار لوجـود السـبخة ،كمـا

فــي مــؤتمري تاورغــاء ،وقصــر أحمــد ،أو الوديــان كمــا هــو الحــال فــي مــؤتمر الغيــران،
ويســبب البنــاء المشــتت النــاتج عــن قلــة الكثافــة الســكانية صــعوبة فــي تــوفير الخــدمات
األساسـ ــية ،وزيـ ــادة التكـ ــالي  ،وتـ ــثخير عمليـ ــات التطـ ــوير ،وعلـ ــى العكـ ــس مـ ــن ذلـ ــك
فالبناءالمتكتل يعني استغالل جيد للمساحات ،وقلة الف ارغـات ،وسـهولة إمـداد الخـدمات
األساسية ,وقلة تكاليفها ،وعملها بشكل أفضل .
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وتـ ــدل ه ــذه الكثاف ــات عل ــى أن ــه س ــتكون هن ــاك منطقت ــي ج ــذب رئيس ــيتين ع ــدا

مــؤتمر مصـراتة المركــز وهمــا :مــؤتمري المحجــوب ،والــزروق  ،ولعــل الســبب فــي ذلــك
عائــد لمــا يتميـزان بــه مــن مميـزات طبيعيــة ،ولقربهمــا مــن المدينــة ،وطــرق المواصــالت
السريعة ،وارتباطهما بها بشكل جيد.
إالأن ه ــذه الكثاف ــة مظلل ــة لكونه ــا مبني ــة عل ــى العالق ــة ب ــين ع ــدد الس ــكان و

المســاحة الكليــة التــي التكــون مثهولــة بالكامــل  ,فهنــاك أج ـزاء مــن المــؤتمرات القليلــة

الكثافة مزدحمة كما هو الحال في الغيـران ,ولكـن لكـون مسـاحة المـؤتمر كبيـرة فيظهـر
كثن ـ ـ ــه قلي ـ ـ ــل الكثافـ ـ ـ ـةو ل ـ ـ ــذا يج ـ ـ ــب األهتم ـ ـ ــام بتحدي ـ ـ ــد المس ـ ـ ــاحة الفعلي ـ ـ ــة المس ـ ـ ــتغلة
عمرانيا,والمس ــاحات الخالي ــة م ــن العمران,فض ــال ع ــن محاول ــة الموازن ــة ب ــين مس ــاحات
المـ ــؤتمرات  ,وتبـ ــين األشـ ــكال رقـ ــم ( )62-61-60تطـ ــور الكثافـ ــة السـ ــكانية بمنطقـ ــة
الدراسة خالل األعوام (2026-2006-1966م) .
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التخطيط مبنطقة الدراسة
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أوال  :املخطط اإليطايل ملدينة مصراتة :

هــدف االحــتالل اإليطــالي إلــى جعــل مدينــة مص ـراتة المقاطعــةرقم ( ،* )98مــن

مجموع المقاطعات التي تتكون منها المملكة اإليطالية()1و لذا قامـت الحكومـة اإليطليـة
بد ارســة االمكانيــات الطبيعيــة بشــكل جيــد ،إلستثمارها,وأســتغاللها فــي تقويــة اقتصــادها

المعتمــد بشــكل أساســي علــى اإلنتــاح الز ارعــي ،فوضــعت مخططــات لعــدد مــن القــرى
الزراعية كالدافنية ،وطمينة ،والكـ ارريم( ،)2ومخطـط للمدينـة يتماشـى مـع المدينـة العربيـة
القديمـة القائمــة بهـا ،فظهــرت مدينـة حديثــة إيطاليـة الطـراز إلـى جانبهــا( ،)3كمـا يوضــح

الشكل رقم ( )63المخطط اإليطالي لمدينـة مصـراتة عـام (1932م) الـذي يعتبـر بدايـة
مرحلة التخطيط الفعلي للمدينة(.)4

* حملــت مدينــة طـ ـرابلس رق ــم ( ،)97ومدينــة مصـ ـراتة رق ــم ( ،)98ومدين ــة بنغــازي رقــم ( ،)99ومدين ــة درنــة رق ــم
(.)100
()1

عبد العزيز زواوة ،صور من تطور المجتمع الليبي ،ط ،1دار ليبيا ،بنغازي،1989 ،

()2

سعد خليل القزيري ،التحضر ،في كتاب الجماهيرية دراسة في الجغرافيا ,الهادي مصطفى أبولقمة وسـعد خليـل

القزيري  ,ط ,4الدارالجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ,سرت , 1995,

.66

.405
G.H.Blake , op.cit, p6.

()4

سعد خليل القزيري ،التحضر ،مصدر سابق،

.405
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((3

ويظهر األسلوب التخطيطي واضحا في توزيع القرى المركزية التـي أنشـاءها االحـتالل
اإليطالي في مناطق (الدافنية-طمينة-الكـ ارريم) علـى مسـافات متباعـدة ،واقامهـا حيـث

تت ـوافر المقومــات الطبيعيــة لقيامهــا ،وقــاموا بتثبيــت الكثبــان الرمليــة ،وغــرس األشــجارو

لمنـ ــع زح ـ ـ الكثبـ ــان ،وتخفي ـ ـ أثـ ــر الريـ ــاح علـ ــى األ ارضـ ــي الز ارعيـ ــة ،ومـ ــدوا عبـ ــر
األ ارض ــي الزراعي ــة ش ــبكة ممت ــازة م ــن الط ــرق لتـ ـربط ب ــين الطري ــق الس ــاحلي ،والق ــرى
االس ــتيطانية الت ــي بني ــت به ــا المس ــاكن ب ــالطراز الغرب ــي وبنس ــق هندس ــي كم ــا يوض ــح
الشـكل رقـم ( ،)64وقـام اإليطــاليون بحفـر عـددمن اآلبـار ،فقــد تركـوا أكثـر مــن ()150

بئر ارتوازي منتجة ،كان لهـا األثـر الكبير في تعمير المنطقة فيما بعد(.)1

وتعتبــر هــذه المـزارع نموذجــا مثاليــا للنهــوض باإلنتــاح الز ارعــي ،الــذي ازدهرفــي

حــدود االمكانيــات الطبيعيــة التــي تـوافرت فيــه ,التــي تــم اســتثمارها بشــكل اقتصــادي()2و
وذلـك بقيــامهم بتحديـد المســاحات التــي يجـب أن تقــوم بهــا الز ارعـة البعليــة ،والمســاحات

الت ــي تعتم ــد عل ــى الز ارع ــة المروي ــة ،ون ــوع المزروع ــات ،كم ــا وض ــعوا ح ــدودا لمس ــاحة

األرض المزروعة في كل منطقةو تبعا لنوع التربة ،ووفـرة الميـاه ،سـواء مـن اآلبـار ،أو

المناخية.
مياه األمطار ،مع دراسة وافية للظروف ُ

كمــا يظهــر األســلوب التخطيطــي فــي نمــط بنــاء القــرى المركزيــة حيــث وزعــت
المســاكن فــي مســاحة محــدودة ،وبنيــت بحجــم صــغير ُيناســب عــدد األســر ,ودون هــدر

لــألرض الزراعيــة ,وقريبــة مــن الطريــق الرئيســية لتســهيل عمليــات التنقــل والترغيــب فــي
االستقرار بها .

ثانيا :خمططات اجليل األول ( 1988- 1966م) :

تعاقــدت و ازرة التخطــيط فــي ســنة (1966م) ،مــع الشــركة اإليطاليــة مــاك جــي

مارش ــال م ــاكميالن ولوك ــاس ،وه ــي ش ــركة هندس ــية استش ــارية ,للقي ــام بد ارس ــة ميداني ــة

لمدينــة مص ـراتة* ،لحصــر االمكانيــات الطبيعيــة,كما يوضــح الشــكل رقــم(،)65ود ارســة
التنوع في استخدامات األرض  ,وتوزيعها فيهاووذلك إلعداد مخطط شامل لمدينة

.134

()1

سالم علي الحجاجي ،مصدر سابق,

()2

عبدالعزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مصدر سابق،

.630

* مدينة مصراتة أو منطقة بلدية مصراتة تعني المنطقة التي تمتد إليها سلطة البلدية في ذلك الوقت.
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المنطقة المركزية بقرية طمينة
المصــدر :مص ـراتة فــي عهــد االحــتالل اإليطــالي ،مجموعــة صــور ،أرشــي
بيانات غير منشورة ،زيارة يوم .2007/7/5
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الصــور ،مركــز جهــاد الليبيــين للد ارســات التاريخيــة ،ط ـرابلس،

مصراتة ,ولبعض المناطق المثهولة بهاوهي زاوية المحجوب ,وقصر أحمد،

وطمينة ،والك ارريم ,وتاورغاء,كما يوضح الشكل رقم (.)66
 – 1المخطط الشامل لمدينة مصراتة :

تم إجراء حصرشامل لالمكانيات الطبيعيةواالستخدامات الحضرية في مدينة

مصراتةعام(1966م)ووذلك بهدف وضع مخطط شامل لهاحتى عام (1988م),وقد

قسم المخطط الدراسة لجزئين,االول دراسة االستخدامات القائمة في المدينة

عام(1966م),وبالجزءالثاني وضع مخطط الستخدامت األرض عام (1988م).

أ  -استخدامات األرض عام (1966م) :

ليس لمدينة لمصراتة أية حدود مرسومة لتحديدها كمنطقة عمرانية* ،وقد رسم

للتمكن من تحليل ،وتحديد العالقة بين

خط يحيط بكافة المناطق ذات البناء الكثي

االستخدامات المختلفة لألراضي ،ولتحديد مساحاتها( ،)1كما يبين ذلك الجدول اآلتي

:

جدول ()11استخدام األرض يف مدينة مصراتة عام (1966م)
المساحة بالهكتار

نوع االستخدام

سكني
تجاري

صناعي

مرافق عامة

المناطق الخاصة**
الطرق

المناطق الخالية أوالزراعية
المجموع

النسبة المئوية

*65,7

33,5

4,9

2,3

2,1

1,1

25,0

13,1

10,9

5,7

19,2

9,9

65,6

34,4

193,4

%100

المصدر  :ماك جي مارشال وماكميالن ولوكاس ،المخطط الشامل لمدينة مصراتة
 ،1988مصدر سابق،

.119

* تضم هكتا ار واحدا قيد اإلنشاء.

** المناطق الخاصة :وتضم أراضي المعسكرات ،والمسارح ،واألندية ،واآلثار.

* منطقة مصراتة العمرانية تعبير يطلق على المنطقة العمرانية المبنية التي شملها المخطط ضمن مدينة مصراتة.

()1

مـ ـ ــاك ج ـ ـ ــي مارشـ ـ ــال م ـ ـ ــاكميالن ولوكـ ـ ــاس ،المخط ـ ـ ــط الشـ ـ ــامل لمدين ـ ـ ــة مص ـ ـ ـراتة  ،1988مص ـ ـ ــدر س ـ ـ ــابق،
.113-112
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ومن الجدول رقم ( )11يتضح لنا :
أن المساحة الحضرية ال تزيدعـن (193,4هـ) تشغلها االستخدامات الحضرية
المتنوعة،واليمثل االستخدام السكني منها سوى ( ،)%33,5بمساحة بلغت (65,7هـ)،
مع وجود مساحة كبيرة من األراضي الخالية ،أو الزراعية بلغت (65,6هـ) ،وهي

بذلك تفوق األستخدامات السكنية.

وبلغت مساحة المرافق العامة (25هـ) ،تليها الطرق بمساحة (19,2هـ)،
فالمناطق الخاصة بمساحة بلغت (10,9هـ) وهي مساحة كبيرة مقارنة بالمناطق
التجارية التي بلغت ( 4,9هـ) ,وأتت االستخدامات الصناعية تالية لها جميعا بمساحة
ال تتجاوز (2,1هـ),ألن المدينة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة ,والتجارة .
ب  -استخدام األرض المخطط عام (1988م) :
وضع مخطط تنمية منطقة مصراتة العمرانية في المستقبل على مبدأين
هما:
 منطقة وسط المدينة ،التي خطط لنموها حول المرافق المحلية الموجودة. واألحـياء السكنـية حيـث سـيتم اعتـماد وحـدة (الحي السكني)*,التي تعد أفضل نموذح لنمو المناطق السكنية النطباقها على المدن الليبية
التي هي في طور النمو كمصراتة ،والتركيز على المحافظة على ما هو موجود من
مناطق بحالة جيدة(,)1وقد تم التخطيط الستخدامات األرض كما يبين الجدول التالي.

* سيتم توزيع السكان بالمدينة على خمس أحياء سكنية ثالثة منهامبنية وعامرة بالسكان وهـي الكـوافي و المقاوبـة
والدرادفة  ،وسيضاف إليها حيين سكنيين آخرين.
( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط الشامل لمدينة مصراتة  ،1988مصدر السابق،
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.115

جدول ()12استخدام األرض املخطط يف مدينة مصراتة عام (1988م)
نوع االستخدام

سكني
تجاري

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

152,2

34,5

25,4

5,8

16,2

3,7

114,8

26,1

127,5

28,9

4,5

1,0

440,6

%100

صناعي

المرافق العامة
الطرق

مناطق الفضاء
المجموع

المص ــدر  :م ــاك ج ــي مارش ــال م ــاكميالن ولوك ــاس ،مخط ــط مصـ ـراتة الش ــامل
 ،1988مصدر سابق،

.119

ومن دراسة الجدول رقم( )12نلحظ أن المخطط يتوقع سيادة المناطق السكنية بين
االستخدامات الحضرية المخططة عام (1988م) بنسبة بلغت ( ،)%34,5وهي بذلك

لم تزد كثي ار عن مساحة المناطق السكنية عام (1966م),وكذلك زيادة مساحة الطرق

لتبلد(127,5هـ)،والمرافق العامة لتبلد (114,8هـ) بنسبة(,)%26,1وذلك يؤكد
التوقعات الكبرى بزيادة التبادالت التجارية,وتطور المنطقة ,ونموها ,وبالتالي بلوغ
مساحة المنطقة التجارية (25,4هـ) بنسبة ( , )%5,8من مجموع مساحة المخطط.
فضال عن توقعه بثنه لن تعود هناك أية مساحة لألراضي الخاصة ضمن
المنطقة العمرانية ،وتناقص مساحة األرض الخالية  ,والزراعية لتصل إلى ()%1,0
فقط من مجموع استخدامات المنطقة العمرانية المخططة.

و لضمان نمو المنطقة تم االهتمام بشبكة الطرق ،التي يمكن تلخيصها في

ثالثة نقاط رئيسة هي:
 -1الطريق الساحلي الذي خطط ليربط المدينة بالمناطق المثهولة األخرى،
والطريقين الخارجيين المقترحين كطرق سريعةو لربطها ببقية المدن ,والذين
تم إنشائهما بالفعل.

 -2طريق شرياني مركزي يتمثل في الطريق الساحلي الذي يوفر االتصال
السهل ,والمرور اإلقليمي من الطريق السريع مباشرة ،ومنطقة وسط المدينة.
228

 -3الشوارع المجمعة التي خططت بحيث تستوعب المرور المتنقل بين الشوارع
المحلية ,والطريق الشرياني.
ومن المتوقع أن يتركز مرور السيارات في األجزاء الغربية بمعدل ()5800
سيارة يوميا عام (1988م) في حين يقل إلى ( )2700سيارة في األجزاء الشرقية ،أما
النقل الجوي فرغم تحديد منطقة له للتطورات المستقبلية فقد وجد أنه الداع لبناء
مطارو لكون المدينة قريبة من طرابلس ،حيث كان المخطط اليتوقع أن يزيد عدد
المستخدمين له عن ( )2000مسافر في السنة حتى عام (1973م)(.)1
ولن يكون بمنطقة مصراتة العمرانية أية أراض خالية ,أو زراعية فيما عدا
صنفت كافة األراضي المحيطة بالمنطقة العمرانية,
المساحات الترفيهية ،ولقد ُ
وخارجها على أنها أراض زراعية ،وقد تمت التوصية بضرورة الفصل بين األحياء
السكنية بثراض زراعية مكشوفة ،يمكن استثمارها فيما بعد عند االمتداد
العمراني،وتوسع المدينة بحيث تبقى المناطق المحيطة بالمنطقة العمرانية زراعية
ريفية الطابع(.)2
وقد أشار المخطط إلى مياه األمطار ،وضرورة االستفادة منها في عملية
التشجير ،وذلك عن طريق إقامة شبكة لتصريف مياه األمطار منفصلة عن مياه
الصرف الصحي ،حيث يالحظ غرق أجزاء من المناطق المنخفضة بالمدينة بالمياه
عند هطول المطرو ولذلك يجب دراسة اإلنحدار عند انشاء شبكة الصرف لتسهيل
عملية تصريف مياه

()1

األمطار(.)3

مــاك جــي مارشــال مــاكميالن ولوكــاس ،المخطــط الشــامل لمدينــة مص ـراتة  ،1988مصــدر الســابق،

.37-35

المصدر نفسه،

.123

( )3المصدر نفسه،

.181

()2
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 -2المخطط العام لزاوية المحجوب* :
تقع منطقة زاوية المحجوب المثهولة على ُبعد حوالي (500م) شمال الطريق
الساحلي ،في منطقة سهلية ال يزيد ارتفاعها عن (20م) عن سطح البحر ،محاطة
بثرض زراعية خصبة ،وتضم بعض أفضل األراضي الزراعية بالبالد ،وتمتلك

مخزون جيد من المياه على عمق (20م) ،والتبعد المنطقة كثي ار عن البحر ،وتصل
إليها بعض األودية في األجزاء الجنوبية المحيطة بالمنطقة العمرانية(.)1
أ– استخدامات األرض عام (1966م) :

رغم إمتالك المنطقة مساحة واسعة صالحة لالستثمار إال أن أغلب األراضي

فيها لم تكن مستثمرة كما يجبو فالمساحة المستغلة لم تزد عن (27,2هـ) ,تنوعت
االستخدامات فيها بين سكنية ،وتجارية وغيرها ،كما يبين ذلك الجدول األتي :
جدول ()13استخدامات األرض يف زاوية احملجوب عام (1966م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

11,1

40,5

تجاري

0,5

1,8

المرافق العامة والمنافع

0,2

0,7

الطرق

2,3

8,5

أراضي خالية

13,2

48,5

المجموع

27,2

%100

المصدر:ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب,1988

مصدر سابق،

.25

ونلحظ من دراسة الجدول رقم( )13سيطرة االستخدام السكني بنسبة
بلغت( )%40,5بمساحة (11,1هـ) ,من جملة االستخدامات الحضرية التي بلغت
(14هـ) ،ورغم ذلك فبن مساحة األراضي الخالية بلغت(13,2هـ) ,أي بنسبة
( ,)%48,5وفاقت بذلك مساحة األراضي السكنية ضمن المنطقة المثهولة.
* أُبرم العقـد مـع الشـركة المنفـذة عـام (1966م) ،وقـدمت التقـارير الخارجيـة بالمخططـات عـام (1967م) ،ونشـرت
واعتمدت عام (1968م).
()1

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب ،1988
231

.4-3

وقد خلت المنطقة من االستخدامات الصناعيةو إلعتمادها على الزراعة،
وارتفعت بها نسبة االستخدامات التجارية إلى ( )%18فبلغت مساحتها (5,5هـ)و
لوقوع المنطقة على الطريق الساحلي الرابط بين مدينة مصراتة ،ومدينة طرابلس،
والمناطق المجاورة،وألن زاوية المحجوب تقع على الطريق الساحلي الغربي الذي
يستقبل عددا كبي ار من السيارات يوميا,فساهم هذا في سرعة نمو المنطقة إضافة

المكانياتها الطبيعية الجيدة ,وشكلت مساحة األراضي المستغلة في شبكة الطرق

(2,3هـ),ولم تتجاوز مساحة المرافق العامة (0,2هـ) .
ب– استخدام األرض المخطط عام (1988م) :

توقــع المخطــط أن تنمــو زاويــة المحجــوب بشــكل س ـريع خــالل األع ـوام القادمــة،

وش ــمل المخط ــط مس ــاحة م ــن األرض بلغ ــت (53,8هـ ــ) لالسـ ـتخدامات المختلف ــة ع ــام
(1988م) و لتغطية كافة االحتياجات السكانية(،)1كما يوضح الجدول رقم (. )14
جدول ()14استخدام األرض املخطط يف زاوية احملجوب عام (1988م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

27

50,3

تجاري

3

5,4

16,8

31,3

الطرق

7

13

المجموع

53,8

%100

*

المرافق العامة والمنافع

المصدر :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاويـة المحجـوب ،1988
مصدر سابق،

.27

* المنطقة التجارية مضافة إليها مساحة مخصصة كمواق

لسيارات.

وم ــن الج ــدول الس ــابق نلح ــظ أن المخط ــط ق ــد خط ــط الن يس ــيطر االس ــتخدام

الســكني بمســاحة بلغــت(27ه ــ) بنســبة ( ،)%50,3تليهــا الم ارفــق العامــةوالمنافع التــي
ستصــل مســاحتها إلــى (16,8هــ) بنســبة ( ،)%31,3لتــثتي الطــرق فــي الترتيــب الثالــث

بمســاحة (7ه ــ) بنســبة ( ،)%13وأخي ـ ار االســتخدام التجــاري بثقــل مســاحة التــي لــم تــزد
عن(3هـ) بنسبة(.)%5,4

()1

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب  ،1988مصدر سابق،
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.26

ويتض ــح م ــن اتس ــاع مس ــاحة المنطق ــة الس ــكنية أن المخط ــط ك ــان يتوق ــع النم ــو

السـ ــكاني بالمنطقـ ــة الـ ــذين قـ ــدر عـ ــددهم بمايقـ ــارب ( )4000نسـ ــمة ،وبالتـ ــالي النمـ ــو
العم ارنــي المنطقــةووذلك لوقوعهــا بــالقرب مــن مدينــة مصـراتة ،وعلــى الطريــق الســاحلي
الس ـريع األهــم بــالبالد ،إلــى جانــب اإلمكانيــات الطبيعيــةالمتوافرة فيهــا مــن وف ـرة الميــاه،

المناخ ،وامتالكها لألراضي الزراعية الخصبة.
وجودة ُ
وأما مخطط توزيع المياه فبنه تبعا لنمو السكاني المتوقـع بـالمخطط حيـث يقـدر

أن يصل عدد السكان إلى (*)7000نسـمة,فيتوقع أن تحتـاح المنطقـة إلـى ()600م/3

يومي ــا(تحتوي المنطق ــة عل ــى آب ــار للمي ــاة الجوفي ــة ت ــوفر مي ــاه الش ــرب) ،ل ــذا ك ــان م ــن
المخطــط إنشــاء صــهريجين مـرتفعين يســتوعب كــل منهــا (300م،)3وقــد خطــط لتحســين
الش ــارع الموج ــود ال ــذي يـ ـربط زاوي ــة المحج ــوب ب ــالطريق الرئيس ــي إل ــى ش ــارع مجم ــع،

وانشاء شارع حلقي مجمع حول مركز المنطقة يؤمن االتصال باالسـتخدامات الرئيسـية
لأل ارضـ ــي ،وإقامـ ــة شـ ــوارع محليـ ــة رئيسـ ــية لتكـ ــون فروعـ ــا للشـ ــارع المجمـ ــع ,ويوصـ ــي
المخطـ ــط بعـ ــدم تشـ ــجيع أي تطـ ــوير علـ ــى جـ ــانبي الطريـ ــق الرئيسـ ــي حتـ ــى ال يحـ ــدث
ازدواجية في االستخدام(.)1

 – 3المخطط العام لقصر أحمد:
تق ــع منطقـ ــة قصـ ــر أحم ــد المثهولـ ــة علـ ــى ُبعـ ــد ق ارب ــة(  12كـ ــم ) شـ ــرق مدينـ ــة
مصراتة  ،على ساحل البحر المتوسط ،وقد نشـثت كمرفـث اسـتراتيجي اسـتعمله كـل مـن

األتـراك ،واإليطــاليين ،ولكنــه غيــر مســتعمل بالعــام (1966م) إال بشــكل محــدود ،فميـزة
القرب من البحر غير مستثمرة ،ونشاط صـيد األسـماك ضـئيل ،ويـوفر المرفـث الطبيعـي

للمنطقة امكانيات جيدة للتطوير مستقبال(.)2

* ( )4000نسمة في المنطقة المثهولة و( )3000نسمة في المناطق المحيطة.
( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب  ،1988مصدر سابق،
( )2ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لقصر أحمد  ،1988مصدر سابق،
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.34-31
.3

أما السبخات التي تبدأ جنوب المنطقة المثهولة ولمسافة (100كم)،فقد منعـت
الســكان مــن اســتغالل األ ارضــي فــي الز ارعــة ،كماتوجــد بعــض األ ارضــي المزروعــة فــي
االتجــاه الشــمالي ،والشــمالي الغربــي واقعــة بينهــا وبــين البحــر ،وتواصــل هــذه األ ارضــي
الجيدة نسبيا امتدادها باالتجاه الغربي حتى مدينة مصراتة(.)1
أ  -استخدامات األرض عام (1966م) :
كانت أكثر أجـزاء المنطقـة السـكنية تتـوزع غـرب سـور األمـان* الـذي أقـيم حـول

مرافق المرفث ،وال يتم استخدام إال جزء قليل من أراضي المنطقـة المثهولـةو لكـون أكثـر
الســكان ينتشــرون فــي المنطقــة الزراعيــة ،إال أنهــم مســتوطنون وليسـوا رحـل ،ويعتمــدون

فــي معاشــهم علــى الز ارعــة ،وتربيــة المواشــي( ، )2ويبــين الجــدول رقــم ()15اســتخدامات
األرض,ومساحتها.
جدول ( )15استخدامات األرض يف قصر أمحد عام (1966م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

27,61

25,20

تجاري

0,03

0,02

المرافق العامة

1,52

1,34

منطقة سياحية

0,96

0,83

الطرق

3,75

3,36

األراضي الفضاء

77,86

69,25

المجموع

111,73

% 100

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لقصر أحمد
 ، 1988مصدر سابق ،
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()1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لقصر أحمد  ، 1988مصدر السابق ,

.5–3

* ســور األمــان  :يقصــد بــه الســور الــذي بنــاه اإليطــاليون حــول المينــاء عنــد احــتاللهم لــه لالحتمــاء مــن هجمــات
المجاهدين.

()2

المصدر نفسه ،

. 32 . 4
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ومن دراسة الجدول السابق نلحظ سـيادة األرض الفضـاء التـي تشـكل أكثـر مـن
نص ـ ـ

مسـ ــاحة المنطقـ ــة المثهولـ ــة،التي تصـ ــل مسـ ــاحتها إلـ ــى (  77,86ه ـ ــ) بنسـ ــبة

( ،)%69,25من مجموع المساحة الكلية البالغة (111,73هـ).
وأتــت االســتخدامات الســكنية فــي المرتبــة األولــى بــين االســتخدامات الحض ـرية
وبلغت مساحتها (27,61هـ) ,بنسبة (. )%25,20
وتلتهـا الطــرق بمســاحة بلغــت (  3,75هــ) بنســبة ( ،)%3,36فــالمرافق العامــة
في المرتبة الثالثة بمساحة قدرت بـ(1,52هـ) بنسبة (.)%1,34
ونالحــظ بالتــالي ارتفــاع مســاحة الطــرقو وذلــك لكــون المنطقــة قائمــة قريبــا مــن

الميناء الذي كانت له أهمية تجارية ،واستراتيجية استوجبت مد شبكة من الطرق إليه.

أمــا المنطقــة الســياحية فقــد جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة بمســاحة بلغــت(0,96هــ)
بنسبة (.)%0,83
وتق ــل نس ــبة مجم ــوع مس ــاحة األ ارض ــي المس ــتخدمة لألغـ ـراض التجاري ــة لتبل ــد
( )%0,02أي بمساحة تبلد (0,03هـ) فقط من مجموع مساحة المخطط الكلية وتخلـو
المنطقة من أي مساحة مخصصة لالستخدامات الصناعية.
ب  -استخدام األرض المخطط عام (1988م) :
وضــعت التوقعــات لمختلـ

اســتخدامات األرض علــى اعتبــار أن عــدد الســكان

الــدائمين بالمنطقــة المثهولــة ســيبلد عــام(1988م) مــا يقــارب مــن ( )3500نســمة،وقد
ص ـ ــممت كاف ـ ــة االس ـ ــتخدامات بش ـ ــكل يمك ـ ــن مع ـ ــه التوس ـ ــع لمواجه ـ ــة أي ـ ــة احتياج ـ ــات
مس ــتقبلية(،)1وخصص ــت مس ــاحة مح ــددة لك ــل اس ــتخدام كم ــا يب ــين الج ــدول رق ــم()16
التالي:

( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لقصر أحمد  ، 1988مصدر سابق،
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. 33

جدول ( )16استخدام األرض املخطط يف قصر أمحد عام (  1988م )
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

35

36

تجاري

2,5

3

صناعي

21,7

22

المرافق العامة والمنافع

22

23

المنطقة السياحية

7,2

7

الطرق

8,5

9

المجموع

96,9

% 100

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لقصر أحمد  ، 1988مصدر

سابق ،

. 33

ومــن د ارســة الجــدول نجــد أن المنطقــة الخاليــة التــي كانــت تســيطر علــى أغلــب
المنطقــة المثهولــة قــد خطــط الن تســتثمر بالكامــل ،ولتــزداد مســاحة المنطقــة الســكنية
لتصل إلى(35هـ) بنسـبة( )%36مـن مجمـوع مسـاحة األ ارضـي المخططـة ،كمـا خطـط
لتطـ ــوير المنطقـ ــة صـ ــناعيا ،فقـ ــد خصصـ ــت مسـ ــاحة تقـ ــدر ب ـ ــ( 21,7ه ـ ــ) لالسـ ــتخدام
الصـ ــناعي تشـ ــكل نسـ ــبة( ،)%22وكـ ــان يتوقـ ــع أن التزي ـ ـد مسـ ــاحة المنطقـ ــة التجاريـ ــة
كثي ار بحيث التتجاو(2,5هـ) بنسبة()%3و وذلك العتمـاد المنطقـة علـى مدينـة مصـراتة
في توفير أغلب احتياجاتها.
ـدد م ــن الم ارف ــق العام ــة ،والمن ــافع
ولض ــمان ارح ــة الس ــكان بالمنطق ــة ُخط ــط لع ـ ل
األساســية بمس ــاحة تبلــع(22هـ ــ) بنس ــبة( ،)%23ولتســهيل ربطه ــا بالمدينــة خط ــط لم ــد

شبكة الطرق على مساحة(8,5هـ) بنسبة(.)%9

وي ــدل ارتف ــاع المس ــاحة المخصص ــة لالس ــتخدام الص ــناعي عل ــى التوق ــع بنم ــو
المنطقــة صــناعيا ،حيــث اقتــرح المخطــط إقامــة منطقتــين صــناعيتين بالمنطقــة األولــى:
للصــناعة الثقيلــة قــرب المرفــث وفرلهــا طريــق اتصــال ميســر بســهولة ،والمنطقــة الثانيــة
للصــناعة الخفيفــة بعيــدا عــن األولــى وتشــمل فنــاء لم ـواد البنــاء ،ونشــاطات التخ ـزين،
وصناعة محتملة لحفظ األسماك.
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وق ــد ك ــان ض ــمن المخط ــط أ ،ي ــتم م ــد خ ــط موس ــع ألنابي ــب المي ــاه م ــن مدين ــة

مص ـراتة إلــى ســكان المنطقــة المثهولــة،وبعض المنــاطق الريفيــة المحيطــة بهــا ,وقــدر
إحتياح المنطقة المثهولة من المياه كمية تبلد () 600م/3يوميا(.)1

 – 4المخطط العام لطمينة :

تقع منطقة طمينة المثهولة على ُبعد ( 4كم) غرب الطريق الساحلي ،بمنطقة
تمتاز بخصوبة أراضيها،وتمتلك بعض أفضل األراضي الزراعية في البالد التي
تخترقها بعض األودية،وأمطارها وفيرة نسبيا*،وتقل خصوبة األراضي باالتجاه جنوباو

ويقل استعمالها لقلة األمطار،وسيادة التربة الرملية،وتمتد السبخة في األجزاء الشرقية
منها(.)2

أ– استخدامات األرض عام (1966م):

تتنوع استخدامات األرض في منطقة طمينة المثهولة ،رغم قلة المساحة

المستثمرة التي لم تتجاوز (6,2هـ) إال أن استخدامات األرض قد تنوعت بها كما

يبين الجدول رقم( )17اآلتي :

جدول ( )17استخدامات األرض يف طمينة عام (1966م)

نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

0,3

4,83

تجاري

0,2

3,22

صناعي

0,3

4,83

المرافق العامة والمنافع

0,7

11,29

الطرق

1,1

17,74

األراضي الفضاء

3,6

58,06

المجموع

6,2

%100

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لطمينة  ،1988مصدر
سابق،

.25

()1

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لقصر أحمد  ،1988مصدر سابق،

()2

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لطمينة  ،1988التقرير النهائي،1966 ،

* أورد المخطط أن المعدل السنوي يتراوح بين ( )300-200ملم /سنويا.
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.40-35
.4-2

ونلحظ من الجدول أعاله أن األراضي الفضاء جاءت في الترتيب األول في
استخدامات األرض بمساحة بلغت (3,6هـ) بنسبة ( ،)%58,06المنطقة زراعية

بالدرجة األولى تلتها الطرق بمساحة (1,1هـ) بنسبة ( ،)%17,74فالمرافق العامة

والمنافع بمساحة (0,7هـ) ،وبنسبة ( )%11,29وهي في أغلبها باقية من عهد
االحتالل اإليطالي .

أما االستخدامات السكنية فلم تتجاوز مساحتها(0,3هـ) بنسبة ( ،)%4,8لكون

المنطقة زراعية وأغلب السكان منتشرون في مساحة واسعة بعيدة عن المنطقة

المثهولة المشمولة في المخطط فثغلبهم يعملون بحرفتي الرعي ,والزراعة ،وتساوت
مساحة االستخدامات الصناعية مع السكنية ،وجاءت االستخدامات التجارية أخي ار
بثقل مساحة فبلغت (0,2هـ) بنسبة()%3,2و العتماد السكان على المحال التجارية
في مدينة مصراتة.
ب  -استخدام األرض المخطط عام (1988م) :

يشتمل المخطط العام لطمينة على تقديرات لمتطلبات استخدامات األراض

المختلفة عام (1988م) ،التي صممت بشكل يمكن معه مواجهة حاجات السكان
المستقبلية ،ويبين الجدول التالي رقم( )18مخطط مساحات االستخدامات المختلفة
لألراضي عام (1988م).

جدول ( )18استخدام األرض املخطط يف طمينة عام (1988م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

4,2

15

تجاري*

1,8

6,4

صناعي

0,3

1,1

المرافق العامة والمنافع

15,5

55,6

الطرق

6,1

21,9

المجموع

27,9

%100

المصدر :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام لطمينة  ،1988مصدر

سابق،

.37

* مضافة إليها المساحة المخصصة كمواق

للسيارات.
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ومن الجدول السابق نلحظ توقع المخطط بالزيادة في مساحة األراضي
المستغلة

للمرافق

(،)%55,6وتلت

العامةوالمنافع
المرافق

بحيث

قدرت

العامةوالمنافع،الطرق

مساحتها(15,5هـ)

بنسبة

بمساحة(6,1هـ)

بنسبة

(،)%21,6أمااالستخدامات السكنية فقد جاءت في الترتيب الثالث بمساحة (4,2هـ)
بنسبة(،)%15واالستخدامات التجارية في المرتبة الرابعة بمساحة (1,8هـ) بنسبة
(,)%6,4ويتوقع عدم حدوث تطوير في االستخدامات الصناعية فلم تزد المساحة
التي خصصت لها(0,3هـ) عما كانت عليه في عام (1966م) ،إال أن نسبتها قلت
إلى(1,1هـ)من جملة استخدامات األرض المخططة عام(1988م).
و حسب الخطط الموضوعة سيحدث تطور في كافة القطـاعات ،فقد كام من
النتوقع أن يصل عدد السكان إلى ( )600شخص عام (1988م) ،والذين قدر
إحتياجهم بـ()30م /3يوميا من المياه التي خطط لتوفيرها لهم من ذات المصادر التي
تغذي مدينة مصراتة(,)1أما االتصال بين الطريق الساحلي اإلقليمي ،والمنطقة
العمرانية،فقد خطط ربطه بواسطة طريق مجمع يربط بينهما ،وببقامة جزيرة دوران
حول مركز المنطقة.

وأوصى المخطط بعدم التوسع سواء بالمنشلت الحكومية ،أو السكنية على

جانبي الطريق ،واالحتفاه بمساحة جيدة من الناحيتين للتوسع عند الحاجة ،وقد تم

االهتمام باألراضي الزراعية ببنشاء مجمع للمباني الزراعية الموجودة الجيدة،
وتزويدها بالخدمات العامة،وزيادة مساحة المنطقة المزروعة ،وأدخال طرق اإلنتاح
الحديثة ،وعدد من المزروعات التي تتحمل الجفاف ،والتوجه إلى زراعة الخضروات
والمحاصيل ،ذات القيمة الزراعية المرتفعة إضافة إلى المحاصيل الحالية(.)2

 – 5المخطط العام للكراريم :

( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،مخطط طمينة العام  ،1988مصدر سابق،
()2

المصدر نفسه،

.36-33
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.35-12-9

كانت منطقة الك ارريم تتبع مديرية تاورغاء  ،وتقع منطقة الك ارريم المثهولة على

الطريق الساحلي ،وتمتلك أراضي خصبة تقل خصوبتها جنوبا لقلة األمطار ،ولسيادة

األراضي الرملية ،وتمتد السبخة في األجزاء الشرقيةو مما يحد من االمكانيات
الزراعية ،ويوجد بالمنطقة عدد من اآلبار االرتوازية (لم يتم تحديد عدد هذه اآلبار أو

كمية المياه المتدفقة منها),وقد كانت الك ارريم كثيفة الزراعة خالل العهد اإليطالي ،إال

أن األرض الزراعية تراجعت أمام العوامل التي تؤدي إلى تقدم الصحراء ،الصحراء ال
تتقدم ولكن األرض تفقد خصوبتها نتيجة لعدد من العوامل الطبيعية والبشريةو مما
يجعلها غير صالحة للزراعة ،وبالتالي يهجرها السكان ،فتتعرض لعوامل التعرية

فتكتسب خصائص األرض الصحراوية(.)1
أ  -استخدامات األرض عام (1966م) :

تتناثر استخدامات األرض بمنطقة الك ارريم المثهولة على امتداد الطريق
الساحلي ،وليس هناك مركز تتجمع حوله المنطقة المثهولة غير المنظمة القائمة
على مساحة محدودة جدا أقل من(3هـ)(،)2ويبين الجدول رقم()19االتي هذه
االستخدامات ،ومساحتها .
جدول ( )19استخدامات األرض يف الكراريم عام (1966م)
نوع االستخدام

المساحة

النسبة المئوية

سكني
تجاري
المرافق العامة والمنافع
الطرق
األراضي الفضاء
المجموع

0,34
0,06
0,12
1,22
22,26
24,00

1,41
0,25
0,5
5,08
92,75
%100

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس  ،المخطط العام للك ارريم ، 1988
مصدر سابق،

.27

( )1ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام للك ارريم ،1966 ،1988
()2

المصدر نفسه،

.20
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.21. 5 -4

وبدراسة الجدول السابق رقم( )19نالحظ المساحة الكبيرة التي كانت تشغلها
األراضي الخالية التي بلغت (22,26هـ) بنسبة ( ،)%92,75في حين لم تتجاوز
مساحة المنطقة السكنية (0,34هـ) بنسبة ( )%1,4من مجموع المساحة الكلية ،وذلك
عائد لعدم استقرار السكان في المنطقة المثهولة وأنتشارهم في األراضي الزراعية
المحيطة بها لعملهم إما بالزراعة أو بالرعي ،وتبعا لذلك فبن مساحة المنطقة التجارية
لم تزد عن (0,06هـ) بنسبة (.)%0,25
أما المرافق العامة والمنافع فبلغت (0,12هـ) بنسبة (،)%0,5وهذه المرافق

يعود تاريخ بناء أغلبها لعهد االحتالل اإليطالي ,والتحوي المنطقة أية مساحة
للمنشلت الصناعية(.)1
ب  -استخدامات األرض المخطط عام (1988م) :
وضعت المخططات التي ستوجه نمو الك ارريم في المستقبل بناء على معدالت
النمو السكانية ،واالقتصادية المتوقعة للمنطقة ،وقد شملت اقتراحات لالستخدامات
المختلفة لألراضي ،ومساحتها ومواقعها ،ويوضح الجدول رقم ( )20االستخدامات
المختلفة لألرض ومساحتها.
جدول ( )20استخدام األرض املخطط يف الكراريم عام (1988م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

3,0

17,7

تجاري

1,3

7,7

صناعي

0,5

3,0

المرافق العامة والمنافع

6,1

36,1

الطرق

6,0

35,5

المجموع

16,9

%100

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام للك ارريم ،1988
مصدر سابق،
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ومن دراسة الجدول السابق رقم()20نلحظ زيادة مساحة المرافق العامة
والمنافع التي كان يفترض أن تشغل أكبر مساحة بين االستخدامات المختلفة بمساحة
بلغت (6,1هـ) ،بنسبة( )%36,1من مجموع المساحة الكلية للمخطط.
وجاءت

الطرق

في

الترتيب

الثاني

بمساحة

تبلد(6,0هـ)

بنسبة

( ،)%35,5واالستخدامات السكنية ثالثة بمساحة بلغت (3,0هـ) بنسبة (،)%17,7
فاالستخدامات التجارية بمساحة بلغت(1,3هـ) بنسبة(،)%7,7وأخي ار االستخدامات
الصناعية بمساحة (0,5هـ) بنسبة ( ،)%3,0وذلك يعني بعض التطور الصناعي
بالمنطقة القائم على المنتجات الزراعية األساسية ،وبعض الورف البسيطة ،وقد خطط
الستغالل المساحات الفضاء من المنطقة المثهولة عام(1988م) ،ويدل ارتفاع
مساحة المرافق العامة والمنافع على نقصها بالمنطقة من جهة ,ومحاولة توفير
المتطلبات األساسية ,وتقليل االعتماد على المدينة من جهة ثانية.
وقد خطط لتوفير المياه لسكان الذين توقع المخطط أن يصل عددهم إلى
( )400نسمة في المنطقة المثهولة ،وعدد أخر منهم في المناطق المحيطة ،وتقدر
الكمية بحوالي ()100م/³يوميا ،يستهلك ()60م/³يوميا منها للمنطقة المثهولة
بالك ارريم ،وذلك ببناء صهريج لتخزين المياه ،وتوصيله بشبكة لتوزيع مياه الشرب،
أماالكهرباء فقد أشار المخطط بمدها من شبكة الخمس -مصراتة لتخدم المنطقة
العمرانية بثكملها  ،ووضع نظام للصرف الصحي ،ونظام لتخلص من القمامة كذلك.
وللمشاكل الناجمة عن قرب االستخدامات الحضرية المختلفة من الطريق فبنه
يوصى بترك مسافة ( 50م) على امتداد الطريق كحرم له ،وال يسمح بالبناء به وال
تشجيع المباني الموجودة على التوسع ،وسيتم إلغاء النقاط الفردية ل تصال بالطريق

الرئيسي ،وتوفير إتصال جديد بواسطة شارع مجمع يكون موازيا له ومتصال به في

نقطتين فقط واحدة عند كل نهاية للمنطقة المثهولة ،إلى جانب طرق محلية لخدمة
المنطقة المثهولة (.)1
 – 6المخطط العام لتاورغاء :

()1

ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام للك ارريم  ،1988مصدر سابق،
242

.33

*
كان ــت تاورغ ــاء المرك ــز اإلداري لمديري ــة تاورغ ــاء  ،وه ــي ج ــزء م ــن المنطق ــة

المثهول ــة م ــن متص ــرفية مصـ ـراتة ،وتق ــع تاورغ ــاء عل ــى ُبع ــد ( 10ك ــم) ش ــرق الطري ــق
الس ــاحلي ،عن ــد نهاي ــة س ــهل طوي ــل ممتل ــئ بثش ــجار النخي ــل مح ــاط بس ــبخة واسـ ــعة،
وبتاورغــاء بعضــا مــن أفضــل األ ارضــي فــي الــبالد ،التــي تقــل جودتهــا باإلتجــاه جنوبــاو
لتنـاقص األمطــار السـاقطة ،وقلــة خصـوبة التربــة حيـث تصــبح رمليـة ،وتمتــد الســبخات

فــي الشــرق وهــي بــذلك تحــد مــن االمكانيــة الزراعيــة ،وتصــل بعــض األوديــة الصــغيرة
للسهل الساحلي على ُبعد ( 10كم) جنوب غرب تاورغاء (.)1
أ  -استخدامات األرض عام (1966م) :

ال يوجــد فــي تاورغــاء أي منطقــة ســكنية منفصــلة ،أو أيــة وحــدات ســكنية دائمــة

ض ــمن ح ــدود المنطق ــة المثهول ــة ،ويتن ــاثر أغل ــب الس ــكان ف ــي األ ارض ــي الزراعي ــة ،وال

يعيشـ ــون فـ ــي المنـ ــاطق المؤهولـ ــة( ،)2ويبـ ــين الجـ ــدول التـ ــالي مسـ ــاحات االسـ ــتخدامات
الموجودة .
جدول ( )21استخدامات األرض يف تاورغاء عام (1966م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

-

-

تجاري

0,8

15

المرافق العامة والمنافع

0,1

2

الطرق

1,0

19

األراضي الفضاء

3,3

64

المجموع

5,2

100

المصــدر :مــاك جــي مارشــال مــاكميالن ولوكــاس ،المخطــط العــام لتاورغــاء ،1988
مصدر سابق،

.29

* مديرية تاورغاء  :تشتمل تاورغاء  ،والك ارريم ،وبوقرين ،والقداحية.
()1
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ومــن د ارســة الجــدول رقــم( )21نجــد أن األ ارضــي الفضــاء تشــكل أكبــر مســاحة
بالمنطقة المثهولة بمساحة بلغت (3,3هـ) بنسبة ( ،)%64تليها الطرق بمسـاحة بلغـت

(1,0ه ـ ـ ــ) بنسـ ـ ــبة ( ،)%19فالمنـ ـ ــاطق التجاريـ ـ ــة بمسـ ـ ــاحة فبلغـ ـ ــت (0,8هـ ـ ـ ـ) بنسـ ـ ــبة
( )%15وكان يعقد بها سوق إسبوعي يوم االثنين.
وجـ ــاءت فـ ــي المرتبـ ــة األخي ـ ـرة الم ارفـ ــق العامـ ــة والمنـ ــافع بمسـ ــاحة لـ ــم تتجـ ــاوز

(0,1هــ) بنسـبة ( )%2فقــط ،ولـم تكـن هنــاك أيـة مسـاحة مســتغلة كمبـان سـكنية دائمــة,
بل يتناثر أغلـب السـكان فـي األ ارضـي الزراعيـة المحيطـة بالمنطقـة المثهولـة ,ويعملـون
بالزراعة ،وتربية الماشية.

ب  -استخدام األرض المخطط عام (1988م) :

يقت ــرح المخط ــط أن تق ــوم المنطق ــة المثهول ــة ح ــول المرك ــز الحك ــومي التج ــاري

الموجــود ،والموقــع جيــد ،ومناســب لخدمــة الســكان المحيطــين بــه مــن ناحيــة ،ولألســباب

التاريخي ــة م ــن ناحي ــة أخ ــرى( ،)1وق ــد ت ــم وض ــع مخط ــط ع ــام لمس ــاحة االس ــتخدامات
المختلفة لألرض كما يبينها الجدول اآلتي:

جدول ( )22استخدام األرض املخطط يف تاورغاء عام (1988م)
سكني

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

نوع االستخدام

3,6

39

تجاري

1,3

14

المرافق العامة والمنافع

4,3

47

المجموع

9,2

%100

المصـ ــدر :مـ ــاك جـ ــي مارشـ ــال مـ ــاكميالن ولوكـ ــاس ،المخطـ ــط العـ ــام لتاورغـ ــاء
 ،1988مصدر سابق،

.30

ومـن د ارسـة الجـدول نلحــظ أن المخطـط لـم يخصـص مســاحة خاصـة للطـرق منفصــلة
ض ــمت إل ــى بقي ــة االس ــتخدامات،في ح ــين خص ــص مس ــاحة كبيـ ـرة
مح ــددة له ــا ب ــل ُ
للم ارفــق العامــة والمنــافع التــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى بمســاحة ( 4,3ه ــ) وبنســبة
()%47و لك ــون المنطق ــة ت ــوفر االحتياج ــات لع ــدد كبي ــر م ــن الس ــكان المس ــتقرين ف ــي
المناطق القريبة منها.
()1
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تلتهــا مســاحة االســتخدامات الســكنية بمســاحة بلغــت (3,6ه ــ) بنســبة (،)%39

وأخي ار االستخدامات التجارية بمساحة (1,3هـ) بنسبة ( ،)%14وال توجد أيـة مسـاحات
ل ــألرض الفض ــاء فيم ــا ع ــدا م ــا خص ــص للح ــدائق ،أو المنتزه ــات كج ــزء م ــن الم ارف ــق

العامة.

ولتســهيل الخــدمات للســكان خطــط لرفــع مســتوى الشــارع الــذي ي ـربط تاورغــاء

بالطريق الرئيسي إلى مستوى الشوارع المجمعة ،وينشث شارع حلقـي مجمـع حـول مركـز
المنطق ــة المثهول ــة ،وع ــدد م ــن الشـ ـوارع الفرعي ــة للش ــارع المجم ــعو مم ــا ي ــؤمن س ــهولة
االتصــال بــين االســتخدامات المختلفــة لأل ارضــي ،وزيــادة خــدمات النقــل بــين تاورغــاء،

ومصراتة ،والك ارريم ،وطمينة لنقل الطالب ،والسكان.

وكانــت المنطقــة بحاجــة إلــى ( )75م /³يوميــا مــن الميــاه للســكان فــي المنطقــة

المثهول ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذين ق ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــددهم بـ ـ ـ ــ( )500نس ـ ـ ــمة ،ولك ـ ـ ــن هن ـ ـ ــاك س ـ ـ ــكان ع ـ ـ ــددهم

( )6000نســمة بالمنــاطق المحيطــة كــانوا يعتمــدون علــى منطقــة تاورغــاء فــي تغــذيتهم
بالمياه ،وبالتالي كان من الضروري توفير ( )120م/³يوميا,وأوصى المخطـط بمعالجـة
المياه بالكلور قبل تخزينها(.)1
ً
ثالثا  :خمططات اجليل الثاني :

يتكــون إقل ــيم مصـ ـراتة الفرع ــي م ــن بلــديات مصـ ـراتة ،وزل ــيطن ،وس ــوف الج ــين

حســب الوضــع اإلداري أثنــاء فت ـرة إعــداد المخطــط ،ومص ـراتة هــي أكبــر ،وأهــم مدينــة
باإلقليم الفرعـي ،وتتركـز بهـا النشـاطات االجتماعيـة ،واالقتصـادية ،ورغـم أنـه فـي عـام

(1980م) ل ــم ي ــتم االنته ــاء م ــن م ــدة تنفي ــذ المخط ــط األول (1988-1966م) ال ــذي
قامت به شـركة ( مـاك جـي مارشـال مـاكميالن ولوكـاس اإليطاليـة إالأنـه تـم إبـرام عقـد

مع الشركة ( البولندية بولسيرفيس ) لوضـع مخطـط إلقلـيم طـرابلس الـذي يشـتمل إقلـيم

مصراتة الفرعي ،وهو يمتد بالفترة( 2000-1980م) ,والذي ُقسـم فيـه اإلقلـيم الفرعـي
إل ـ ــى مخط ـ ــط ش ـ ــامل واح ـ ــد ،وع ـ ــدد خم ـ ــس مخطط ـ ــات عام ـ ــة كم ـ ــا ُيوض ـ ــح الش ـ ــكل

رقم(.)2()67

( )1م ـ ــاك ج ـ ــي مارش ـ ــال م ـ ــاكميالن ولوك ـ ــاس ،المخط ـ ــط الع ـ ــام لتاورغ ـ ــاء  ،1988مص ـ ــدر س ـ ــابق،
.38-35
( )2بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق.15-11 ،
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 -1المخطط الشامل لمدينة مصراتة :
لغرض إعداد مخطط شامل لمدينة مصـراتة ،أُجـري مسـح طبيعـي للمنطقـة كمـا
يوضــح الشــكل رقــم ( ،)68والســتخدامات األرض المختلفــة القائمــة بهــا ،للوقــوف علــى
االمكانيات المتوافرة ،والمشكالت التي تُعاني منها المدينة ،وبذلك ُقسـمت الد ارسـة إلـى
ج ـزئين األول د ارســة االســتخدامات لــألرض عــام (1980م) ،والثــاني وضــع تصــورات
لالس ــتخدامات المختلف ــة ل ــألرض ع ــام (2000م) بن ــاء عل ــى د ارس ــات مع ــدالت النم ــو
السكانية ,واالقتصادية(. )1
فالتطور خارح إطار المخطط ظهر بشكل واضح،إضافة إلى تحولها التدريجي
لمركز صناعي جذب السكان الذين كان المخطط يتوقع أن يصل عددهم عام
(2000م) إلى( )350,000نسمة(لم يصل عدد السكان لهذا الرقم راجع الفصل الرابع
 )211كنتيجة مباشرة للزيادة الطبيعية،والهجرة قد جلب للمدينة العديد من
المشاكل التي يتعين حلها ،فهناك حاجة ملحة لتحسين الظروف المعيشية،وظروف
العمل،وكافةالخدمات العامة،واستخدام أفضل لالمكانيات الطبيعية،التي تتمثل في :
 -1وقوع المدينة ضمن شبكة الطرق الساحلية عند ملتقى النقل سواء بخط
السكك الحديدية ,أو طرق السيارات إضافة إلى الميناء البحري.

للمناخ المحلي.
 -2توافر الخصائص الجيدة ُ

 -3وجود مساحة واسعة لمناطق صالحة للتطوير الحضري تتمثل في

األراضي ذات التربة الفقيرة التي تقع شرق مركز المدينة في اتجاه قصر

أحمد
 -4وجود منطقة تثثير طبيعية غرب ،وجنوب المدينة ،تتوافر بها خدمات
زراعية في حدود (  40كم ) (.)2
2

()1
()2

بولسيرفيس ،مصراتة المخططالشامل  ،2000مصدر سابق،

المصدر نفسه.43 ،
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لذا تم إعداد المخطط الشامل للمدينة مع األخذ في االعتبار أعلى درجة

ممكنة للتطوير بالهيكل الحضري القائم عام (1980م),وقد أظهرت الدراسات أن
أفضل الفر

المتاحة هي تطوير المدينة بشكل طولي ,كما يوضح الشكل رقم

( ،)69فيما بين المناطق التي تقع بين الطريق الساحلي ،وشاطئ البحر ،بما يضمن
للمناطق السكنية اإلرتباط بشكل مباشر مع المناطق الخضراء ،ومناطق الترفيه
الواقعة على طول الشاطئ.
وعلى الرغم من التشتت الكبير للتطوير الحالي ،فيمكن اعتباره كيان حضري
واحد ،وقد تم التخطيط لعدد من الوحدات الحضرية في منطقة المخطط الشامل،

وهي مركز المدينة ،وإنشاء مجمع صناعي ،ومخازن في الجزء الجنوبي الشرقي ،أما
مناطق الترفيه فخصص لها المخطط مساحة على طول شاطئ البحر.

أما المجمع الجامعي فقد ُحدد له موقع شمال مركز المدينة ،والمناطق السكنية
بالجزء المركزي من المدينة ،فضال عن توقع مزيد من التطوير ببتجاهين (حزاميين)
على طول المحورين الشرقي ،والغربي.
وسيعتمد الهيكل الحضري لمدينة مصراتة على تسعة أحياء سكنية* ترتبط

بمركز المدينة ،وتتكون من وحدات متجاورة ومزودة بالمرافق األساسية الضرورية
للبنية األساسية االجتماعية ،والفنية التي خطط لتنفيذها على مراحل متتابعة(.)1
أ – استخدامات األرض عام (1980م ) :

بلــد عــدد ســكان المدينــة عــام (1980م) )70000( ،نســمة ،يســتغلون مســاحة

(12600هـ) ،غطى االستعمال الحضري (2611هـ) منها ،بنسـب ( ،)%20,7وبلغـت

الكثاف ـ ـ ــة الحضـ ـ ـ ـرية ح ـ ـ ـ ـوالي ( )27ف ـ ـ ــردا للهكت ـ ـ ــار ( ،)2ويبي ـ ـ ـ ــن الج ـ ـ ــدول رقـ ـ ـ ــم ()23
االستخدامات المختلفة لألراضي ،ومساحتها.

* اعتمد الهيكل الحضري في مخطط الجيل األول على ثالث أحياء سكنية.
( )1بولسيرفيس  ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،
()2

المصدر نفسه،

.25-22
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.84-83
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جدول ( )23استخدامات األرض يف مدينة مصراتة عام (1980م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

1,590

60,9

تجاري

23

0,9

صناعي

40

1,5

تعليمي

70

2,7

الصحة والضمان اإلجتماعي

19

0,7

المرافق الدينية والثقافية

33

1,3

الرياضة ومناطق الترفية

266

10,2

النقل والمواصالت

495

18,9

المنافع العامة

20

0,8

40

1,5

مجموع األراضي الحضرية

2596

100

الزراعة

1007.59

×

أحزمة عازلة وغابات ومراكز المياه

7489

×

المجموع

11,092.6

×

*

المناطق الخاصة

المصدر  :بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

*

.28

المناطق الخاصة  :يقصد بها أرض المعسكرات.

نلحظ من دراسة الجدول ارتفاع أن مساحة األراضي الخالية كانت مرتفعة
وبلغت(8496.59هـ) من جملة المساحة الكلية المستخدمة ،التي شغلتها األحزمة
الخضراءواألشجار,واألراضي الزراعية ،وذلك يعني وجود مساحات كبيرة خضراء ،أو
خالية داخل المدينة ،أي اختالط االستخدامات الحضرية والزراعية ،وهو ما يطلق
عليه األراضي الحضرية المختلطةو ويعود ذلك لتمسك السكان بالزراعة ،خاصة

أشجار النخيل ،والزيتون ,فقد بلغت مساحة األرض الزراعية (1007.59هـ) .

وكانت االستخدامات السكنية تشغل أكبر مساحة ضمن االستخدامات
الحضرية بمساحة (1590هـ) بنسبة ( ،)%60,9تلتها شبكة النقل ,والمواصالت
بمساحة
(459هـ) بنسبة ( ،)%18,9وكانت الشبكة كافية لتلبية االحتياجات إال أن حالة
251

الطرق سيئة ،خاصة الطرق الداخلية بين التجمعات السكانية الواقعة خل

مركز

المدينة ،فمعظمها غير مرصوف ونظامها غير واضح ,والزالت هذه المشكلة موجودة
وإن قلت عن الفترة السابقة .
وشكلت االستخدامات الخدمية التي تشمل مناطق خدمات الضمان
اإلجتماعي ,والمرافق الدينية ,والترفيه مساحة (366هـ) بنسبة (.)%10,2
في حين لم تتجاوز مساحة االستخدامات التجارية (23هـ) بنسبة(،)%0,9
وشغلت الصناعة مساحة صغيرة لم تتجاوز (40هـ) فشكلت ما نسبته ()%1,5و
لكونها صناعات خفيفة ،وتقليدية ال تشغل حي از كبي ار ،وهي ذات المساحة التي تحتلها
المناطق الخاصة,وتقل مساحة المنافع العامة فال تتجاوز (20هـ) أي ما نسبته
( ،)%0,8فقط من جملة االستخدامات الحضرية .
وكانت تتزود مدينة مصراتة بالمياه من مجموعة من األبار الجوفية ،التي
بلغت طاقتها عندما كانت قيد اإلستعمال عام(1980م) أكثر من( )16000م/³يوميا،
وهي تكفي اإلحتياجات اليومية لسكان المدينة* ،والتجمعات المحيطة بها ،وارتفعت

ملوحة المياه إلى أكثر من ( )1500جزء من المليون ،والشبكة بحالة جيدة(.)1
ب  -استخدام األرض المخطط عام (2000م) :

خطــط المحططــون ألن تكــون المســاحة اإلجماليــة فــي حــدود المدينــة مــا يقــارب
(12600هـ) تشكل األراضي الحضرية منها (5099هـ) ،أي ما نسـبته ( )%46,3مـن
إجمـ ــالي مسـ ــاحة المدينـ ــة ،أمـ ــا بقيـ ــة المسـ ــاحة (4501ه ـ ــ) ،فتشـ ــتمل علـ ــى األ ارضـ ــي
الزراعية ،واألحزمة العازلة ،والغابات والشاطئ ،إضـافة إلـى المنـاطق الخاصـة ،ويبـين
الجدول رقم ( )24االستخدامات المختلفة التي كانت مرسومة بالمخطط ومساحتها(.)2

* على إعتبار أن معدل إستهالك الفرد من المياه ( )130لتر يوميا.
()1

بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

( )2المصدر نفسه،

.95
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جدول ( )24استخدام األرض املخطط يف مدينة مصراتة عام (2000م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

4062,0

46,3

تجاري

174,0

2,0

صناعي

6290,0

7,1

تعليمي

519,4

5,9

الصحة والضمان اإلجتماعي

171,1

2,0

المرافق الدينية والثقافية

195,9

2,2

الرياضة ومناطق الترفية

984,8

11,2

اإلدارة والخدمات العامة

46,7

0,5

النقل والمواصالت

1790,0

20,5

المنافع العامة

200,0

2,3

مجموع مساحة المنطقة الحضرية

14433,9

100

األراضي الزراعية

1300,0

×

1055,6

×

المناطق الخاصة

37,0

×

المجموع

16, 8265

×

أحزمة عازلة وغابات ومراكز مياه

المصدر  :بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

.96

من دراسة الجدول نلحظ ارتفاع مساحة االستخدام السكني التي بلغت مساحتها
(4062,3هـ)

بنسبة()%46,3من

جملة

األراضي

الحضرية،وكذلك

مساحة

االستخدامات الخدمية(1598,4هـ)ووذلك لتغطية العجز الذي تعاني من هذه
القطاعات،وتبعا للتطور المتوقع زادت المساحة المخصصة للمنطقة التجارية لتبلد
مساحتها(174هـ) بنسبة( ،)%2,0وكذلك الحال بالنسبة لشبكة النقل والمواصالت
التي خطط لتشغل قدرت بـ(1790هـ) بنسبة( ،)%20,5وقد تم التخطط لفصل
المناطق الخاصة عن المنطقة الحضرية التي شكلت مع المناطق الفضاء مساحة
بلغت(109645هـ)،ولمواجهة أي احتياجات عمرانية مستقبلية خطط لتوفير احتياطي
كبيرمن األراضي خارح حدود منطقة المخطط،فضال عن االحتفاه باالستخدام
الز ارعـي

القائم

بهذه

األراضي،وسيتم
253

تنفيـذ

برنامج

تطويـر

إضافي للخدمات أو المرافق األخرى ،وقد خطط الن يكون بحدود المدينة أيضا
بعض االمكانيات لتكثي

أكبر في استعمال األراضي وال سيما بالمناطق السكنية،

وسيتم تجميع مياه األمطار من المناطق الحضرية من خالل نظام بالوعات ،ومن
المخطط جمع المياه في خزانات ،أو بحيرات صناعية ،من أجل إعادة ملء مصادر
المياه الجوفية بها ،ومنع تسربها إلى البحر ،فستصرف إلى البحر من األحياء
الصغيرة بالمدينة التي تقع على طول الساحل فقط ،وتعد طاقة آبار المياه الجوفية
القائمة كافية فقط لسد االحتياجات الحالية للمدينة ولعدة تجمعات محيطة بها،
وبصفة عامة التوجد امكانيات لزيادة ناتج آبار المياه الجوفية الموجودة(.)1
 – 2المخطط العام لزاوية المحجوب :
تطــورت المنطقــة* بصــورة معتدلــة تبعــا للمخطــط األول ،وقــد افتــرض المخطــط
األول أن الســكان بهــا سيصــل عــددهم عــام (1988م) ،إلــى ( )4000نســمة ,إال أن
عــدد الســكان بلــد ( )4800نســمة عــام (1980م) ،وقــد تعــدى التطــور حــدود المنطقــة

بمح ــاذاة الطري ــق الممت ــد م ــن الش ــرق إل ــى الغ ــرب ،ف ــي ح ــين تط ــور الج ــزء الرئيس ــي
(المركزي) بشكل عام وفقا للمخطط العام الذي أعدته سابقا شركة ( ماك جي مارشال
مـ ــاكميالن ولوكـ ــاس ) مـ ــع وجـ ــود بعـ ــض الخروقـ ــات  ,والتغيي ـ ـرات فـ ــي االسـ ــتخدامات
المخططة سابقا(.)2
وتمتلــك منطقــة زاويــة المحجــوب امكانيــات جيــدة للتنميــة الحض ـرية ،فهــي تقــع
علــى الش ـريط الســاحلي الشــمالي الغربــي لحــوض خلــيج ســرت غيــر بعيــدة عــن مدينــة

مصراتة ،وترتفع بحوالي (30-10م) فـوق مسـتوى سـطح البحـر ,وتنحـدر األرض فيهـا

باتجــاه الشــمال ،وتتكــون مــن أ ارضــي زراعيــة تتحــول إلــى كثبــان رمليــة باتجــاه الشــمال
الشرقي(.)3

()1

بولسيرفيس ،مصراتة المخطط الشامل  ،2000مصدر سابق،

.170-163

* المنطق ــة وردت ف ــي المخط ــط بلف ــظ المدين ــة إال أن ه ــذا ال ينطب ــق عل ــى الواق ــع فزاوي ــة المحج ــوب حت ــى الوق ــت
الحاضر لم تلتحم مع مدينة مصراتة.

()2
()3

بولسيرفيس ،زاوية المحجوب المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
المصدرنقسه ،

.53
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أ  -استخدامات األرض عام (1980م) :

كانــت منطقــة زاويــة المحجــوب تتكــون مــن مجموعــة مــن المبــاني المتفرقــة المنتش ـرة

عل ــى مس ــاحة كبيـ ـرة نس ــبيا ،وهن ــاك ع ــدد قلي ــل م ــن المن ــاطق به ــا ذات ط ــابع تط ــويري

حضري في حالة سيئة ،وبها أماكن مفتوحة كبيرة,وبلغت المساحة المستغلة الكليـة بهـا
(69,5هـ) ،وتنوعت استخدامات األرض بها( ،)1كما يبين الجدول رقم()25اآلتي :
جدول ( )25استخدامات األرض يف زاوية احملجوب عام (1980م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني*

34,6

49,8

تجاري

0,4

0,5

تعليمي

18,2

26,2

الصحة والضمان االجتماعي

0,4

0,5

المرافق الدينية والثقافية

5,6

8,1

اإلدارة والخدمات العامة

0,4

0,5

النقل والمواصالت

9,7

14,1

المنافع العامة

0,2

0,3

المجموع

69,5

100

المصدر :بولسيرفيس ،زاوية المحجوب المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

* تشمل المساكن المتناثرة ذات الطابع الزراعي

.21

وم ـ ـن الجـ ــدول نلحـ ــظ سـ ــيطرة االسـ ــتخدام السـ ــكني بمسـ ــاحة بلغـ ــت (34,6ه ـ ــ)
وبنس ـ ــبة (،)%49,8م ـ ــن مجم ـ ــوع مس ـ ــاحة األ ارض ـ ــي الكلي ـ ــة الت ـ ــي بلغ ـ ــت مس ـ ــاحتها
(69,5ه ـ ــ) ،تلتهـ ــا الخـ ــدمات التعليميـ ــة بمسـ ــاحة(18,2ه ـ ــ) بنسـ ــبة ( ،)%26,2فالنقـ ــل
والمواصــالت بمس ــاحة (9,7هـ ــ) بنس ــبة (,)14,1%ونالحــظ األهمي ــة الديني ــة بالمنطق ــة
بارتفـ ــاع المسـ ــاحة المخصصـ ــة لهـ ــا مقارنـ ــة ببقيـ ــة الخـ ــدمات فبلغـ ــت (5,6ه ـ ــ) بنسـ ــبة

(،)%8,1ومس ـ ـ ــاحة اإلدارة والخ ـ ـ ــدمات العام ـ ـ ــة ,وأم ـ ـ ــا االس ـ ـ ــتخدام التج ـ ـ ــاري فبلغ ـ ـ ــت
مساحته(0,4هـ) بنسبة ( ،)%0,5وقلت المساحة بهما إلعتمادهـا علـى مدينـة مصـراتة
في توفير األحتياجات األساسية.
()1بولسيرفيس،زاوية المحجوب المخطط العام  ,2000مصدر سابق,
255
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ب  -استخدام األرض المخطط عام (2000م) :

خطط لتطوير زاوية المحجوب كمركز حضري وصناعي هامو وبـذلك ستصـبح

جزءا وظيفيا من تجمع مدينة مصـراتة ،إال أنـه يجـب المحافظـة علـى درجـة معينـة مـن
خصــائص اســتقاللها كمركــز خــدمات أولــي*و لوقوعهــا داخــل نطــاق أ ارضــي زراعيــة،
ويبين الجدول رقم()26األتي استخدامات األرض المخططة(.)1

جدول ( )26استخدام األرض املخطط يف زواية احملجوب عام (2000م)
نوع االستخدام
سكني

تجاري
صناعي
تعليمي
الصحة والضمان اإلجتماعي
المرافق الدينية والثقافية
الرياضة والترفية،ومناطق الحماية
اإلدارة والخدمات العامة
النقل والمواصالت
المنافع العامة
إجمالي استعماالت األراضي الحضرية
الزراعة
المجموع

المساحة بالهكتار
*س ز 190
س(95 )3.2.1
3,5
2,0
33,6
1,0
11,3
21,3
1,4
46,7
0,9
406,7
98,0
504,7

المصدر :بولسيرفيس ،زاوية المحجوب المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

* س ز  :مساكن ذات كثافة منخفضة مقامة على قطع كبيرة من األراضي.
منازل منفردة ذات كثافة منخفضة :
س 70-50 = 1نسمة  /للهكتار ،قطع أراضي مساحتها أكثر من 600م.³
س100-75 = 2نسمة /للهكتار ،قطع أراضي مساحتها من 600-400م.³
منازل منفردة ذات كثافة متوسطة :
س135-105 = 3نسمة ،للهكتار ،قطع أراضي مساحتها 400-280م.³

النسبة المئوية
46,7
23,3
0,8
0,5
8,3
0,2
2,8
5,3
0,3
11,6
0,2
100
-

.56

ونلحــظ مــن الجــدول رقــم( )26ارتفــاع مســاحة االســتخدامات الســكنية منخفضــة

الكثاف ــة فبلغ ــت (190هـ ــ) بنس ــبة (  )%46,7م ــن جمل ــة األ ارض ــي الحضـ ـرية ،وه ــي
* مركز خدمات أولي  :مركز خدمات للزراعة ،والمهن األساسية.
()1

بولسيرفيس ،زاوية المحجوب المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
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التــي تبنــى باأل ارضــي الزراعيــة ذات المســاحة الكبي ـرة وبمســاحة صــغيرة منهــاو لغــرض
االستمرار في زراعتها ،و حماية التربة الخصبة.
و بــاقي المنــاطق الســكنية قــدرت مســاحتها ب ــ(95ه ــ) بنســبة ( ،)%23,3تلتهــا
شــبكة النقــل والمواصــالت بمســاحة (46,7هــ) بنســبة ( ،)%11,6حيــث تـرتبط المنطقــة

بمدينـة مصـراتة بطـرق جيــدة ،وهـي تقــع قريبـة مــن الطريـق الســاحلي فـي الجــزء الغربــي
الذي يشهد أكبر حركة مرورية بالمنطقة.
للتطورلـ ـ ــذي كـ ـ ــان المخطـ ـ ــط يتوقعـ ـ ــه للمدينـ ـ ــة سـ ـ ــتطور شـ ـ ــبكة النقـ ـ ــل
ا
وتبعـ ـ ــا
والمواصــالت لخــدمتها ،كمــا أن المســاحة المخصصــة للخــدمات التعليميــة التــي بلغــت
(33,6ه ــ) نســبة ( ،)%8,3ســتوفر الخدمــة للســكان بــالتجمع ،والمنــاطق المحيطــة بــه،
وهناك مساحة مناسبة لكافة االستخدامات التي ستحتاح لها المنطقة مستقبال.
فق ــد خصص ــت مس ــاحة تق ــدر بـ ــ(11,3هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%2,8للم ارف ــق الديني ــة،
ومس ــاحة بلغ ــت (21,3هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%5,3لمنط ــاق الرياض ــة ،والترفي ــه ،والحماي ــة،
ومس ـ ــاحة (1,4هـ ـ ــ) بنس ـ ــبة ( ،)%0,3لـ ـ ـ دارة والخ ـ ــدمات العم ـ ــة ،وش ـ ــغل االس ـ ــتخدام
التج ــاري مس ــاحة (3,5هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%0,8والص ــحة والض ــمان االجنم ــاعي مس ــاحة

بلغ ــت (1,0هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%0,2وقل ــت مس ــاحة المن ــافع العام ــة إل ــى (0,9هـ ــ) بنس ــبة
( ،)%0,2وستنفصــل منطقــة الطريــق الســاحلي علــى المنطقــة الســكنية ببقامــة ش ـريط
أخضـ ـ ــر عـ ـ ــازل ،بمحـ ـ ــاذاة الطريـ ـ ــق السـ ـ ــاحليو ألجـ ـ ــل تحسـ ـ ــين الظـ ـ ــروف المناخيـ ـ ــة،
وباألخصو لتوفير مصدات للرياح الجنوبية.
أما موقع الخدمات الصناعية ،والتخـزين ،والخـدمات الزراعيـة الـذي يقـع غـرب
المنــاطق الســكنية ،وخــارح حــدود منطقــة المخطــطو وذلــك لحمايــة األ ارضــي الزراعيــة،
وقــد اختيــر الموقــع الســتغالل األ ارضــي البــور بصــورة رشــيدة ،وســتتثل

المدينــة مــن

ثالث مجاورات األولى مركزية وتقـع فـي الشـمال ,وتشـمل مركـز المدينـة ،وسـيقطن بهـا
( )7000نســمة ،أمــا المتجــاورتين الشــرقية ,والغربيــة فســتحتويان علــى مســاحات كبي ـرة

مــن األ ارضــي الزراعيــة ,والكثافــة فيهمــا ســتكون منخفضــة,وبكل منهمــا ســيقطن()250

نســمة فقط,وســتثخذ المنطقــة شــكال مســتطيال موازيــا للطريــق الســاحلي ،وســيقوم المركــز
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اإلداري ،والخــدمي بتقــديم الخــدمات للســكان ،وســيتم تجميــع المنــاطق الترفيهيــة بــالقرب
من مركز الخدمات.
 – 3المخطط العام لقصر أحمد :
تق ــع منطق ــة قص ــر أحم ــد ف ــي الج ــزء الش ــرقي م ــن ض ــاحية مصـ ـراتة الحضـ ـرية

المسـتقبلية المخططــة*  ،قريبــة مـن المينــاء فــي الشــرق ومحطـة الكهربــاء فــي الجنــوب ،
وتوقــع المخطــط أن تصــبح هــذه المنطقــة جــزءا متممــا للضــاحية المتطــورة  ،وســتتوفر
بها المناطق السكنية للسكان الحضر إلى جانب توفيرها الخدمات للميناء  ،والخـدمات
األساسية للسكان الريفيين في الشمال وعلى مسافة تقـدر بثقـل مـن(  1كـم) يقـع مجمـع
الحديـ ــد والصـ ــلب جنوبهـ ــا ،وهـ ــذا العامـ ــل لـ ــه تـ ــثثير واضـ ــح فـ ــي تنميـ ــة منطقـ ــة قصـ ــر
أحمد,وقـد توقع المخطط األول أن يصل عـدد السكان إلـى ق اربـة( )3500نسـمة عــام (
1988م) ,إال أن عددهم بلد (  ) 3300نسمة عام( 1980

م) (.)2

أ  -استخدامات األرض عام ( 1980م ) :
شملت عمليات التنفيذ في منطقة قصر أحمد أوال وقبل كل شيء إنشـاء طريـق
سريع باتجاه شرقي غربي مواز لشاطئ البحـر  ،وقـد تركـزت علـى طـول هـذا الطريـق
المنش ــثت المختلف ــة كالج ــامع والمح ــالت ,والورف,والمب ــان الس ــكنية ,ف ــي ح ــين وجه ــت
التنميــة الحض ـرية شــماال باتجــاه الكثبــان الرمليــة  ،التــي تشــكل حــاج از طبيعيــا للمنطقــة
العمرانيــة ،واقتصــرت عمليــات التنميــة علــى إنشــاء تجمــع صــغير مــن المبــاني  ،يقــع
مباشـ ـرة عن ــد م ــدخل المين ــاء( ،)3ويب ــين الج ــدول رق ــم( )27الت ــالي اس ــتخدامات األرض
الرئيسية في المنطقة .

* ضــاحية مصـراتة الحضـرية المســتقبلية وهــي التــي يقصــد بهــا امتــداد مدينــة مصـراتة مــن قصــر أحمــد شـرقا حتــى
زاوية المحجوب .
Polservice, Qasr Ahmed Layout Plan 2000,op.cit, P15.
Id, P17
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() 2
() 3

جدول ( )27استخدامات األرض يف قصر أمحد عام (1988م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

88,3

85,89

تجاري

1,0

0,97

تعليمي

2,1

2,04

الصحة والضمان االجتماعي

0,2

0,19

المرافق الدينية والثقافية

1,1

1,07

اإلدارة والخدمات العامة

0,3

0,29

النقل والمواصالت

7,0

6,8

الرياضة ومناطق الترفيه

2,4

2,33

المرافق العامة

0,4

0,38

المجموع

102,8

100,0

المصدر:

Polesirvce, Qaser Ahmed Layuot Plan , op.cit, P17 .

وم ــن الج ــدول نلح ــظ ارتف ــاع نس ــبة االس ــتخدام الس ــكني فبل ــد ( ، )% 85,9وال

تتجــاوز كافــة االســتخدامات األخــرى ( ، )% 14,1فشــغلت شــبكة النقــل والمواصــالت
( )%6,8منه ـ ــا  ،تليه ـ ــا من ـ ــاطق الرياض ـ ــة والترفي ـ ــه بنس ـ ــبة ( )% 2,3ث ـ ــم الخ ـ ــدمات
التعليمية بنسبة ( )% 2وتوزعت باقي النسب على االستخدامات األخرى .

ويــدل ارتفــاع نســبة المســاحة المخصصــة لالســتخدام الســكني,ربما علــى وجــود
عــدد كبيــر مــن العــاملين س ـواء بالمينــاء أو فــي مجمــع الحديــد والصــلب  ،وعــدد كبيــر
منهم أجانب  ،هو ما يدل عليه ارتفاع نسبة مسـاحة منـاطق الترفيـه ،والرياضـة مقارنـة

باالس ـ ــتخدامات األخ ـ ــرى  ،والمس ـ ــاحة بش ـ ــكل ع ـ ــام ص ـ ــغيرة ج ـ ــدا فه ـ ــي ل ـ ــم تتج ـ ــاوز
(102,8هـ).
ب ـ استخدام األرض المخطط عام (  2000م ) :
نتيجــة للد ارســات والتحلــيالت وتوقعــات النمــو ,تــم إعــداد مخطــط الســتخدامات األرض
فـي منطقـة قصـر أحمـد للفتـرة الممتـدة مـن (2000 -1980م) ( ،)1كمـا يبـين الجــدول
رقم ( )28التالي:
Polservice ,Qasr Ahmed Layute Plan, op.cit, P53.
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()1

جدول ( )28استخدام األرض املخطط يف قصرأمحد عام (  2000م )
المساحة بالهكتار النسبةالمئوية

نوع االستخدام

سكني
تجاري

صناعي
تعليمي

الصحة والضمان االجتماعي
الخدمات الدينية والثقافية

الرياضة والترفيه والقدرات الذهنية
اإلدارة العامة والخدمات
النقل والمواصالت
المرافق العامة
المجموع

116,2

55,3

7,0

3,3

2,0

0,95

11,5

5,4

0,6

0,28

3,4

1,6

26,8

12,7

2,0

0,95

37,4

1,4

3,1

1,5

210,0

100,0

المصدرPoleservice,Qasr Ahmed Layut Plan , Id , P53.

من د ارسـة الجـدول نلحـظ أن المخطـط وضـع بحيـث تسـيطر المبـاني السـكنية علـى

االســتخدامات الحضـرية مشــكلة( )%55,3مــن جملــة االســتخدامات،كما خطــط الزديــاد
المساحة المخصصة للخدمات التعليمية والصـحية فبلغـت نسـبة ( )%5,4و()%0,28

عل ـ ـ ـ ــى الت ـ ـ ـ ـ ـوالي ،ولتس ـ ـ ـ ــتمر شـ ـ ـ ـ ــبكة النق ـ ـ ـ ــل والمواصـ ـ ـ ـ ــالت ف ـ ـ ـ ــي المرتبـ ـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ـ ـ ــةو
ألهميتهـ ــا فـ ــي ربـ ــط المنطقـ ــة وتطورهـ ــا وكـ ــذلك فـ ــي تسـ ــهيل عمليـ ــة النقـ ــل ،والحركـ ــة

االقتصــادية بالميناء،والعمليــات االنشائيةوالصــناعية بعــد ذلــك بمجمــع الحديــد والصــلب

الذي يؤثر به مستوى شبكة النقل التي تخدمه بشكل كبير.

ويبــدو جليــا توقــع المخطــط بت ازيــد أهميــة المنطقــة بتــوفير عــدد مــن الخــدمات

الترفيهيــة واإلداريــة والتجاريــة بهــا ،وارتفــاع المســاحة اإلجماليــة مــن (102,8ه ــ) عــام

(1980م) إلى (210,0هـ) عام (2000م).
*

 –4المخطط العام لدافنية :

تق ــع الدافني ــة عل ــى الطريـ ــق الس ــاحلي فيم ــا ب ــين زلـ ــيطن ومصـ ـراتة عل ــى ُبعـ ــد

( 25ك ــم) غ ــرب مدين ــة مصـ ـراتة ،وعل ــى ارتف ــاع (40م) ف ــوق مس ــتوى س ــطح البح ــر،
* قدمت مسودة المخطط العام للدافنية عام (1980م) ،وعرض على لجنة التقييم عام (1981م) ،واعتمد من قبل
اللجنة الشعبية العامة عام (1985م).
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ومحاطة بثراضي خصبة ،وقد نما التجمع القائم بها يشـكل بطـيء ،وهـو يعمـل كمركـز
إداري ،وخدمي للمناطق المجاورة(.)1
أ  -استخدامات األرض عام (1980م) :

تترك ــز اس ــتخدامات األرض ب ــالقرب م ــن الطري ــق الس ــاحلي ،وتتك ــون م ــن ع ــدة

مبان عامة مع مجموعة من المساكن المنفـردة ،محاطـة بـثراض زراعيـة ذات مسـاحات
محــدودة تصــلح لنــوع مــن التطــوير الحضــري ،ويبــين الجــدول رقــم ( )29االســتخدامات
المختلفة لألرض ،ومساحتها(.)2
جدول ( ) 29استخدامات األرض يف الدافنية عام (1980م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

2,1

26,3

تجاري

0,2

2,5

المرافق العامة والمنافع

3,3

41,2

النقل والمواصالت

2,0

25

مناطق خاصة

0,4

5

المجموع

8,0

100

المصدر :بولسيرفيس ،الدافنية المخطط العام  ،2000مصدرسابق،

.20

ونالحــظ مــن د ارســة الجــدول أن مســاحة الم ارفــق العامــة والمنــافع كانــت مرتفعــة

فبلغ ـ ـ ــت مس ـ ـ ــاحتها (3,3هـ ـ ـ ــ) بنس ـ ـ ــبة ( )%41,2م ـ ـ ــن مجم ـ ـ ــوع اس ـ ـ ــتخدامات األرض

بالمنطق ـ ــة،وذلك تبعـ ـ ـال لمخط ـ ــط الجي ـ ــل األول ,تاله ـ ــا االس ـ ــتخدام لألغـ ـ ـراض الس ـ ــكنية

(2,1هـ) بنسبة ( )%26,3في الترتيب الثاني ,فالنقل والمواصـالت فـي الترتيـب الثالـث

بمســاحة (2,0هــ) وهــي تشــكل نســبة ( ,)%2,5وبلغــت مســاحة المنــاطق الخاصــة التــي
جـ ــاءت فـ ــي الترتيـ ــب ال اربـ ــع بمسـ ــاحة بلغـ ــت (0,4ه ـ ــ) فقـ ــط وبنسـ ــبة ( ،)%5وجـ ــاءت
االستخدامات التجارية أخي ار بمساحة (0,2هـ) بنسبة (.)%2,5

()1
()2
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ب – استخدام األرض المخطط عام (2000م) :
إن الموقـ ــع الـ ــذي حـ ــدده المخطـ ــط لنمـ ــو المنطقـ ــة مسـ ــطح تقريبـ ــا ،وغالبـ ــا مـ ــا
يســتعمل لألغ ـراض الزراعيــة ،وتوجــد مســاحات قليلــة مجــاورة لمنطقــة التطــوير القائمــة
تعــد أرضــا فضــاء ومغطــاة بشــجيراتو ولــذلك فــبن امكانيــات التنميــة العمرانيــة محــدودة
للغايــة ,ويبــدو أنــه مــن غيــر الممكــن تحقيــق الحجــم الســكاني المطلــوب ( )1000نســمة
ع ـ ــام (2000م) للوظ ـ ــائ

المس ـ ــتقبلية المرس ـ ــومة للتجم ـ ــع ،والنش ـ ــاطات االقتص ـ ــادية

المستهدفة,ويحد التجمع من الشمال الطريق الساحلي ،ومن الغرب طريق الك ارريم ،لـذا
ســينمو التجمــع بشــكل مــنظم أو مــدروس ،بحيــث يضــم مرك ـزه كافــة م ارفــق الخــدمات،
والمكاتـ ــب اإلداريـ ــة ،والمبـ ــاني العامـ ــة األخـ ــرى ،والمنـ ــاطق السـ ــكنية فسـ ــتجمع بالجهـ ــة
الجنوبيــة مــن مركــز التجمــع ،وســتقع المنــاطق الخض ـراء ،وم ارفــق الترفيــه ،والرياض ــة

بالجهة الشمالية الشرقية ،والمنطقة الصناعية ،والمخازن في الناحية الغربية ،وسـترتبط

كـ ــل هـ ــذه الوحـ ــدات بشـ ــبكة الطـ ــرق الواضـ ــحة ،ويبـ ــين الجـ ــدول التـ ــالي االسـ ــتخدامات
المخططة في الدافنية عام (2000م)(.)1
جدول (  ) 30استخدام األرض املخطط يف الدافنية عام (2000م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني
تجاري
صناعي
تعليمي
*الصحة والضمان اإلجتماعي
المرافق الدينية والثقافية
الرياضة والترفية
اإلدارة والخدمات العامة
الخدمات الزراعية
النقل والمواصالت
المنافع العامة
إجمالي استعماالت األراضي
الحضرية
الزراعة
إجمالي مساحة المخطط

12,5
1,4
1,0
4,8
0,6
1,3
5,0
0,8
7,0
5,6
0,3

31,0
3,5
2,5
11,9
1,5
3,2
12,4
2,0
17,4
13,9
0,7

40,3

100

1,7
42

-
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م ــن الج ــدول الس ــابق رق ــم( )30نلح ــظ أن المخط ــط توق ــع س ــيادة االس ــتخدامات

الس ــكنية بمس ــاحة تقدرب ـ ـ (12,5هـ ــ) أي مايع ــادل ( )%31,0م ــن جمل ــة االس ــتخدامات

الحض ـ ـ ـرية ,تليهـ ـ ــا الطـ ـ ــرق فـ ـ ــي الترتيـ ـ ــب الثـ ـ ــاني بمسـ ـ ــاحة بلغـ ـ ــت (5,6ه ـ ـ ــ) وبنسـ ـ ــبة

(,)%13,9وفي الترتيب الثالث تثتي منطقة الخدمات الز ارعـية المحيـطة بــها ,ومنـاطق
الس ــياحة والترفيـ ــة بمسـ ــاحة تق ــدر ب ـ ــ(5,0ه ـ ــ) وبنس ــبة بلغـ ــت ( ,)%12,4ولـ ــم تتجـ ــاوز

مساحة االستخدام التجاري (1,4هـ) وبنسبة ( , )%3,5تليهـا الم ارفـق الدينيـة ,والثقافيـة

بمسـ ــاحة (1,3ه ـ ــ) بنسـ ــبة ( ,)%3,2والمسـ ــاحة المخصصـ ــة للصـ ــناعة خصـ ــص لهـ ــا
(1,0هـ) فقط بنسبة ( ,)%2,5أما الضمان االجتماعي ,واإلدارة والخدمات العامـة فلـن
تزيد مساحتهما مجتمعتان عن (1,4هـ) بنسبة (.)%3,5

ولوقــوع الدافنيــة ضــمن أراض تســتعمل للز ارعــة المكثفــة ،فبنــه يوجــد بهــا إنتــاح

زراعي بوسائل حديثةوإنتاجية جيدة ،وتتمثل أهم المحاصيل في الحبـوب ،والخضـ اروات

 ،وتنمو بهـا أشـجار الفواكـه كالرمـان ،والليمـون ،والبرتقـال ،وكـذلك الكـروم ،إلـى جانـب
الزيتــون ،وتصــل نســبة مســاحة األ ارضــي المرويــة إلــى ( )%17مــن مســاحة األ ارضــي

عــام (1980م) ،ويقــوم المزارعــون بتربيــة األغنــام والماشــية والــدواجن ،ويؤكــد المخطــط
علـ ــى ضـ ــرورة زيـ ــادة مسـ ــاحة األ ارضـ ــي الزراعيـ ــة ،وترشـ ــيد اسـ ــتعمال الميـ ــاه الجوفيـ ــة
لألغراض الزراعية(. )1

*

 -5المخطط العام لطمينة :
تقــع طمينــة علــى بعــد (14كــم) جنــوب مدينــة مصـراتة ،ويقــع التجمــع فــي ســهل

مغطـى بحبيبـات مــن الطمـى الرسـوبية ،وقــد تطـورت طمينـة بشــكل معتـدل خـالل الفتـرة
الماضية بناء على مخططات الجيل األول (1988-1966م) ،وكان ينبغـي أن يصـل

عـدد الســكان فيهـا إلــى ( )600نســمة ،وحـدث بعــض التطــور العم ارنـي خالفــا للمخطــط
الســابق المعتمــد ،فقــد بنيــت وحــدة رعايــة صــحية علــى موقــع كــان قــد خصــص لبنــاء

()1
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* عرضت الدراسات األولية عام (1980م) ،وقدمت مسودة التقريـر النهـائي عـام (1981م) ،واعتمـد المخطـط مـن
اللجنة الشعبية العامة عام (1985م).
263

مدرسة ,أما المنطقة التي خصصـت فـي المخطـط كمنطقـة سـكنية فقـد نمـت فيهـا غابـة
من أشجار الصنوبر ،ويستلزم الوضع ضرورة إعداد مخطط عام جديد(.)1

أ  -استخدام األرض عام (1980م) :

تبعــا للبيانــات اإلحص ــائية المت ـوافرة ،ف ــبن عــدد ســكان التجم ــع قــد ازداد خ ــالل
الفترة (1978-1964م) من ( )40نسمة إلى ( )170نسمة ،وفي سـنة (1980م) بلـد
عــدد ســكان المنطقــة التــي يغطيهــا المخطــط مــا يقــارب ( )200نســمة ،و( )500نســمة
ف ــي منطق ــة الت ــثثير ،ويب ــين الج ــدول الت ــالي اس ــتخدامات األرض ض ــمن التجم ــع ال ــذي
يقطــن بــه ( )200نســمة ،ويقــدم الخــدمات لمنطقــة التــثثير (,)2ويبــين الجــدول رقــم()31
األستخدامات المختلفة لألرض.
جدول ( )31استخدامات األرض يف طمينة عام (1980م)
نوع االستخدام

سكني
تجاري

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

0,8

7,3

0,5

4,6

0,2

1,8

1,2

10,9

1,8

16,4

0,6

5,4

0,4

3,6

1,7

15,5

0,6

5,4

3,1

28,2

0,1

0,9

11,0

%100

صناعي
تعليمي

خدمات صحية وضمان إجتماعي
المرافق الدينية والثقافية

اإلدارة والخدمات العامة
الرياضة والترفيه

الخدمات الزراعية

النقل والمواصالت
المنافع العامة
المجموع

المصدر :بولسيرفيس ،طمينة المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
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ومن دراسة الجدول نلحظ ارتفاع نسبة مساحة شبكة النقل والمواصالت حيـث

بلغ ــت (3,1هـ ــ) وبنس ــبة ( )%28,2م ــن مجم ــوع مس ــاحة المنطق ــة اإلجمالي ــة ،وتلته ــا
الخ ـ ـ ــدمات الص ـ ـ ــحية ،والض ـ ـ ــمان ،االجتم ـ ـ ــاعي بمس ـ ـ ــاحة بلغ ـ ـ ــت (1,8هـ ـ ـ ــ) ,وبنس ـ ـ ــبة

()1
()2

بولسيرفيس ،طمينة المخطط العام  ،2000التقرير النهائي رقم( ط ن،1988 ،)51-
المصدر نفسه،

.51
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( ،)%16,4والرياضــةوالترفية بمســاحة بلغــت (1,7ه ــ) بنســبة ( ، )%5,4فاالســتخدام
التعليمــي بمســاحة (1,2هــ) بنســبة ( ،)%10,9فــي حــين لــم تتجــاوز مســاحة االســتخدام

الس ـ ــكني (0,8هـ ـ ــ) بنس ـ ــبة ( ،)%7,3وتس ـ ــاوت مس ـ ــاحة الم ارف ـ ــق الديني ـ ــة ،والثقافي ـ ــة،

والخ ــدمات الزراعي ــة فبلغ ــت (0,6هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%5,4أم ــا اإلدارة والخ ــدمات العام ــة
فستش ـ ــغل مسـ ـ ــاحة تبلـ ـ ــد (0,4ه ـ ـ ــ) بنس ـ ــبة ( ،)%3,6وتقـ ـ ــل المسـ ـ ــاحة التـ ـ ــي تشـ ـ ــغلها
االســتخدامات الصــناعية إلــى ( )%0,2فقــطو العتمــاد المنطقــة علــى اإلنتــاح الز ارعــي،

والرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل أساسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوز مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافع العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(0,1هـ) بنسبة (.)%0,9

ب – استخدام األ رض المخطط عام (2000م) :

المخط ـ ــط له ـ ــا بن ـ ــاء عل ـ ــى
ح ـ ــددت االس ـ ــتخدامات المختلف ـ ــة لمنطق ـ ــة التجم ـ ــع ُ
احتياج ــات الس ــكان ال ــذي توق ــع أن يص ــل ع ــددهم إل ــى ( )1000نس ــمة ،وفض ــال ع ــن
التخطيط إلحاطة التجمع بثراض ذات زراعة كثيفة ،أو غابات من الشـمال ،والشـرق،

والغــرب ،والمنطق ــة الوحيــدة الت ــي تصــلح للتط ــوير الحضــري ف ــي الجنــوب وتوج ــد به ــا
ز ارع ــة مكثف ــة ,وبســاتين ،وقــد تــم تحديــد اســتخدامات األرض المخططــة( ,)1كمــا يبــين

الجدول( )32األتي:

جدول ( )32استخدام األرض املخطط يف طمينة عام (2000م)
نوع االستخدام

سكني
تجاري
صناعي
تعليمي
الصحة والضمان اإلجتماعي
المرافق الدينية والثقافية
الرياضة والترفية ،مناطق الحماية
اإلدارة والخدمات العامة
الخدمات الزراعية
النقل والمواصالت
المنافع العامة
المجموع

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

9,8
1,0
1,0
8,0
0,5
1,4
14,1
0,9
2,2
8,4
0,2
47,5

20,6
2,1
2,1
16,8
1,1
3,0
29,7
1,9
4,6
17,7
0,4
100
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نلح ــظ م ــن الج ــدول الس ــابق رق ــم( )32أن المخط ــط ركـ ـز عل ــى من ــاطق الرياض ــة

والترفيه ومناطق الحمايـة لتبلـد مسـاحتها (14,1هــ) بنسـبة( ،)%29,7وهـي عبـارة عـن
زرعـة غيرهـاو للحفـاه علـى األ ارضـي الزراعيـة ،وللفصـل
أشجار مزروعة التـي خطـط ل ا
بــين االســتخدامات المختلفــة لأل ارضــي ،إضــافة إلــى زيــادة مســاحة المنطقــة الســكنية

*

لتصل إلى (9,8هـ) بنسبة ( ،)%20,6تبعا الرتفاع عدد السكان.

أمـ ــا الخـ ــدمات التعليميـ ــة فـ ــد خصـ ــص لهـ ــا المخططـ ــط مسـ ــاحة بلغـ ــت (8هـ ـ ـ) بنسـ ــبة

( ،)%16,8وهي نسبة مرتفعةو لكون المنطقة المخططة لـن تخـدم سـكان التجمـع فقـط

بــل كــذلك الســكان الموجــودين بالمنــاطق المحيطــة ال ـذين قــدر عــددهم بق اربــة()6200
نســمة,وقد أهــتم المخطــط بتطــوير شــبكة النقــل وخصــص لهــا مســاحة قــدرت بــ(8,4هــ)

بنسـ ــبة ()%17,7و لتفـ ــي باحتياجـ ــات المنطقة,وتسـ ــهل عمليـ ــة اإلتصـ ــال بينهـ ــا وبـ ــين
المدينــة ،والمنــاطق المحيطــة فــي حــين لــم تــزد مســاحة بــاقي االســتخدامات المتمثلــة فــي

الخــدمات العامــة والم ارفــق كثيـ ارو عمــا كانــت عليــه عــام (1980م)و نظـ ار لتــوفير مدينــة

مصـ ـراتة ألغل ــب إحتياج ــات الس ــكان,كما خط ــط لـ ـربط طمين ــة بواس ــطة ط ــرق محلي ــة
بطريق طرابلس _مصراتة ،وطريق مصـراتة_ الكـ ارريم ،فضـال عـن طريـق رئيسـي يمـر
خالل مركز التجمع باالتجاه الشرقي الغربي ،وطريق يمر باالتجاه الشمالي -الجنـوبي

ي ــؤمن حرك ــة الم ــرور م ــن التجم ــع إل ــى مصـ ـراتة ،وع ــدد م ــن المس ــالك تـ ـربط من ــاطق

التطوير داخل التجمع بشكل مباشـر،مع ربطهـا بشـبكة الميـاه المحـالة مـن (مصـراتة –

الخم ــس) ,والمحافظ ــة عل ــى المص ــدر الح ــالي المتمث ــل ف ــي اآلب ــار الجوفي ــة كمص ــدر

احتياطي للمياه بالتجمع(.)1
 – 6المخطط العام للكراريـم :

يقــع تجمــع الك ـ ارريم علــى الطريــق الســاحلي ،وتنحــدر المنطقــة المســطحة بــبطء تجــاه

الشــرق مــن ارتفــاع يتـراوح مــن(6 – 5م) فــوق مســتوى ســطح البحــر ،فــي منطقــة انتقــال

بين المناخ شبه الصحراوي ،والصحراوي(.)2

* هناك  30وحدة قائمة بحالة جيدة واالحتياجات الكليـة  170 =30–200وحـدة عـدد الوحـدات السـكنية المطلـوب
انشاؤها لتغطية االحتياجات السكنية.

()1

بولسيرفيس ،طمينة المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

()2

بولسيرفيس ،الك ارريم المخطط العام  ،2000التقرير النهائي رقم (ط ن,1980 ،)52-
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.43
.13

أ  -استخدامات األرض عام (1980م) :
نما التجمـع بـالك ارريم باالتجـاه الجنـوبي علـى طـول الطريـق السـاحلي ،فـي حـين
افتــرض المخطــط األول أن تتوســع المنطقــة ببتجــاه الجان ـب الشــمالي الغربــي للطريــق
الساحلي ،ويبين الجدول األتي االستخدامات المختلفة لالراضي ,ومساحتها.
جدول ( )33استخدامات األرض يف الكراريم عام (1980م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

2,0

44,5

تجاري

0,1

2,2

تعليمي

1,0

22,2

صحي

0,1

2,2

المرافق الدينية والثقافية

0,1

2,2

اإلدارة والخدمات العامة

0,2

4,5

النقل والمواصالت

1,0

22,2

المجموع

4,5

100

المصدر  :بولسيرفيس ،الك ارريم المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

.20

نلحــظ مــن الجــدول الســابق ارتفــاع مســاحة االســتخدام الســكني التــي قاربــت نص ـ
االس ــتخدامات وبلغ ــت (2,0هـ ــ) بنس ــبة ( ، ،)%44,5وتش ــتمل المس ــاحة المخصص ــة

لالســتخدامات الســكنية ( )25وحــدة ضــمن التجمــع ,و( )5وحــدات أخــرى متفرقــة ,تليهــا

الخ ــدمات التعليمي ــة بمس ــاحة (1,0هـ ــ) بنس ــبة ( ،)%22,2الت ــي تس ــاوت م ــع األرض
المخصصة للنقل والمواصالت.
ول ـ ــم تش ـ ــغل اإلدارة والخ ـ ــدمات إال مس ـ ــاحة ( 0,2هـ ـ ــ) بنس ـ ــبة ( ،)%4,5م ـ ــن
مجمــوع المســاحة الحضـرية للتجمــع البالغــة (4,5هــ) ،أمــا الخــدمات الصــحية ,والم ارفــق
الديني ـ ـ ـ ــة والثقافي ـ ـ ـ ــة فل ـ ـ ـ ــم تتج ـ ـ ـ ــاوز مس ـ ـ ـ ــاحة ك ـ ـ ـ ــل منه ـ ـ ـ ــا منفص ـ ـ ـ ــلة(0,1هـ ـ ـ ـ ــ) بنس ـ ـ ـ ــبة
(,)%2,2وكانت تتزود الكـ ارريم بالميـاة مـن بئـر ارتـوازي يقـع علـى ُبعـد (2كـم) جنـوب
غــرب التجمـع ،وتتكــون الشــبكة مــن خـزان جــوفي تبلــد ســعته حـوالي (400م )³ومحطــة
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للض ـ ـ ـ ـ ــخ ،ووح ـ ـ ـ ـ ــدة للتحلي ـ ـ ـ ـ ــة ،وخـ ـ ـ ـ ـ ـزان عل ـ ـ ـ ـ ــوي للمي ـ ـ ـ ـ ــاه بطاق ـ ـ ـ ـ ــة إس ـ ـ ـ ـ ــتيعابية تبل ـ ـ ـ ـ ــد
(200م.)1()³
ب  -استخدام األرض المخطط عام (2000م) :
قــدر المخطــط أن يصــل عــدد الســكان فــي الك ـ ارريم إلــى ( )1,500بحلــول عــام
(2000م) ،ويثخــذ هــذا التوقــع فــي االعتبــار لتحديــد الوظــائ

المفترضــة للك ـ ارريم فــي

شــبكة التجمعــات اإلقليميــة ،واالمكانيــات المحليــة للتنميــة ،وتوقــع المخطــط أن الزيــادة
الطبيعي ــة سـ ــتمثل نسـ ــبة ( )%15مـ ــن مع ــدالت النمـ ــو,و( )%85الباقيـ ــة ناجمـ ــة عـ ــن
الهجـ ـرة المحلي ــة()2و وق ــد ت ــم تحدي ــد اس ــتخدامات األرض كم ــا يب ــين الج ــدول رق ــم()34
اآلتي:
جدول ( )34استخدام األرض املخطط يف الكراريم عام (2000م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

18,0

57,2

تجاري

0,7

2,2

صناعي

0,8

2,5

تعليمي

2,3

7,3

صحة وضمان اجتماعي

0,2

0,6

مرافق دينية وثقافية

1,3

4,1

رياضة وترفية ،وأحزمة عازلة

1,2

3,8

إدارة وخدمات عامة

0,5

1,6

خدمات زراعية

0,9

2,9

النقل والمواصالت

5,4

17,2

منافع عامة

0,2

0,6

المجموع

31,5

100

المصدر :بوليسرفيس ،الك ارريم المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

()1
()2

بولسيرفيس ،الك ارريم المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
المصدر نفسه،

.26
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.20-19

.49

م ـ ــن الج ـ ــدول الس ـ ــابق رق ـ ــم()34نج ـ ــد أن ـ ــه ك ـ ــان ض ـ ــمن المخط ـ ــط أن تش ـ ــغل
االســتخدامات الســكنية أكبــر مســاحة بــين االســتخدامات الحض ـرية المخططــة بمســاحة
تبلـ ــد (18,0ه ـ ــ) بنسـ ــبة ( ،)%57,2مـ ــن مجمـ ــوع االسـ ــتخدامات بالمنطقـ ــة المخططـ ــة
البالغــة (31,5ه ــ) ،تليهــا المســاحة المخصصــة للنقــل والمواصــالت بمســاحة (5,4ه ــ)
بنسبة ( ،)%17,2وتثتي الخدمات التعلمية في المرتبة الثالثة بمسـاحة (2,3هــ) بنسـبة
()%7,3و لسد العجز القائم فيها وتوفير االحتياجات المتوقعة للسكان.
وفــي المرتبــة الرابعــة تــثتي الم ارفــق الدينيــة والثقافيــة بمســاحة (1,3ه ــ) وبنســبة
( ،)%4,1فمن ــاطق الرياض ــة ,والترفي ــه ,واألحزم ــة العازل ــة بمس ــاحة (1,2هـ ــ) وبنس ــبة
( ،)%3,8وتتق ـ ـ ــارب المس ـ ـ ــاحة المخصص ـ ـ ــة للخ ـ ـ ــدمات الزراعي ـ ـ ــة (0,9هـ ـ ـ ــ) بنس ـ ـ ــبة
( ،)%2,9مـ ـ ــع االسـ ـ ــتخدامات الصـ ـ ــناعية التـ ـ ــي بلغـ ـ ــت مسـ ـ ــاحتها (0,8ه ـ ـ ــ) وبنسـ ـ ــبة
( ،)%2,5وقـ ـ ــد خصصـ ـ ــت مسـ ـ ــاحة ال تتجـ ـ ــاوز (0,5ه ـ ـ ــ) بنسـ ـ ــبة ( ،)%1,6ل ـ ـ ـ دارة
والخــدمات العامــة ،وتقــل إلــى (0,2ه ــ) وبنســبة ( ،)%0,6لكــل مــن خــدمات الضــمان
االجتماعي ،والصحة ،والمنافع العامة ،وهذا العتماد المنطقة على مدينة مصـراتة فـي
توفيرهــا لها,وقــد تــم اختيــار المنطقــة الســكنية بحيــث ال تتــداخل مــع األ ارضــي الزراعيــة
على مساحة تغطي (18هـ) ،وقـد ركـزت منـاطق الرياضـة ،وم ارفـق الترفيـه بـالقرب مـن
المركــز الــذي خصــص للم ارفــق العامــة ,والتســويق ,وخطــط ألن تخــدم المنطقــة إضــافة
إلى سكان التجمع سكان المناطق القريبة الذين قدر عـددهم بق اربـة ( )2500نسـمة فـي
منطق ــة الت ــثثير ،كم ــا ح ــدد المخط ــط مواق ــع لم ــدارس ابتدائي ــة ,واعدادي ــة تلب ــي كاف ــة
االحتياجات(.)1

*

 – 7المخطط العام لتاورغـــاء :
غط ـ ـ ــى المخطـ ـ ـ ــط األول (1988-1966م) األ ارضـ ـ ـ ــي المالصـ ـ ـ ــقة لتاورغـ ـ ـ ــاء
القديمة ،وقد نمت تاورغـاء بسـرعة وقـد خطـط لبنـاء تجمـع خـارح المنطقـة التـي غطاهـا
المخطــط فيمــا أطلــق عليــه تاورغــاء الوســطى ،وســيغطي المخطــط العــام الثــاني منطقــة
( )1بولسيرفيس ،الك ارريم المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

.48

* عرضــت الد ارســات األوليــة حــول تاورغــاء عــام (1980م) ،وقــدمت المســودة للجنــة تقيــيم الد ارســات الخاصــة عــام
(1981م) ،وتم اعتماد المخطط العام لتاورغاء من قبل اللجنة الشعبية العامة عام (1983م).
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التجمــع األوســط الواقعــة بــين التجمــع الجديــد الواقــع علــى الطريــق الســاحلي والتجمــع
القديـم (.)1
أ  -استخدامات األرض عام (1980م) :

يغط ــي المخط ــط مس ــاحة تبل ــد ( 45,8هـ ــ) يقط ــن به ــا حـ ـوالي ( )2500نس ــمة

وتتنوع استخدامات األرض بالمنطقة ،كما يبين الجدول رقم( )35اآلتي:
جدول ( )35استخدامات األرض يف تاورغاء عام (1980م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

21,5

46,9

تجاري

0,4

0,9

صناعي

1,3

2,8

تعليمي

5,3

11

صحي

2,5

5,5

المرافق الدينية والثقافية

0,3

0,7

النقل والمواصالت

14,0

30,5

المنافع العامة

0,5

1,1

المجموع

45,8

100

المصدر :بولسيرفيس ،تاورغاء المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

.21

ومـن د ارسـة الجـدول نجـد أن مسـاحة المنطقـة السـكنية البالغـة (21,5هــ) بنســبة
(،)%46,9كانت تقارب نص

المساحة الحضرية البالغة (45,8هـ)و وهذا دليـل علـى

االســتقرار الكبيــر للســكان بالمنطقــة ،كمــا أن شــبكة النقــل تحتــل مســاحة كبي ـرة بلغــت

(14,0ه ــ) وبنســبة ( ،)%30,5وقــد يكــون ذلــك أحــد األســباب التــي أدت إلــى اختيــار
المنطق ــة الوس ــطى كمنطق ــة تط ــوير ض ــمن المخط ــط الث ــانيو إض ــافة لوج ــود خ ــدمات
التعلـ ـ ـ ــيم التـ ـ ـ ــي تشـ ـ ـ ــغل مسـ ـ ـ ــاحة (5,3ه ـ ـ ـ ــ) بنسـ ـ ـ ــبة ( ،)%11,6والصـ ـ ـ ــحة بمسـ ـ ـ ــاحة
(2,5هـ ــ) وبنس ــبة ( ،)%5,5والص ــناعة بمس ــاحة (1,3هـ ــ) وبنس ــبة ( ،)%2,8والتج ــارة
بمس ــاحة (0,4هـ ــ) وبنس ــبة ( ،)%0,9والم ارف ــق الديني ــة الت ــي ش ــغلت مس ــاحة (0,3هـ ــ)
()1

بولسيرفيس ،تاورغاء المخطط العام،2000مصدر سابق،
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.13

وبنسـ ـ ـ ــبة ( ،)%0,7وبعـ ـ ـ ــض المنـ ـ ـ ــافع العامـ ـ ـ ــة بهـ ـ ـ ــا التـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــم تتجـ ـ ـ ــاوز مسـ ـ ـ ــاحتها
(0,5هـ) بنسبة (.)%1,1
وكان هناك ( )290مسكنا عالية الكثافة تقع في شمال التجمع ،و( )80مسـكنا
متفرقـ ــا فـ ــي الجنـ ــوب ( )%95منهـ ــا بحالـ ــة جيـ ــدة ،وتشـ ــتمل الم ارفـ ــق التعليميـ ــة علـ ــى
مدرســتان ابتــدائيتان ،ومدرســة اعداديــة ،وثانويــة بكليهمــا قســم داخلــي ،وكــان المستشــفى
قيــد اإلنشــاء ،والمتــاجر القليلــة الموجــودة ،وورف التصــليح بحالــة ســيئة ،وبهــا مصــنع
إلنتــاح الحصــائر ،وعــدد مــن الــورف الصــناعية ،وتـرتبط بــالطريق الســاحلي الــذي تبعــد
عن ــه مسـ ــافة ( 1,5ك ــم) بواسـ ــطة طري ــق قـ ــديم ذو مس ــارين ،وطريـ ــق جدي ــد ذو أربعـ ــة

مسارات .وشبكة الطرق بـالتجمع متعامـدة بشـكل منـتظم ،وقـد زود التجمـع بطريـق جيـد

يربطـ ــه بتاورغـ ــاء القديمـ ــة ،وتتـ ــزود بالميـ ــاه مـ ــن منبـ ــع للميـ ــاه يقـ ــع علـ ــى بعـ ــد ح ـ ـوالي
( 5كم) من التجمع على الجانب الغربي للطريـق السـاحلي ،ويشـتمل التجمـع علـى بئـر

ارتوازي بطاقة ( )1200م /³يوميا ويغطي كافة االحتياجات ،ولم يكن بـالتجمع شـبكة
للمجــاري ،وتصــرف ميــاه األمطــار ســطحيا باالتجــاه الشــمالي الشــرقي ،وهنــاك محطــة
للكهرباء تزود التجمع والمناطق المحيطة عدا الشوارع(.)1

ب  -استخدام األرض المخطط عام (2000م) :

تقوم تاورغاء على منطقة سهلية ،ويرتفع بها منسوب الميـاه الجوفيـة ،لـذا يجـب

أخذ االحتياطات الالزمة عنـد التصـميم ,وإقامـة المبـاني ،وتعـد المنـاطق الواقعـة جنـوب

وجنوب شرق وغرب المناطق العمرانية القائمة أفضل األراضي للتطور الحضري.
وقد حسبت المساحات الالزمة لمختل

استخدامات األراضي والبنيـة األساسـية

,واالجتماعيــة بنــاءعلى معــدالت النمــو الســكاني ،حيــث توقــع المخطــط أن يصــل عــدد
الســكان إلــى ق اربــة ( )17000نســمة عــام (2000م) ويبــين الجــدول رقــم( )36التــالي
االستخدامات المختلفة لألراضي المخططة.

()1

بولسيرفيس ،تاورغاء المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
271

.20-19 .14

جدول ( )36استخدام األرض املخطط يف تاورغاء عام (2000م)
نوع االستخدام

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

سكني

205,5

44,9

تجاري

8,5

1,9

صناعي

26,5

5,8

تعليمي

24,8

5,4

الصحة والضمان اإلجتماعي

10,7

2,3

المرافق الدينية والثقافية

6,9

1,5

الرياضة والترفيه ،ومناطق الحماية

73,5

16,1

اإلدارة والخدمات العامة

3,2

0,7

الخدمات الزراعية

7,2

1,6

النقل والمواصالت

82,6

18,0

المنافع العامة

8,2

1,8

المجموع

457,6

100

المصدر :بولسيرفيس ،تاورغاء المخطط العام  ،2000مصدر سابق،

.66

مــن الجــدول نلحــظ االرتفــاع الكبيــر فــي مســاحة االســتخدامات الســكنية التــي
بلغــت (205,5ه ــ) بنســبة ()%44,9و وذلــك للزيــادة المتوقعــة فــي أعــداد الســكان ،أمــا
شــبكة النقــل والمواصــالت فمســاحتها ســتبلد (82,6هــ) بنســبة ( ،)%18,0فتؤكــد زيــادة
أهمية المنطقة وعمليات التنقـل بهـا ،إلـى جانـب المسـاحة التـي كـان يفـرض أن يشـغلها
خ ــط الس ــكك الحديدي ــة ( ل ــم ي ــتم إنش ــاؤها وق ــد تغي ــر طريق ــه خ ــارح المنطق ــة المح ــددة
للمخطط وخارح المنطقة السكنية بتاورغاء).
وتظه ـ ــر المس ـ ــاحة المرتفع ـ ــة لمن ـ ــاطق الترفي ـ ــه ,والس ـ ــاحات الخضـ ـ ـراء البالغ ـ ــة
(73,3هــ) بنســبة ( ،)%16,1االهتمــام بالجانــب الطبيعــي والبيئــي ،كمــا يظهــر الجــدول
االتجاه نحو تطوير الصناعة التي ستبلد مساحة(26,5هــ) بنسـبة( ،)%5,8ومـع توقـع
قلة االعتماد على الزراعة ،فال يتوقع زيادة عدد العاملين بها.
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وق ــد خصص ــت مس ــاحة (24,8هـ ــ) بنس ــبة ( )%5,4للخ ــدمات التعليمي ــة لس ــد
العجــز القــائم فيهــا ،وتليهــا خــدمات الصــحة ،والضــمان االجتمــاعي (10,7ه ــ) وبنســبة
( ،)%2,3وســيتم تــوفير االحتياجــات الضــرورية للســكان بالخــدمات التجاريــة بمســاحة
بلغـ ـ ـ ـ ــت(8,5ه ـ ـ ـ ـ ــ) بنسـ ـ ـ ـ ــبة ( ،)%1,9وارتفعـ ـ ـ ـ ــت مسـ ـ ـ ـ ــاحة المنـ ـ ـ ـ ــافع العامـ ـ ـ ـ ــة لتبلـ ـ ـ ـ ــد
(8,2هــ) بنســبة ( )%1,8لنقصــها الكبيــر فــي منطقــة المخطــط ،أمــا الخــدمات الزراعيــة
فلن تتجاوز مساحتها (7,2هـ) بنسـبة ( ،)%1,6وستنشـث الم ارفـق الدينيـة والثقافيـة علـى
مساحة تقدر بـ(6,9هـ) وبنسبة ( ،)%1,5أمـا أقـل المسـاحات فقـد خصصـت للخـدمات
العامة فلم تزد عن (8,2هـ) بنسبة (.)%0,7

مــع أســتغالال بقيــة األ ارضــي كم ارعــي ,وبعضــها للز ارعــة المحــدودة بشــكل دوري

ولعــدم ت ـوافر امكانيــات لتطويرهــا ،أمــا بــاقي االســتخدامات فقــد تطــورت بشــكل يناســب
احتياجــات الســكان ،وقــد خطــط لتزويــد المدينــة بالميــاه مــن المصــدر المحلــي للميــاه
الجوفيــة ،و حفــر آبــار جديــدة وبنــاء محطــة لتحليــة الميــاه (تــم بناءهــا ووصــلت الميــاه
لمدينــة مصـراتة) ،وبنــاء علــى احتيــاح الفــرد* قــدرت الكميــة اإلجماليــة للميــاه لألغـراض
البشـرية بــ( )2720م/³يوميـا ،وسـتقام شـبكة للصـرف الصـحي ،لصـرف ميـاه األمطـارو

لالسـ ــتفادة منهـ ــا فـ ــي ري المحاصـ ــيل الزراعيـ ــة التـ ــي ال تسـ ــتخدم لالسـ ــتهالك اآلدمـ ــي

المباشر(.)1
ً
ثالثا  :خمططات اجليل الثالث (: )2025-2000

ت ــثخرت عملي ــة إع ــداد مخطط ــات الجي ــل الثال ــث تس ــع س ــنوات ،فق ــد ك ــان م ــن

المفترض أن تبدأ عام (1996م) حتى تكون جـاهزة عنـد انتهـاء فتـرة مخططـات الجيـل
الثــاني (2000-1980م)و ولــذا ظهــرت فت ـرة ف ـراغ تخطيطــي مــن (2005-2000م)،

انتشـ ـ ـ ـ ـ ــرت خاللهـ ـ ـ ـ ـ ــا التنميـ ـ ـ ـ ـ ــة المبـ ـ ـ ـ ـ ــان العمرانيـ ـ ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ـ ـ ـوائيا ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــدون ض ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط،
أو مراقبة في كل المدن ،وحول المخططات(.)2

* احتياح الفرد ُق ِدر ( )160لتر.
( )1بولسيرفيس ،تاورغاء المخطط العام  ،2000مصدر سابق،
()2

.51

سعد خليل القزيري ،الجيل الثالـث ومسـتقبل المـدن ،فـي كتـاب الجيـل الثالـث ومسـتقبل المـدن فـي ليبيـا ،تحريـر:

سعد خليل القزيري ،ط ،1منشورات مكتب العمارة ،بنغازي،2006 ،
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.36

فحـ ــدثت الكثيـ ــر مـ ــن التجـ ــاوزات للمعـ ــايير ،والـ ــنظم ،والتش ـ ـريعات التخطيطي ـ ـة،
عل ــى األ ارض ــي الزراعي ــة ،وع ــدم م ارع ــاة

وانتش ــرت ظـ ـواهر البن ــاء العشـ ـوائي ،والزحـ ـ

البيئة ،والتشوه العمراني ،وتزايد الطلب على األرض للبنـاء ،وزيـادة عمليـات المضـاربة
فيهــا( ،)1ومــن د ارســة الجــدول رقــم (,)37والشــكل رقــم ( )70نلحــظ عــدم تطبيــق بنيــة
التجمعات السكنية المقررة بمخططات الجيل الثاني بشكل تام.
جدول ( )37املناطق املطورة والشاغرة يف خمططات اجليل الثاني (2006م)
المنطقة

المساحة بمخطط

المساحة

()2000

المطورة فعلياً

المساحة الشاغرة

نسبة المساحة
الشاغرة

مصراتة

11165

10607

558

5

طمينة

48

38

10

21

الك ارريم

32

9

23

72

تاورغاء

458

160

298

65

الدافنية

42

34

8

19

المجموع

11745

21502

897

182

المصدر :المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.127

مــن د ارســة الجــدول نلحــظ ارتفــاع المســاحات الشــاغرة فــي األجـزاء الجنوبيــة مــن
المنطقة ،وتحديدا في الك ارريم فتبلد نسبتها ( ،)%72وفـي تاورغـاء ( ،)%65فـي حـين
تقل كلما اقتربنا من المركز حيث بلغت فـي طمينـة ( ،)%21وتقـل النسـبةفي الدافنيـة
لتصل إلى ( ،)%19وال تزيد عن ( )%5فقط في مدينة مصراتة.
ورغــم ت ازيــد النمــو الســكاني بكــل مــن الك ـ ارريم ،وتاورغــاءو إال أنــه حــدث خــارح
ح ــدود المخط ــطو مم ــا س ــبب بع ــدد كبي ــر م ــن المش ــاكل التخطيطي ــة ،والتنموي ــة بهم ــاو
النتشار السكان في مساحات شاسعة ومتباعدةو وذلـك سـيتطلب مجهـود كبيـر ،ومبـالد
مالية طائلةو لتنظيم هذه التجمعات وتوفير الخدمات لها.
()1

علي أحمد زيدان ،التخطيط العمراني ومخططات المدن ،في كتاب الجيل الثالث ومستقبل المدن ،تحرير :سعد

خليل القزيري ،ط ،1منشورات مكتب العمارة ،بنغازي،2006 ،
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إضافة إلى أن عدد السـكان بجميـع الم اركـز المقترحـة كـان أقـل مـن المتوقـع ،وقـد
حــدث التطــور العم ارنــي الفعلــي خــارح المخطــط ونــتج عــن ذلــك نشــؤ منــاطق حض ـرية
مختلطـة منخفضـة الكثافـة ،وبعـض القـرى الصــغيرة ،وكـان التطـور فـي كـل مـن طمينــة
والدافنيــة ،أقــل ممــا هــو مقتــرح فــي المخطــط ،إال أنــه كــان متماشــيا معــه ،كمــا يوضــح
الشـكل رقـم (-70أ-ب)  ,وفيـه نلحـظ أن االنتشـار العشـوائي حـول الدافنيـة يكـاد يكـون
ضعفي ،أو ثالثة أضعاف مساحة المركز المخطط.
أمــا فــي تاورغــاء فترتفــع النســبة غيــر المســتغلة مــن المخطــطو لوجــود العم ـران
العش ـوائي الكثيي ـ

المحــيط بالمنطقــة المركزيــة القائم ــة بهــا ،كمــا يوضــح الشــكل رق ــم

(-70ح) ،أمــا أعلــى نســبة شــاغرةمن مســاحة المخــط فســجلت فــي الكـ ارريم كمــا يوضــح

الشكل رقم (-70د) الوضع العمراني القائم بها ،مستوى التنفيـذ فـي مخططـات الجيـل
الثاني(.)1
 – 1بنية التجمعات السكانية المستقبلية :
بن ــاء عل ــى المش ــكالت س ــابقة ال ــذكر وغيره ــا ،فق ــد ظه ــرت الحاج ــة إل ــى إع ــادة
النظ ــر ف ــي اإلس ــتراتجية المكاني ــة ،وض ــرورة تح ــديثهاو ل ــذا أع ــدت مخطط ــات للمـ ـدن،

والقـ ــرى ،وذلـ ــك بعـ ــد سـ ــنوات مـ ــن العمـ ــل فـ ــي مرحلـ ــة اإلعـ ــداد ،فـ ــتم تكلي ـ ـ

المكتـ ــب

االستشاري الوطني ببعداد مخططات إقليمية إلقليم طرابلس ،والذي يقع إقلـيم مصـراتة

الفرعي ضمنه(.)2
وترك ــز اإلس ــتراتيجية الرئيس ــة في ــه عل ــى تكثيـ ـ

المن ــاطق الحضـ ـرية المختلط ــة

الموجـ ــودةو لتتحـ ــول إلـ ــى تجمعـ ــات سـ ــكانية حض ـ ـرية ،أو امتـ ــداد للتجمعـ ــات السـ ــكانية
الحاليــة ،والمنــاطق الحض ـرية المختلطــة ،هــي منــاطق غيــر مخططــةو ولكنهــا تطــورت
على حساب األراضي الزراعية بشكل رئيسي ،سواء بتراخيص من الجهات المختصة،

أو بدونها ،وغالبا ما يكون قاطنو هذه المساكن من العاملين فـي قطاعـات أخـرى غيـر
الز ارعــة ،وتظهــر بــذلك مشــكالت بيئيــة متمثلــة فــي تــوفير الميــاه  ،ومنظومــات الصــرف
()1

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

()2

سعد خليل القزيري ،الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ،مصدر سابق،

.128-127-123
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الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ،إذ أن الكثافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المنخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل
بمنظوم ــات البني ــة التحتي ــة أمـ ـ ار ص ــعبا ،كم ــا يح ــد االنتش ــار العم ارن ــي العشـ ـوائي م ــن
إمكانية استخدام األساليب الزراعية الفعالة في المنطقة.
وستقع المراكز الفرعية والمحلية على مسافة ( 30كـم) بالنسـبة لمعظـم مناطــق النطـاق
الفرع ــي ،كم ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( ،)71والمن ــاطق المثهول ــة بالس ــكان الموج ــودة ف ــي

الجن ــوب الت ــي تفص ــلها مس ــافة أكب ــر س ــتكون محـ ــدودة ،وستت ـ ـراوح المس ــافة القصـ ــوى

بالسكان للوصول إلى المراكز الخدميـة بـين ( 40-30كـم)و نتيجـة لتـوافر وسـيلة النقـل
الخاصــة ،وتحســن شــبكات الطــرق ،فــي حــين لــم تكــن تتجــاوز المســافة الفاصــلة بــين

المراكز الخدمية ( 20كم) كحد أقصى سابقا(.)1

وهنــاك أ ارضــي شــاغرة ضــمن الجيــل الثــاني بالمنــاطق الحض ـرية ،كافيــة للمخططــات

الشــاملة الحاليــة ،ومتطلبــات النمــو حتــى العــام (2025م) ،وتــم اقت ـراح تطــوير منطقــة
(العرعــار) الواقعــة جنــوب شــرق مص ـراتة كموقــع ســياحي بحاجــة إلــى مخطــط شــامل

جديد كمنطقة عمرانية.

ويب ــين الج ــدول رق ــم ( )38بني ــة التجمع ــات الس ــكانية المس ــتقبلية ،وأع ــداد السـ ــكان

المتوقعـ ــة ،وسـ ــتكون هـ ــذه البنيـ ــة مسـ ــتدامة علـ ــى المـ ــدى الطويـ ــل ،وستسـ ــتمر بعـ ــض
التجمعــات الســكنية القائمــة فــي تقــديم الخــدمات لســكانها ،والقــاطنين بضـواحيها إال أنهــا
لن تحظى برتبة التجمعات السكانية التي وضعت وفق السياسة الوطنيـة المكانيـة التـي

تم فيهاتصني

المدن التي يزيد عدد سكانها عن ( )9000نسمةعلى النحو اآلتي:

-1مدينة أولى (>  )500,000نسمة.
 -2مدن رئيسية ( )500,000–100,0000نسمة.
-3مدن ثانوية ( )100,000-50,000نسمة.
-4تجمعات سكانية ( )50,000–9,000نسمة(.)2

()1
()2

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،
المصدر نفسه،

.128-123

.129
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وطرابلس هي المدينة الوحيدة في ليبيا التي يمكن تصنيفها كمدينـة أولـى ،وصـنفت
مصـ ـراتة كمدين ــة رئيس ــية ،أم ــا بن ــى ولي ــد* فه ــي ص ــغيرة ج ــدا ،وك ــذلك الح ــال بالنس ــبة
للمركـ ـزين المحلي ــين الح ــاليين طمين ــة ،وتاورغ ــاء الل ــذان ال يتع ــديان كونهم ــا تجمع ــان
سكانيان صغيران جدا (. )1
جدول ( )38بنية التجمعات السكانية املستقبلية عام (2025م)

رتبة التجمع السكاني

مركز نطاقي فرعي
(مصراتة)

مركز محلي
(تاورغاء)

عدد السكان عام 2000

مخططات الجيل الثالث
(عدد السكان عام2025م)

بالمركز

بالمركز وحوله

بالمركز

بالمركز وما حوله

192900

232300

350000

400000

1300

20100

1000

28000

المص ـ ــدر :المكت ـ ــب ال ـ ــوطني االستش ـ ــاري ،مس ـ ــودة المخطــ ــط النط ـ ــاقي الفرع ـ ــي مصـ ـ ـراتة ،مص ـ ــدر س ـ ــابق،
.125-124

وم ــن د ارس ــة الج ــدول نلح ــظ حص ــر التجمع ــات الس ــكانية ف ــي مركـ ـزين (ض ــمن
منطقـة الد ارسـة) همـا مدينـة مصـراتة التـي يتوقـع عـام (2025م)أن يصـل عـدد السـكان
بمركزهــا( )350000نســمة ،ويــزداد إلــى( )400000نســمة مضــافا إليهــا عــدد الســكان
بالمنــاطق المحيطــة بهــا ،أمــا فــي منطقــة تاورغــاء فسيصــل عــدد الســكان إلــى ()1000
نسمة بالمركز ,ليبلد العدد الكلي( )28000نسمة بالمركز وما حوله.
ويمكن حصر المراكز المستقبلية في النطاق الفرعي مصراتة في اآلتي:
أ – المركز النطاقي الفرعي :

ُخطــط للم اركــز النطاقيــة الفرعيــة بحيــث تكــون كبي ـرة الحجــم ،وتــوفر الخــدمات
للنطاق التابع لها ،إضافة إلى أسواق العمل المتنوعة للسكـان و لتحقيـق التنمـية

* يضــم النطــاق الفرعــي مص ـراتة منطقــة بنــى وليــد حســب التقســيم اإلداري الــذي كــان متبعــا عنــد إعــداد الد ارســات
الخاصة بالمخطط .
()1

المكتب الوطني اإلستشاري  ،مصدر سابق ،

.124
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المســتدامة عل ــى الم ــدى البعي ــد ،وذل ــك ع ــن طري ــق ت ــوفير األ ارض ــيو لتط ــوير
الخ ــدمات ،والم ارف ــق ،ووس ــائل النق ــل المتعلق ــة بمختلـ ـ

النش ــاطات االقتص ــادية ،وف ــي

مواقــع يســهل الوصــول إليهــا ،ويجــب أال يقــل عــدد سـكان المركــز النطــاقي الفرعــي عــن
( )50000نس ــمة ع ــام (2025م) ،وأن يص ــل الع ــدد إل ــى ( )100000نس ــمة ببض ــافة
المناطق المحيطة بالمركز ،وأن تحتوي علـى أسـواق عمـل أكبـر ،وأكثـر تنوعـا ،ويجـب
التركيز على تحسين األداء الوظيفي للتجمعات السكانية(.)1
وقــد ُخطــط لتكــون مدينــة مص ـراتة* هــي المركــز النطــاقي الفرعــي الوحيــد فــي
النطاق الفرعي مصراتة ،وهي تتجه إلى تشكيل تجمـع عم ارنـي مـع المنـاطق المختلطـة
المجــاورة لهــا ،وســينمو ليصــل إلــى ( )400000نســمة عــام (2025م) ،أي مــا يشــكل
قرابة ( )%70من إجمالي سكان النطاق الفرعي حاليا(.)2
ب – المراكز المحلية :
خط ــط إلقام ــة مرك ــز محل ــي واح ــد ه ــو تاورغ ــاءو وذل ــك للتخفيـ ـ

م ــن مش ــاكل

المــرور فــي المنــاطق الحضـرية ،ومنــع تفاقمهــا مســتقبال ،وال يمكــن إيجــاد أسـواق عمــل
مستقلة بها ولكنها يمكن أن تكـون موقعـا بـديال للشـركات والمسـاكن ،ويجـب أن ال يقـل
ع ــدد الس ــكان به ــا ع ــن ( )10000نس ــمة ،وأن يص ــل إل ــى ( )20000نس ــمة ببض ــافة
ع ــدد الس ــكان بالمن ــاطق المحيط ــة لع ــدد الس ــكان ب ــالمركز ،وس ــتوفر الم ارك ــز المحلي ــة
العم ــل لس ــكان المن ــاطق المج ــاورة الواقع ــة عل ــى مس ــافة أق ــل م ــن

الخ ــدمات ،وف ــر

( 30كم) ،وستتنوع األسواق في المركز النطـاقيو وبـذلك سـتتزايد وتيـرة عمليـات التنقـل
بين المراكز المحلية ,وبين المركز النطاقي الفرعي (مصراتة)(.)3
وســيؤدي ذلــك إلــى الضــغط علــى شــبكة النقــل ،وبالتــالي علــى المركــز النطــاقي
الفرعي ،وهذا يشابه الوضع الحالي حيث يعتمد السكان على المنطقة المركزيـة بمدينـة
()1

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،

.129-125

* مص ـراتة  :يقصــد بهــا مدينــة مص ـراتة الممتــدة مــن زاويــة المحجــوب غربــا حتــى قصــر أحمــد شــرقا بنــاء علــى
مخططات الجيل الثالث .

()2

المصدر نفسه ،

()3

المصدر نفسه،

.129-125
.125
280

مصـراتةو ويــؤدي ذلــك إلــى الضــغط الشــديد ،واإلزدحــام خاصــة فــي أوقــات الــذروةو لــذا
يجــب اعتمــاد التخطــيط لم اركــز التســويق والخــدمات بــالمراكز المحليــةو لتقليــل الضــغط
على المنطقة المركزية.

ج – تجمع ثانوي :

وهــو النــي يقــل فيــه عــدد الســكان عــن ( )10000نســمة بمركزهــا ،و يصــل إلــى
( )20000نســمة ببضــافة ســكان المنــاطق المحيطــة بهــاو وبــذلك صــنفت ( )4منــاطق
بالنطاق الفرعي مصراتة كتجمعات ثانوية وهي :
الدافنيــة ،وطمينــة ،والك ـ ارريم ،والعرعــار ،والــثالث األولــى هــي منــاطق
مثهولــة قائمــة ،أمــا منطقــة العرعــار فهــي منطقــة مخطــط حــديث ســيتم انشــاؤه ضــمن
مخططات الجيل الثالث

()1

.

 - 2استخدامات األرض :
تــم تحديــد أربعــة منــاطق فــي تجمــع مص ـراتة كثســاس الســتعماالت األ ارضــي،
وســوف تتغيــر اســتعماالت األ ارضــي كمــا يوضــح الشــكل رقــم ( ،)72وســتنمو المنــاطق
الحض ـ ـ ـ ـرية بنسـ ـ ـ ــبة ( ،)%49وس ـ ـ ـ ــتتناقص المنطقـ ـ ـ ــة الحضـ ـ ـ ـ ـرية المختلطـ ـ ـ ــة بنسبـ ـ ـ ـ ــة
()%12و نتيجـ ــة لتحولهـ ــا إلـ ــى منـ ــاطق حض ـ ـرية ،توقـ ــع ارتفـ ــاع فـ ــي معـ ــدالت النمـ ــو
السكاني يبلد (.)2()%60
أ – منطقة التطوير:
ويقصد بـها التـوسع في المناطق الشاغرة بمخطط الجيل الثاني الشامل لمدينـة
مصراتة،إذ التزال هناك مناطق شاغرة بالمدينة ،وينبغـي تحديث ،وتوسـيع المخططـات
الحالية ،لتيشـمل المناطق الحضرية المختلطة فيهاوالمجـاورة لـها,

()1
()2

المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،
المصدر نفسه،

.125-124

.131-130
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التــي ينبغــي تكثيفهــا ,واســتغاللها بشــكل جيــد ،وســيعتمد التطــوير المســتقلي علــى
ثالث محاور كما يوضح الشكل رقم ( )73وهي:
• مجمع الحديد والصلب في الشرق.
• مجمع العلوم والتقنية في الشمال.
• المنطقة الحرة في الشمال الشرقي.
ب – المنطقة الحضرية المختلطة :
ويقصـ ــد بهـ ــا المنـ ــاطق الحض ـ ـرية المختلطـ ــة المجـ ــاورة لمدينـ ــة مص ـ ـراتة ،وهـ ــي
مناطق شاسعة ال يمكن تكثيفها في المستقبل القريب أي ليس قبل (2025م) (. )1
ج  -الحزام األخضر :

للحد من تزايد االنتشار العشوائي ،سيتم تحديد نمو التجمـع السـكاني بمصـراتة،

وذل ــك ببيج ــاد منطق ــة عازل ــة (حـ ـزام أخض ــر)و وال ــذي سيش ــكل الح ــد األقص ــى للنم ــو
الحضري ،وسيحظر أية أعمال تطويرية داخله بشكل صارم ،ويستثنى من ذلك ما هـو
قـ ــائم مـ ــن تجمعـ ــات سـ ــكانية ،كمـ ــا يجـ ــب الحفـ ــاه علـ ــى األ ارضـ ــي الزراعيـ ــة الجيـ ــدة،
والغابات ،وتشجير غابات جديدة.
د – المنطقة الريفية :

وهــي ســتتكون مــن مســاحات شاســعة مــن األحــراف ،وســتقع خــارح التجمعــات

الســكانية ,والح ـزام األخضــر ،وستســود فيهــا األ ارضــي الزراعيــة ،إلــى جانــب األ ارضــي
الزراعية منخفضة الجودة ،التي ستتضمن بعض التجمعات السكانية الصغيرة(.)2

()1المكتب الوطني االستشاري ،مصدر سابق،
()2

المصدر نفسه،

.130

.131-130
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أوالً :النتائـج :
من خالل دراسة العوامل الطبيعية ،والتطور العمراني لمنطقة الدراسة،

والتغيرات اإلدارية والتطورات الحاصلة في أعداد السكان ،ومراحل التخطيط الذي
مرت به  ،أمكن التوصل إلى عدد من النتائج تتمثل في :

 -1أثّــرت الظــروف الطبيعيــة فــي نشــثة م اركــز العمـران ،وتحكمــت بهــا فــي العصــور
الماض ــية ،وظل ــت تح ــد نموه ــا باتجاه ــات مح ــددة حت ــى وق ــت قري ــب ،وه ــو م ــا
أظهره تشتت مراكز العمران الرئيسـية بمنطقـة الد ارسـة وتباعـدها ،وقيامهـا حيـث

توافرت المياه ،وخلت األرض من الكثبان الرملية والسبخات.

 -2أســهمت الممي ـزات الطبيعيــة التــي تمثلــت فــي موقعهــا ،ووف ـرة الميــاه ،وخصــوبة
األرض فــي جعــل منطقــة الد ارســة بــؤرة هامــة لشــبكة الطــرق والمواصــالت علــى
مــر العصــور ،فقــد أهلهــا موقعهــا علــى البحــر وفــي منطقــة وســطى بــين أنحــاء
الــبالد الشــرقية والغربيــة ،والمتــدادها الجنــوبي الــدور األب ـرز فــي بقائهــا منطقــة

تجارية مزدهرة لفترات طويلة .

 -3أدى النمو العمراني العشوائي غير المخطط ،سواء في المناطق التي تـم وضـع
مخططــات لهــا ،أو التــي لــم يــتم وضــع مخططــات لهــا ،إلــى تــدمير مســاحات

واس ــعة م ــن األرض الزراعي ــة ،والض ــغط عل ــى مص ــادر المي ــاه الجوفي ــة ،وع ــدم
فعالية خدمات البنية التحتية .

 -4ركــزت المخططــات علــى الن ـواحي العمرانيــة الهندســية ،ولــم تســتثمر الظــروف

الطبيعية ،ولـم تُ ارعـى طبيعـة السـكان فيهـاو ممـا أسـهم فـي ظهـور عـدة مشـاكل،
إضــافة لطــول المــدة الفاصــلة بــين فتـرة اإلعــداد والد ارســة والتنفيــذ وبالتــالي تغيــر
استخدامات األرض في المنطقة خالل هذه المدة.

 -5كــان لتباعــد المنــاطق التــي اختيــرت كمنــاطق مخططــات عامــة ،أثــر بــارز فــي
زيــادة وتفــاقم المشــاكل التخطيطيــة ،فلقــد نمــا العم ـران علــى طــول شــبكة الطــرق
التي أنشئت لتربطها ببعضها وبالمدينة .
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 -6أدت التغييرات اإلدارية المستمرة إلى عرقلـة العمليـات التخطيطيـة ,حيـث تتغيـر
حدود المناطق من فترة الخرى .

 -7أُغفلـت منــاطق نمــت عمرانيــا وســكنيا كــالزروق والغيـران ،عنــد إعــداد مخططــات
الجي ــل الث ــاني ،ول ــم ي ــتم إع ــداد مخطط ــات له ــا ،ب ــل اتبع ــت ذات المخطط ــات

العامة للمناطق نفسها التي اُختيرت بـالمخطط األول ،رغـم أن بعضـها لـم ينمـو
كما هو متوقع .
 -8وض ــعت المخطط ــات ل ــثالث من ــاطق زراعي ــة خص ــبة ه ــي الدافني ــة ،والكـ ـ ارريم،

وطمين ــة ،ب ــدال م ــن التثكي ــد عل ــى ص ــفتها الزراعي ــة ،واس ــتخدامها كظهي ــر غن ــي
للمدين ــة الت ــي يفت ــرض نموهـ ــا ،ف ــثدى ذل ــك إل ــى تـ ــدمير مس ــاحات واس ــعة مـ ــن
األراضي الخصبة فيها ،وتلويث المياه الجوفية.

 -9سـ ــيتركز السـ ــكان مسـ ــتقبال فـ ــي المنطقـ ــة الممتـ ــدة م ـ ـن زاويـ ــة المحج ـ ـوب حتـ ــى
الزروق إضافة إلى الغيران ،بشكل واضح مع ارتفاع عدد السـكان فـي تاورغـاء
إال أنه سيكون نموا مشتتا على مساحة واسعة فقيرة طبيعيا.

 -10تمتلك المنطقة إمكانيات طبيعية سياحية ومناخية هامة ظلـت لفتـرة طويلـة دون
عناية,وباالمكان أستثماروها لتحتل موقعا هاما.

 -11تحـ ــوي منطقـ ــة الد ارسـ ــة مدينـ ــة ،و 3ض ـ ـواحي سـ ــكنية ،هـ ــي زاويـ ــة المحجـ ــوب،

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزروق ،والغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحية ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،

و قريتان زراعياتان هما طمينة ،والدافنية،وقرية مركزية هي تاورغاء.

 -12لــم تتجاوزالمدينــة الــدائري ال اربــع ،وظلــت كــل مــن الــزروق وقصــر أحمــد وزاويــة
المحجـ ـ ــوب منفصـ ـ ــلة عنهـ ـ ــا كض ـ ـ ـواحي له ـ ـ ـا ،وتختل ـ ـ ـ

عنهـ ـ ــا فـ ـ ــي مظهرهـ ـ ــا

الخ ــارجي,و ك ــان يفت ــرض أن تنم ــو المدين ــة م ــن زاوي ــة المحج ــوب غرب ــا حت ــى
قصر أحمد شرقا مكونة حاضره مصراتة.
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ثانياً :التوصيات :

بناء على نتائج الدراسة السابقة فبن الباحثة توصي باألتي :

 -1ضرورة اإلسراع في تنفيذ خدمات البنية التحتية الواردة في المخططات،
ومنها انشاء محطة تحلية للمياه تخدم منطقة مصراتة والخمس ،للحد من
ارتفاع معدالت السحب من اآلبار وبالتالي زيادة ملوحة المياه.
 -2العمل على إيقاف أي تطور عمراني باألراضي الزراعية ،وتحديد المساحة
التي يفترض بناء المساكن عليها.
 -3استغالل مناطق األودية في النشاط الزراعي ،واستثمار المياه فيها بانشاء
السدود التعويقية ،والصهاريج ،الستثمار األراضي زراعيا ،ورعويا.
 -4إعادة النظر في العمليات المستمرة إلزالة الكثبان ،وردم السباخ ،وإيجاد بديل
للرمال التي تستخدم في البناء عدا رمال الكثبان ،وحماية السباخ التي تعد
مظه ار طبيعيا بيئيا مهما.
 -5دراسة المخططات السابقة ،والوقوف على مواضع القصور فيها ،خاصة في
مجالي البيئة ،والتنمية العمرانية.

 -6ضرورة إجراء مسح جغرافي طبيعي ،وبشري شامل للمنطقة ،قبل الشروع في
تحديد محاور النمو العمراني.

 -7الحفاه على المبان العمرانية القديمة ،وإجراء مسح أثري شامل للمدينة،
واإلبقاء على المناطق ذات األهمية األثرية كمعلم مهم للمنطقة.
المناخية،
 -8المحافظة على المظاهر الطبيعية ،التي تسهم في عمليات الموازنة ُ
وتضفي طابعا طبيعيا ممي از للمنطقة.

 -9انشاء هيئة تخطيطية تضم خبراء من كافة االختصاصات ،االقتصادية،
والجغرافية ،والتخطيطية ،والتربوية ،والهندسية ،واالجتماعية ،والبيئية ،إلضفاء
النظرة الشاملة للمخطط ،ولتتم عملية التخطيط في إطار متكامل.
المناخية ،والطبيعية والطبوغرافية،
 -10إجراء دراسات تطبيقية لدراسة التغيرات ُ
وربطها بالتغيرات العمرانية ، ،وتحديد مدى تثثرها بها أو عدمها.
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 -11االهتمام بتنمية االمكانيات الطبيعية باإلقليم ،واستثمارها بخطط طويلة
المدى.
 -12تصني

األراضي حسب نوع االستخدام الذي يفترض أن تشغله ,ومنع

استثمارها بشكل مغاير.
 -13دراسة الجيولوجيا الحركية جيدا والحر

على أخذ هذه الظروف الطبيعية

في الحسبان عند التصميم لالنشاءات المختلفة,وتدعيم المباني,وأدخال
األساليب الحديثة لتفادي أي خطر قد يحدث ,خاصة وأن النمو ببتجاه البحر
بدأ يزداد بشكل ملحوه.
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فـي شــمال غــرب ســهل جفــارة  ،ط،1الـدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع واإلعــالن،
مصراتة . 1986 ،
 - 32حســين حميــده  ،الجيولوجيــا التطبيقيــة للهندســة المدنيــة  ،دارال ارتــب الجامعيــة ،
بيروت . 1989 ،
 - 33حسـ ـ ــين مسـ ـ ــعود أبـ ـ ــو مدينـ ـ ــة  ،الم ـ ـ ـوانئ الليبيـ ـ ــة  ،ط ، 1منشـ ـ ــورات الشـ ـ ــركة
االشتراكية للموانئ  ،مصراتة . 2000 ،

 - 34حســين مســعود أبــو مدينــة  ،مينــاء مص ـراتة البحــري بــين الماضــي والحاضــر ،
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الم ـ ـ ـ ــؤتمر الت ـ ـ ـ ــاريخي األول  ،كلي ـ ـ ـ ــة اآلداب  ،الجامع ـ ـ ـ ــة الليبي ـ ـ ـ ــة  ،بنغ ـ ـ ـ ــازي ،
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الثال ــث ومس ــتقبل الم ــدن ف ــي ليبي ــا  ,تحري ــر :س ــعد خلي ــل القزي ــري ,ط ,1مكت ــب

العمارة لالستشارات الهندسية  ,بنغازي .2006 ,

 - 49سـعد خليـل القزيـري  ،د ارســات حضـرية  ،ط ، 1دار النهضـة العربيـة ،بيــروت،
. 2007
 - 50سـ ــعدي صـ ــالح السـ ــعدي  ،التخطـ ــيط اإلقليمـ ــي نظريـ ــة توجـ ــه تطبيـ ــق  ،بيـ ــت
الحكمة ،بغداد .1989 ،

 - 51السـ ــيد خالـ ــد المطـ ــري  ،د ارسـ ــات فـ ــي مـ ــدن العـ ــالم اإلسـ ــالمي  ،دار النهضـ ــة
العربية ,بيروت . 1989 ،
 - 52ش ــارل في ــرو  ،الحولي ــات الليبي ــة  ،ترجم ــة :عب ــد الكـ ـريم أب ــو ش ــويرب  ،ط، 4
منشورات جامعة قاريونس  ،بنغازي . 1998 ،

 - 53الشـريف اإلدريســي  ،نزهــة المشــتاق فــي اختـراق اآلفــاق  ،المجلــد األول  ،عــالم
الكتب  ،بيروت . 1989 ،
 - 54الصـ ــالحين جبريـ ــل الخفيفـ ــي  ,النظـ ــام الض ـ ـريبي فـ ــي واليـ ــة ط ـ ـرابلس الغـ ــرب
(,)1912-1835ط ,1مرك ـ ــز جه ـ ــاد الليبي ـ ــين للد ارس ـ ــات التاريخي ـ ــة  ،طـ ـ ـرابلس,
.2000
 - 55صــفوح خيــر  ،البحــث الجغ ارفــي مناهجــه وأســاليبه  ،دار الم ـريخ  ،الريــاض ،
. 1990

 - 56صــالح الــدين بحيــري  ،ق ـراءات فــي التخطــيط اإلقليمــي وجهــة نظــر جغرافيــة ،
ط ، 1دار الفكر  ،دمشق . 1994 ،
295

 - 57صــالح عبــد الجــابر عيســى  ،تنمــيط وتخطــيط المســتوطنات الريفي ـة  ،د ارســة
جغرافية أصولية تطبيقية  ،مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة . 1983 ،

 - 58الطــاهر أحمــد ال ـزاوي  ،معجــم البلــدان الليبيــة  ،دار مكتبــة النــور  ،ط ـرابلس ،
.1968

 - 59الطـ ـ ـ ــاهر أحمـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـزاوي  ,جهـ ـ ـ ــاد اإلبطـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ـ ـرابلس الغـ ـ ـ ــرب  ,ط, 4
دار الفرجاني  ,طرابلس .2004 ,
 - 60عبداالل ــه أبوعي ــاف  ،أزم ــة المدين ــة العربي ــة  ،وكال ــة المطبوع ــات  ،الكوي ــت ،
.1958
 - 61عبـ ـ ــاس فاضـ ـ ــل السـ ـ ــعدي  ،د ارسـ ـ ــات فـ ـ ــي جغرافيـ ـ ــة السـ ـ ــكان  ،ط ، 1منشـ ـ ــثة
المعارف ،اإلسكندرية . 1980 ،

 - 62عبــد الــرحمن ابــن خلــدون  ،تــاريخ ابــن خلــدون  ،كتــاب العبــر المبتــدأ والخبــر ،
القسم األول  ،المجلد السادس  ،دار الكتاب اللبناني  ،بيروت . 1959 ،
 - 63عبــد الحفــيظ فضــيل الميــار  ،الحضــارة الفينيقيــة فــي ليبيــا  ،ط ، 1مركــز جهــاد
الليبيين للدراسات التاريخية  ،بنغازي . 2001 ،

 - 64عبــد الحفــيظ فضــيل الميــار  ،د ارســة تحليليــة للنقــائغ البونيــة فــي إقلــيم المــدن
الثالث في ليبيا  ,مركز جهاد الليبيين للد ارسات التاريخية  ،طرابلس . 2005 ،
 - 65عب ـ ــد الحمي ـ ــد ص ـ ــالح ب ـ ــن خي ـ ــال  ،الز ارع ـ ــة والث ـ ــروة الحيواني ـ ــة  ،ف ـ ــي كت ـ ــاب
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طرابلس . 2004 ،
 - 81علــي عطيــة عبدالســالم  ،اآلثــار االقتصــادية واالجتماعيــة لالســتعمار اإليطــالي
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الملتقى  ،لبنان . 1998 ،
دار ُ
 - 84علــي الميلــودي عمــورة  ،التطــور العم ارنــي والمعمــاري فــي ليبيــا خــالل الفت ـرة
مــن( ،)1950–1835فــي كتــاب نــدوة المجتمــع العربــي الليبــي(,)1950–1835

تحري ــر :محم ــد الط ــاهر الجـ ـراري  ،مرك ــز جه ــاد الليبي ــين للد ارس ــات التاريخي ــة،
طرابلس . 2005 ،

 - 85علــي الميلــودي عمــورة  ،القــالع والحصــون والقصــور والمحــارس علــى الت ـراب
الليب ـ ــي خ ـ ــالل مختلـ ـ ـ

العه ـ ــود  ،مرك ـ ــز جه ـ ــاد الليبي ـ ــين للد ارس ـ ــات التاريخي ـ ــة،

طرابلس. 2005 ،
 - 86علــي وهــب  ،الجغرافيــا البشـرية  ،ط ، 1المؤسســة الجامعيــة للد ارســات والنشــر
والتوزيع  ،بيروت . 1986 ،

 - 87فـ ــاروق عبـ ــاس حي ـ ــدر  ،تخطـ ــيط المـ ــدن والق ـ ــرى  ،ط ،1منشـ ــثة المع ـ ــارف ،
اإلسكندرية . 1994 ،
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 - 88فتح ــي أحم ــد الهـ ـرام  ،التض ــاريس والجيمورفولوجي ــا  ،ف ــي كت ــاب الجماهيري ــة
د ارســة فــي الجغرافيــا  ،تحريــر :الهــادي مصــطفى أبــو لقمــة وســعد خليــل القزيــري،
ط ،4الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن  ،سرت .1995 ،
 - 89فتحـ ـ ــي محم ـ ـ ــد أب ـ ـ ــو عيان ـ ـ ــة  ,جغرافي ـ ـ ــة العمـ ـ ـ ـران  ,دار المعرف ـ ـ ــة الجامعي ـ ـ ــة,
اإلسكندرية .1993 ,
 - 90فتحــي محمــد مصــيلحي  ،تطــور العاصــمة المص ـرية والقــاهرة الكبــرى ،تجربــة
التعميــر المص ـرية مــن ( 4000ق م  2000 -م) ،ط ، 1دار المدينــة المنــورة ،
القاهرة . 1988 ،

 - 91فتحــي محمــد مصــيلحي  ،تخطــيط المدينــة العربيــة بــين اإلطــار النظــري والواقــع
والمستقبل  ،ط ، 1مطبعة رواي وشركاؤه  ،القاهرة .1995 ،
 - 92فرانشيسكو كـورو  ،ليبيـا أثنـاء العهـد العثمـاني الثـاني  ،تعريـب  :خليفـة محمـد
التليسي  ،ط ، 1المنشثة العامة للنشر والتوزيع  ،طرابلس . 1984 ،
 - 93فرح أبو بكر المبروك  ,أهمية البعد البيئي فـي التخطـيط الحضـري ,فـي كتـاب
الجي ـ ــل الثال ـ ــث ومس ـ ــتقبل الم ـ ــدن ف ـ ــي ليبي ـ ــا  ,تحري ـ ــر :س ـ ــعد خلي ـ ــل القزي ـ ــري ,

ط ,1مكتب العمارة لالستشا ارت الهندسية  ,بنغازي .2006,

 - 94فـؤاد محمــد الصــقار ،التخطــيط اإلقليمــي ،ط ،3منشــثة المعــارف ،اإلســكندرية،
. 1994

 - 95فيصــل ســعد الجربــي ،الفينيقيــون فــي ليبيــا مــن  1100ق.م حتــى القــرن الثــاني
الم ـ ــيالدي  ،ط ، 1ال ـ ــدار الجماهيري ـ ــة للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع واإلع ـ ــالن  ،مصـ ـ ـراتة ،
.1996
 - 96كايد عثمان أبوصبحة ،جغرافيا المدن ،ط ،1دار وائل ،عمان. 2003 ،

 - 97كلوديــو ســيجري  ،الشــاطئ ال اربــع  ،االســتيطان اإليطــالي فــي ليبيــا  ،ترجمــة:
عب ـ ــدالقادر مص ـ ــطفى المحيش ـ ــي  ،مرك ـ ــز د ارس ـ ــة جه ـ ــاد الليبي ـ ــين ض ـ ــد الغ ـ ــزو
اإليطالي ،طرابلس . 1987 ،
 - 98كن ــود هولمب ــو ,رحل ــة ف ــي الص ــحراء الليبي ــة ارص ــدو الص ــحراء ,دار الفرج ــاني,
طرابلس .1969 ,
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 - 99ماجــدة إب ـراهيم عــامر  ,النمــو الســكاني  ,فــي كتــاب د ارســات فــي ســكان ليبيــا,
تحرير :سعد خليل القزيري ,ط ,1دار النهضة العربية ,بيروت .2003 ,

 - 100مارتن مور  ،الشاطئ الرابع  ،االستيطان الزراعي اإليطالي الشامل في ليبيا
 ،ترجم ــة :عب ــدالقادر مص ــطفى المحيش ــي  ،ط ، 1مرك ــز د ارس ــة جهـ ـاد الليبي ــين
ضد الغزو اإليطالي  ،طرابلس .
 - 101مارسيا دالو ,تخطيط المدن واألبعاد البيئيـة واإلنسـانية ,ترجمـة :إينـاس عفـت،
الدار الدولية  ,مصر.1994 ,
 - 102محسـ ـ ــن عبدالصـ ـ ــاحب المظفـ ـ ــر  ،التخطـ ـ ــيط اإلقليمـ ـ ــي  ،مفـ ـ ــاهيم ونظريـ ـ ــات
وتحليالت سكانية  ،ط ، 1دار شموع الثقافة  ،الزاوية .2002 ،
 - 103محمـ ــد إب ـ ـراهيم حسـ ــن  ،المصـ ــطلحات الجغرافيـ ــة تطبيـ ــق تحليلـ ــي  ،المكتبـ ــة
المصرية  ،اإلسكندرية .2004 ،
 - 104محمد أحمـد حسـونة  ،أثـر العوامـل الجغرافيـة فـي الفتوحـات اإلسـالمية  ،دار
النهضة المصرية  ،القاهرة . 1980 ،
 - 105محمد أحمد النطاح  ,األرصاد الجوية ,ط ,1الدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع
واإلعالن  ,مصراتة.1990,
 - 106محمد إمحمد شاهين  ,المجمعات السكنية بـين االسـتقرار والعبـور  ,فـي كتـاب

الجي ــل الثال ــث ومس ــتقبل الم ــدن ف ــي ليبي ــا  ,تحري ــر :س ــعد خلي ــل القزي ــري  ,ط,1

مكتب العمارة لالستشارات الهندسية  ,بنغازي .2006 ,

 - 107محمــد بــن عثمــان الحشائشــي  ،رحلــة الحشائشــي إلــى ليبيــا جــالء الكــرب عــن
طـ ـرابلس الغ ــرب س ــنة  ، 1895تق ــديم :عل ــي مص ــطفى المصـ ـراتي  ،ط ، 1دار
لبنان  ،بيروت . 1965 ،
 - 108محم ــد خم ــيس الزوك ــة  ،التخط ــيط اإلقليم ــي وأبع ــاده الجغرافي ــة  ،ط ، 4دار
المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية . 2003 ،

 - 109محم ـ ــد ص ـ ــبري محس ـ ــوب  ،جيمورفولوجي ـ ــة السـ ـ ـواحل  ،دار الثقاف ـ ــة والنش ـ ــر
والتوزيع  ،القاهرة . 1991 ،
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 - 110محمــد الصــغير غــانم  ،التوســع الفينيقــي فــي غربــي البحــر المتوســط  ،ط، 2
المؤسسة الجامعية  ،لبنان .1982 ،
 - 111محم ــد عب ــد

الم ــة  ،التجرب ــة الليبي ــة ف ــي تنمي ــة واس ــتغالل المي ــاه الجوفي ــة ،

فــي كتــاب التصــحر وهجـرة الســكان فــي الــوطن العربــي  ،تحريــر :محمــد عــاط
كشك  ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،القاهرة . 1995 ،
 - 112محمــد عبــدالقادر عثمــان  ،المدينــة اإلســالمية  ،ط ، 1دار اآلفــاق  ،القــاهرة ،
. 1999
 - 113محمــد عب ــدالهادي أبــو ش ــعيرة  ،الرباطــات الس ــاحلية الليبيــة اإلس ــالمية  ،ف ــي
مجلـ ــد ليبيـ ــا فـ ــي التـ ــاريخ  ،المـ ــؤتمر التـ ــاريخي األول  ،كليـ ــة اآلداب  ،الجامعـ ــة
الليبية ،بنغازي . 1968 ،

 - 114محمــد علــي فضــل والهــادي مصــطفى أبــو لقمــة  ,الم ـوارد المائيــة  ,فــي كتــاب
الجماهيرية دراسة في الجغرافيا  ،تحرير :الهادي مصطفى أبو لقمة وسـعد خليـل

القريزي  ،ط ,1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن  ,سرت .1995

 - 115محمــد المبــروك المهــدوي  ،جغرافيــة ليبيــا البش ـرية  ،ط ، 3منشــورات جامعــة
قاريونس  ،بنغازي . 1998 ،

 - 116محمد مجدي تراب ،أشكال السـواحل المصـورة  ،منشـثة المعـارف ،اإلسـكندرية
. 1997 ،
 - 117محمود الصديق أبو حامـد  ،مظـاهر الحيـاة الفينيقيـة فـي طـرابلس  ،فـي مجلـد
ليبيــا فــي التــاريخ  ،المــؤتمر التــاريخي األول  ،كليــة اآلداب  ،الجامعــة الليبيــة ،
بنغازي. 1968 ،

 - 118محمــود نــاجي  ،تــاريخ ط ـرابلس الغــرب  ،ترجمــة :عبــد الســالم أدهــم  ،ط، 2
دار الفرجاني  ،طرابلس . 1995 ،

 - 119مختــار الطــاهر كرفــاع  ,الحركــة العماليــة فــي ليبيــا ( ,)1969 -1943ط,1
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية  ,طرابلس .2000 ,
 - 120مخت ــار اله ــادي ب ــن ي ــونس  ،علم ــاء الغالبن ــة وآث ــارهم العلمي ــة  ،ط ، 1مرك ــز
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية  ،طرابلس . 1991 ،
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 - 121مس ــعود رمض ــان ش ــلوف وآخ ــرون  ،موس ــوعة اآلث ــار اإلس ــالمية ف ــي ليبي ــا ،
الجزء األول  ،الدار العربية للكتاب  ،طرابلس .1980 ،
 - 122مصطفى كمـال عبـدالعليم  ،د ارسـات فـي تـاريخ ليبيـا القـديم  ،الجامعـة الليبيـة,
بنغازي .1966 ،

 - 123منصور محمد الكيخيا  ،السـكان  ،فـي كتـاب الجماهيريـة د ارسـة فـي الجغرافيـا
تحريـ ـ ــر :الهـ ـ ــادي مصـ ـ ــطفى أبـ ـ ــو لقمـ ـ ــة وسـ ـ ــعد خليـ ـ ــل القزيـ ـ ــري  ،ط ، 1الـ ـ ــدار
الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن  ،طرابلس . 1995 ،
 - 124منصــور محمــد الكيخيــا ،جغرافيــة الســكان ،ط ،1منشــورات جامعــة قــاريونس،
بنغازي . 2003 ،

 - 125نــوري عمــر الشــتيوي  ,التجــارة البحريــة فــي واليــة ط ـرابلس الغــرب فــي العهــد
العثم ـ ـ ــاني الث ـ ـ ــاني ( ,)1911 -1835ط ,1مرك ـ ـ ــز جه ـ ـ ــاد الليبي ـ ـ ــين للد ارس ـ ـ ــات
التاريخية ،طرابلس .2005,
 - 126الهــادي مصــطفى أبــو لقمــة  ،د ارســات ليبيــة  ،سلســلة رقــم  ، 1ط ، 3مكتبــة
قورينا  ،بنغازي . 1975 ،

 - 127الهادي مصطفى أبو لقمة ،االستعمار االسـتيطاني فـي ليبيـا(,)1970–1911
ف ـ ـ ــي كت ـ ـ ــاب االس ـ ـ ــتعمار االس ـ ـ ــتيطاني اإليط ـ ـ ــالي ف ـ ـ ــي ليبي ـ ـ ــا (،)1970–1911
تحريـ ــر  :إدريـ ــس صـ ــالح الحريـ ــر  ،مركـ ــز د ارسـ ــة جهـ ــاد الليبيـ ــين ضـ ــد الغـ ــزو
اإليطالي ,طرابلس . 1984 ،
 - 128هنريك ــودي أغس ــطيني  ،س ــكان ليبي ــا  ،الج ــزء األول  ،ترجم ــة :خليف ــة محم ــد
التليسي  ،الدار العربية للكتاب  ،طرابلس . 1973 ،

 - 129هن ــري وفري ــدريك بيتش ــي ،األخـ ـوان بيتش ــي والس ــاحل الليب ــي(,)1822-1821

ترجمة  :الهادي مصطفى أبـو لقمـة  ،ط ، 1منشـورات جامعـة قـاريونس ،بنغـازي

. 1996 ،

 - 130هيــرودوتس  ،الكتــاب ال اربــع مــن تــاريخ هيــرودوتس (الكتــاب الســكيتي والكتــاب

الليبــي)  ،ترجمــة  :محمــد المبــروك الــذويب  ،ط ، 1جامعــة قــاريونس ,بنغــازي ،

. 2003
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 - 131ونيس عبدالقادر الشركسي  ،أبحاث في جغرافية مصـراتة ،ط ، 1أويـا للكتـاب
زليتن . 1985 ،

 - 132وهبي سعد البوري  ،بنك روما والتمهيد للغزو اإليطالي لليبيا  ،مجلـس الثقافـة
العام ,سرت . 2006 ،

 - 133يوس ـ

. 1976

 - 134يوسـ

. 1972

 - 135يوسـ ـ

التــوني ،معجــم المصــطلحات الجغرافيــة ،دار الفكــر العربــي ،القــاهرة،

عبدالمجيــد فايــد  ،جغرافيــة الســطح  ،دار النهضــة العربيــة  ،بيــروت ،
الغـ ـزال  ،ليبي ــا ملتق ــى المغ ــرب والمش ــرق  ،ط ، 1منش ــورات الجامع ــة

المغربية  ،طرابلس . 2006 ،

ثانيا  :الرسائل العلمية :
ً
 - 1إبتسـ ــام محمـ ــد علـ ــي الضـ ــبع  ،مخطـ ــط مدينـ ــة غريـ ــان بـ ــين الماضـ ــي والحاضـ ــر
والنظرة المستقبلية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب،

جامعة السابع من إبريل ،الزاوية. 2001 ،

 - 2أبو بكـر علـي الصـول  ،التذبـذب والتبـاين فـي معـدالت األمطـار بشـعبية مصـراتة
وإمكانيـ ــة اسـ ــتغاللها  ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير غيـ ــر منشـ ــورة  ،قسـ ــم الجغرافيـ ــا ،كليـ ــة
اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة. 2007 ،

 - 3أحمــد محمــد أنديشــة ،الحي ـاة االجتماعيــة فــي الم ارفــئ الليبيــة وظهيرهــا فــي كن ـ

الس ــيطرة الروماني ــة ،رس ــالة دكت ــوراه غي ــر منش ــورة  ،قس ــم الت ــاريخ ،كلي ــة اآلداب،

جامعة عين شمس ،القاهرة. 2000 ،

 - 4أشـ ــرف علـ ــي عبـ ــده  ،ضـ ــاحية المعـ ــادي د ارسـ ــة فـ ــي جغرافيـ ــة العم ـ ـران ،رسـ ــالة
ماجستير غير منشورة  ،قسم الجغرافيـا  ،كليـة اآلداب  ،جامعـة القـاهرة ،القـاهرة،

. 1994

 - 5جم ــال ال ــدين محم ــد عليب ــو ،اس ــتخدامات المي ــاه والمش ــكالت الت ــي تواجهه ــا ف ــي
ش ــعبية مصـ ـراتة ،رس ــالة ماجس ــتير غير منش ــورة  ،قس ــم الجغرافي ــا ،كلي ــة اآلداب
والعلوم ،جامعة المرقب ،زليتن. 2005 ،
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 - 6ســالم فــرح ســالم ،الوجــود اإليطــالي فــي ليبيــا قبيــل الغــزو ،رســالة ماجســتير غير
منشورة  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة الزقازيق ،القاهرة. 1998 ،
 - 7ســالم يــونس ســالم ،اإللــه آمــون فــي واحــة ســيوه ومكانتــه فــي العــالم القــديم ،رســالة
ماجســتير غير منشــورة  ،قســم التــاريخ ،كليــة اآلداب ،جامعــة قــاريونس ،بنغــازي،
. 2006
 - 8ســليمان فــرح الخوجــة ،نشــثة وتطــور الكثبــان الرمليــة وأثرهــا علــى النشــاط البشــري
بالمنطق ــة الس ــاحلية الممت ــدة ب ــين مص ــب وادي كع ــام ف ــي الغ ــرب وتاورغ ــاء ف ــي

الشـ ــرق ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير غير منشـ ــورة  ،قسـ ــم الجغرافيـ ــا ,كليـ ــة اآلداب ،جامعـ ــة

قاريونس ،بنغازي. 2002 ،
 - 9عــز الــدين منصــور عاشــور ،مدينــة الس ـواني د ارســة فــي جغرافيــة المــدن ،رســالة
ماجسـ ــتير غير منشـ ــورة  ،قسـ ــم الجغرافيـ ــا ،أكاديميـ ــة الد ارسـ ــات العليـ ــا ،ط ـ ـرابلس،
. 2005
 - 10علــي عطيــة أبــو حم ـرة ،األبعــاد الجغرافيــة لتنفيــذ مخطــط مدينــة زليــتن خــالل
الفترة (  2005-1980ف) ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،قسـم الجغرافيـا ،كليـة
اآلداب والعلوم ،جامعة المرقب ،زليتن. 2002 ،
 - 11عل ــي محم ــد إبـ ـراهيم التي ــر ،مدين ــة زلي ــتن د ارس ــة ف ــي جغرافي ــة العمـ ـران ،رس ــالة
ماجس ــتير غير منش ــورة  ،قس ــم الجغرافي ــا ,كلي ــة اآلداب ،جامع ــة ناص ــر ،زلي ــتن،
.1999
 - 12عل ــي محم ــد جه ــان ،الحي ــاة الثقافي ــة بمنطق ــة مصـ ـراتة أثن ــاء الحك ــم العثم ــاني
الثـ ــاني(1911-1835م) ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير غير منشـ ــورة  ،قسـ ــم التـ ــاريخ ،كليـ ــة
اآلداب ،جامعة  7أكتوبر ،مصراتة. 2004 ،
 - 13عم ــر محم ــد اعنيب ــة ،جيمورفولوجي ــة س ــاحل مصـ ـراتة فيم ــا ب ــين رأس الهنش ــير
ورأس كــارة ،رســالة ماجســتير غير منشــورة  ،قســم الجغرافيــا ،كليــة اآلداب ،جامعــة
 7أكتوبر ،مصراتة. 2007 ،
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 - 14محمد حميميد محمد ،االتجاهات المكانية لتطور االستيطان الز ارعـي اإليطـالي
ف ـ ـ ـ ـ ــي منطق ـ ـ ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ـ ـ ـراتة  -ترهون ـ ـ ـ ـ ــه -طـ ـ ـ ـ ـ ـرابلس (1970-1911م) ،رس ـ ـ ـ ـ ــالة
ماجســتير غير منشــورة  ،قســم الجغرافيــا ،األقســام األدبيــة ،كليــة اآلداب والعلــوم،
زليتن.1999 ،
 - 15محمد عبد

باكير ،دراسة وتطـوير الصـناعة بمدينـة مصـراتة (  2025ف)،

رســالة ماجســتير غير منشــورة  ،شــعبة التخطــيط ،كليــة الهندســة ،جامعــة المرقــب،
الخمس. 2006 ،
 - 16محمــد علــي أبــو شــحمة  ،المـزارع المحصــنة بالمنطقــة شــبه الصــحراوية ودورهــا
ف ــي ترس ــيخ االح ــتالل الروم ــاني إلقل ــيم الم ــدن ال ــثالث وم ــا حوله ــا م ــن منتصـ ـ

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن األول الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالدي إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى نهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ال ارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالدي،

رسـ ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ـ ــتير غي ـ ـ ـ ــر منش ـ ـ ـ ــورة ،قسـ ـ ـ ــم الت ـ ـ ـ ــاريخ ،كلي ـ ـ ـ ــة اآلداب ،جامع ـ ـ ـ ــة
 7أكتوبر،مصراتة. 2007 ,
 - 17الم ــدني س ــعيد الم ــدني ،سياس ــة االس ــتيطان الز ارع ــي اإليط ــالي وتثثيره ــا عل ــى
الحيــاة االجتماعيــة فــي ليبيــا ،رســالة ماجســتير غير منشــورة  ،قســم التــاريخ ،كليــة
اآلداب ،جامعة الفاتح ،طرابلس. 2005 ،
 - 18مصباح محمد عاشور ،استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشـعار
ع ـ ــن بع ـ ــد ف ـ ــي تحدي ـ ــد مح ـ ــاور التوس ـ ــع العم ارن ـ ــي ف ـ ــي مدين ـ ــة مصـ ـ ـراتة ،رس ـ ــالة
ماجسـ ـ ــتير غير منشـ ـ ــورة  ،قسـ ـ ــم الجغرافيـ ـ ــا ،كليـ ـ ــة اآلداب ،جامعـ ـ ــة  7أكتـ ـ ــوبر،
مصراتة. 2006 ،
 - 19مصطفى منصـور جهـان ،تـوطن صـناعة النسـيج والجلـود فـي شـعبية مصـراتة،
رس ــالة ماجس ــتير غير منش ــورة  ،قس ــم الجغرافي ــا ،كلي ــة اآلداب ،جامع ــة المرق ــب،
زليتن. 2003 ،
 - 20معمــر مخــزوم مفتــاح الشــحومي  ،مدينــة مص ـراتة التركيــب البنــائي والــوظيفي
وأســس العالقــة اإلقليميــة بمخططهــا  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،جامعــة
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المرقـ ــب  ،زليـ ــتن  ،كليـ ــة اآلداب والعلـ ــوم  ،الدارسـ ــات العليـ ــا ،قسـ ــم الجغرافيـ ــا ،
. 2006
 - 21ناصــر عبــدالرحمن فخــرو ،مدينــة الش ــارقة د ارســة فــي جغرافيــة المــدن ،رس ــالة
دكت ــوراه غي ــر منش ــورة  ،قس ــم الجغرافي ــا ،كلي ــة اآلداب ،جامع ــة الق ــاهرة ،الق ــاهرة،
. 1991
 - 22نفيس ــة رمض ــان القزيط ــي ،مورفولوجي ــة مدين ــة الزاوي ــة هيكلي ــة البن ــاء والتركيب ــة
الوظيفيــة مــن واق ـع اســتعماالت األ ارضــي ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،قســم
الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة السابع من إبريل ،الزاوية. 2003 ،
 - 23ونــيس عبــدالقادر الشركســي ،تقيــيم مخطــط مدينــة بنغــازي ( 2014-1966م)،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ,قســم الجغرافيــا ،كليــة اآلداب ،جامعــة قــاريونس،
بنغازي. 1990 ،
 - 24ون ــيس عب ــدالقادر الشركس ــي ،التعل ــيم والص ــحة ف ــي بلدي ــة مصـ ـراتة دارس ــة ف ــي
جغرافيــا الخــدمات ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة  ،قســم الجغرافيــا ،كليــة اآلداب،
جامعة القاهرة ،القاهرة. 2000 ،
 - 25يوس

سعيد كجاليك ،مقومات اإلنتاح ومظاهره الرئيسية ببقليم سهل مصـراتة،

رســالة ماجســتير غير منشــورة  ،شــعبة الجغرافيــا ،قســم العلــوم اإلنســانية ،جامعــة
ناصر ،طرابلس. 1989 ،
ثال ًثا  :الوثائق :
 -1جريـ ــدة المقـ ــاوالت  ،الجريـ ــدة الرسـ ــمية عـ ــام  ,1913سـ ــجالت محكمـ ــة مص ـ ـراتة
الشرعية  ,مصراتة ،بيانات غير منشورة  ,زيارة يوم.2007/5/ 14
 - 2مل ـ ـ

رق ـ ــم  ,1خريط ـ ــة مص ـ ـراتة ع ـ ــام (1885م) ,دار المحفوظ ـ ــات التاريخي ـ ــة,

السرايا الحمراء ,طرابلس ,بيانات غير منشورة ,زيارة يوم .2007/2/20
 - 3مل ـ

رقــم  ,1خريطــة مص ـراتة عــام  ,1932دار المحفوظــات التاريخيــة ,الس ـرايا

الحمراء ،طرابلس ,بيانات غير منشورة ,زيارة يوم .2007/2/20
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 -4مل

رقم  ,1خريطة محيط تاورغاء ،دار المحفوظات التاريخية ,السـرايا الحمـراء,

طرابلس ،بيانات غير منشورة ,زيارة يوم . 2007/12/20
 -5وثيق ــة رق ــم  ،45ملـ ـ

قض ــاء مصـ ـراتة  ،1910ترجم ــة :ش ــمس ال ــدين ع ارب ــي،

ش ــعبة الوث ــائق األجنبي ــة ،مرك ــز جه ــاد الليب ــين للد ارس ــات التاريخي ــة ،طـ ـرابلس ،
بيانات غير منشورة ،زيارة يوم .2007/4/20
 -6وثيقـ ــة رقـ ــم  ،70مشـ ــروع االسـ ــتعمار اإليطـ ــالي ،مل ـ ـ

شـ ــكري فيصـ ــل ،الظـ ــرف

السـ ــادس ،شـ ــعبة الوثـ ــائق العربيـ ــة ،مركـ ــز جهـ ــاد الليبيـ ــين للد ارسـ ــات التاريخيـ ــة،
طرابلس ،بيانات غير منشورة  ،زيارة يوم .2007/7/5
 -7مص ـراتة فــي العهــد اإليطــالي ,مجموعــة صــور ,األرشــي  ,مركــز جهــاد الليبيــين
لدراسات التاريخية,طرابلس ,بيانات غير منشورة,زيارة يوم . 2007/4/20
ابعا  :التقارير واإلحصاءات :
ر ً
 -1أمانة البلـديات وأمانـة التخطـيط ,مسـودة المخطـط الطبيعـي الـوطني طويـل المـدى
( ,)2000-1981مشروع التخطيط الطبيعي ,طرابلس.1979 ,
 -2بولســيرفيس ،إقلــيم مص ـراتة الفرعــي ،المخطــط اإلقليمــي  ،2000التقريــر النهــائي
رقم (ط ن. 1980 ،)46-
 -3بولسـ ــيرفيس ،مص ـ ـراتة المخطـ ــط الشـ ــامل  ،2000التقريـ ــر النهـ ــائي رقـ ــم (ط ن-
. 1980 ،)47
 -4بولس ـ ــيرفيس ،زاوي ـ ــة المحج ـ ــوب المخط ـ ــط الع ـ ــام  ،2000التقري ـ ــر النه ـ ــائي رق ـ ــم
(ط ن . 1980 ،)48-
 -5بولســيرفيس ،الدافنيــة المخطــط العــام  ،2000التقريــر النهــائي رقــم( ط ن،)50-
. 1980
 -6بولســيرفيس ،تاورغــاء المخطــط العــام  ،2000التقريــر النهــائي رقــم( ط ن،)59-
. 1980
 -7بولس ــيرفيس ،طمين ــة المخط ــط الع ــام  ،2000التقري ــر النه ــائي رق ــم (ط ن،)51-
. 1980
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 -8بولســيرفيس ،الك ـ ارريم المخطــط العــام  ،2000التقريــر النهــائي رقــم( ط ن،)52-
. 1980
 -9دوكس ــيادس وش ــركاه ،النق ــل ف ــي ليبي ــا ،دارس ــة عام ــة ح ــول وس ــائل المواص ــالت،
المجلد رقم  ،2برامج السياسات. 1965 ,
 -10عثمــان الش ــاوف وآخ ــرون ،تقري ــر تقي ــيم حماي ــة الم ارع ــي بالجماهيري ــة ،المرك ــز
الفني لحماية البيئة ،طرابلس .
 -11عمــر محمــد بيــت المــال ,الم ـوارد المائيــة المتاحــة بمدينــة مص ـراتة لســد العجــز
القائم لتغذية المدينة حتى عام  ,2005مصراتة.2000 ,
 -12اللجنــة الشــعبية لالستصــالح الز ارعــي وتعميــر األ ارضــي ،تقريــر عــن التربــة فــي
مصراتة ،التنمية الزراعية ،مصراتة. 1981 ،
 -13اللجنة الشعبية لالستصالح الزراعي وتعمير األراضي ،الزراعة في الجماهيريـة
حقائق وأرقام.1982 ،
 -14اللجنة الشعبية للمرافق ،التقسيم اإلداري لبلدية خليج سرت وفروعهـا والمحـالت
التابعة لها ( ،)1989بلدية خليج سرت .
 -15ماك جي مارشـال مـاكميالن ولوكـاس ،تقريـر الجـرد لمحافظـة مصـراتة ،1966
. 1966
 -16مـ ــاك جـ ــي مارشـ ــال مـ ــاكميالن ولوكـ ــاس ،المخطـ ــط الشـ ــامل لمدينـ ــة مص ـ ـراتة
 ،1988التقرير النهائي. 1966 ،
 -17ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العـام لتاورغـاء  ،1988التقريـر
النهائي. 1966 ،
 -18مـ ــاك ج ـ ــي مارش ـ ــال مـ ــاكميالن ولوك ـ ــاس ،المخط ـ ــط العـ ــام لزاوي ـ ــة المحج ـ ــوب
 ،1988التقرير النهائي. 1966 ،
 -19مــاك جــي مارشــال مــاكميالن ولوكــاس ،المخطــط العــام لطمينــة  ،1988التقريــر
النهائي. 1966 ،
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 -20ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العـام الكـ ارريم  ،1988التقريـر
النهائي. 1966 ،
 -21مــاك جــي مارشــال مــاكميالن ولوكــاس ،المخطــط العــام لقصــر أحمــد ،1988
التقرير النهائي. 1966 ،
 -22محم ـ ــد لطف ـ ــي فرح ـ ــات وآخ ـ ــرون ،د ارس ـ ــة اقتص ـ ــاديات المـ ـ ـوارد الطبيعي ـ ــة ف ـ ــي
الجماهيرية العظمى ،مركز البحوث الصناعية ،طرابلس. 1976 ،
 -23مركـ ــز البحـ ــوث الصـ ــناعية ,لوحـ ــة بنـ ــي وليـ ــد ,رقـ ــم ( ف ذ  ,)2-33الكتيـ ــب
التفسيري ,خريطة ليبيا الجيولوجية.1977 ،250.000:1 ,
 -24مرك ـ ــز البح ـ ــوث الص ـ ــناعية ,لوح ـ ــة الخم ـ ــس ,رق ـ ــم( ف ذ  ,)14-33الكتيـ ـ ــب
التفسيري ,خريطة ليبيا الجيولوجية.1975 ،250.000:1 ,
 -25مرك ـ ــز البح ـ ــوث الص ـ ــناعية ,لوح ـ ــة القداحي ـ ــة ,رق ـ ــم ( ف ذ  ,)3-33الكتي ـ ــب
التفسيري ,خريطة ليبيا الجيولوجية.250.000:1،1977 ,
 -26مرك ـ ــز البح ـ ــوث الص ـ ــناعية ,لوح ـ ــة مصـ ـ ـراتة ,رق ـ ــم( ف ذ  ,)15-33الكتي ـ ــب
التفسيري ,خريطة ليبيا الجيولوجية.1975 ،250.000:1 ,
 -27مصــلحة اإلحصــاء والتعــداد ،التعــداد العــام للســكان  ،1954النتيجــة النهائيــة،
المطبعة الحكومية ،والية طرابلس الغرب .
 -28مصـ ــلحة اإلحصـ ــاء والتعـ ــداد ،التعـ ــداد العـ ــام للسـ ــكان  ،1964و ازرة االقتصـ ــاد
والتجارة ،مطابع مصلحة اإلحصاء والتعداد ،طرابلس.
 -29مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1973مصراتة .
 -30مص ــلحة اإلحص ــاء والتع ــداد ،ال ــدليل الجغ ارف ــي ،رق ــم ( ,)10بلدي ــة مصـ ـراتة ،
.1982
 -31مص ـ ــلحة اإلحص ـ ــاء والتع ـ ــداد ،نت ـ ــائج التع ـ ــداد الع ـ ــام للس ـ ــكان  ،1984بلدي ـ ــة
مصراتة ،اللجنة الشعبية العامة لتخطيط االقتصاد ،طرابلس .
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 -32مصـ ـ ــلحة المسـ ـ ــاحة الجيولوجيـ ـ ــة ،خ ـ ـ ـرائط الميـ ـ ــاه الجوفيـ ـ ــة للمملكـ ـ ــة الليبيـ ـ ــة،
(تقرير مفتوح) ،وضع جيمس جونز. 1964،
 -33المكتـ ـ ــب الـ ـ ــوطني االستشـ ـ ــاري ,مسـ ـ ــودة مخطـ ـ ــط النطـ ـ ــاق الفرعـ ـ ــي مص ـ ـ ـراتة,
مخططــات الجيــل الثالــث ,مصــلحة التخطــيط العم ارنــي ,اللجنــة الشــعبية العامــة,
.2007
 -34الهيئ ــة العام ــة للمي ــاه ،تقري ــر ع ــن مص ــادر المي ــاه الجوفي ــة بمن ــاطق زل ــيطن -
مصراتة -تاورغاء ،على ضوء دراسة جيفلي. 1974 ،
 -35الهيئة العامة للمياه ،تقرير عن مصـادر ميـاه الشـرب بمنطقـة مصـراتة والوضـع
المائي للخزانات الجوفية بالمنطقة ،فرع المنطقة الوسطى. 2000 ،
 -36الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان .2006
 -37الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،النتائج األولية للتعداد العام للمبان.2006
 -38الهيئـ ــة القوميـ ــة للبحـ ــث العلمـ ــي ،المنظـ ــور البيئـ ــي للجماهيريـ ــة العربيـ ــة الليبيـ ــة
الشــعبية االشــتراكية العظمــى ،آفــاق عــامي (2025-2000م) ،الخطــة الزرق ــاء،
.1991
 -39الهيئـ ــة الوطنيـ ــة للمعلومـ ــات والتوثيـ ــق ،النتـ ــائج األوليـ ــة للتعـ ــداد العـ ــام للسـ ــكان
 ،1995منطقة مصراتة ،الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى.
 -40و ازرة البل ــديات ،وصـ ـ

الح ــدود اإلداري ــة لبلدي ــة مصـ ـراتة وفروعه ــا والمح ــالت

التابعة لها  ،1976بلدية مصراتة .
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خامسا  :الدوريات :
ً
 -1إبريــك محمــد بــو خشــيم وســعد خليــل القزيــري ،نحــو اســتراتيجية األمــن المــائي فــي
ليبي ــا ،مجل ــة ق ــاريونس العلمي ــة ،الع ــدد األول والث ــاني ،جامع ــة ق ــاريونس ،بنغ ــازي،
السنة الرابعة.1991 ،
 -2أحمــد الســيد الزاملــي ،الض ـوابط الطبيعيــة وأثرهــا علــى شــبكة العم ـران فــي محافظــة
اإلحسـ ــاء بالمملكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ،المجلـ ــة الجغرافيـ ــة العربيـ ــة ،العـ ــدد الثـ ــامن

والثالثــون ،الجــزء الثــاني ،الجمعيــة الجغرافيــة المص ـرية ،الســنة الثالثــة والثالثــون،
. 2001
 -3أخبار أثرية ،مجلة ليبيا القديمـة ،المجلـدان الثالـث وال اربـع ،مصـلحة اآلثـار الليبيـة،
.1967-1966
 -4الــوين بروجــان ،بعــض المواقــع القديمــة فــي الجــزء الشــرقي مــن منطقــة ط ـرابلس،
ترجم ــة :مص ــطفى عب ــد

الترجم ــان ،مجل ــة ليبي ــا القديم ــة ،المجل ــد الثال ــث عش ــر

والرابع عشر ،مصلحة اآلثار. 1977-1976 ،
 -5بشــير مصــطفى ســويب وآخــرون ,اجتيــاح الشــاطئ المســتباح ,صــحيفة الجمــاهير،
العدد  ،165مصراتة. 2006 ،
 -6حســن الخيــاط ,تغيــر التوزيــع الجغ ارفــي لســكان الجمهوريــة العربيــة الليبيــة(-1954

 ،)1964مجلة كلية التربية ,العدد الثاني ،الجامعة الليبية ,بنغازي.1971 ،
 -7حسـ ــن سـ ــيد حسـ ــن ،التجمعـ ــات العمرانيـ ــة بمحـ ــافظتي سـ ــيناء ،المجلـ ــة الجغرافيـ ــة

العربيــة ،العــدد الثــامن والثالثــون ،الجــزء الثــاني ،الجمعيــة الجغرافيــة العربيــة ،الســنة

الثالثة والثالثون.2001 ،

 -8حسني عبدالحافظ ،تخطيط المدن وعمراتها في الحضارة اإلسالمية ،مجلة المدينـة
العربية ،العدد  ،113مارس – أبريل ،الدوحة.2003 ،
 -9ســليم عبــد الحــق ،نظ ـرات فــي المدينــة العربيــة خــالل العهــدين األمــوي والعباســي،
مجلة كلية اآلداب ،العدد الثامن ,جامعة قاريونس ،بنغازي. 1976 ،
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 -10عب ــدالحفيظ يوسـ ـ

الم ــودي ،دور النـ ـواحي التخطيطي ــة ف ــي الح ــد م ــن مش ــاكل

المــدن البيئيــة ،المــؤتمر الــوطني للمهندســين  ،98بحــوث المــؤتمر  ،2نقابــة المهــن
الهندسية.1998 ،
 -11عقي ــل البرب ــار ،س ــكان ليبي ــا ( ،)1950-1835مجل ــة الش ــهيد ،الع ــددان الث ــاني
عشر-الثالـث عشـر ،مركـز جهـاد الليبيـين للد ارسـات التاريخيـة ،طـرابلس-1997 ،
. 1998
 -12الفــارس أ تســتا ،عــرض إحصــائي عــن واليــة ط ـرابلس الغــرب وليبيــا ،ترجمــة:
حامد علـي أوحيـدة ،مجلـة الشـهيد ،العـدد التاسـع ،مركـز د ارسـة جهـاد الليبيـين ضـد
الغزو اإليطالي ،طرابلس ،أكتوبر.1988 ،
 -13فوزي عبد المجيـد األسـدي ،تطـور مورفولوجيـة مدينـة مصـراتة فـي عهـد الثـورة،
مجلة كلية اآلداب والتربية ،العدد التاسع ،جامعة قاريونس ،بنغازي.1980 ،
 -14محم ــد الط ــاهر الجـ ـراري ،موقـ ـ

القبائ ــل الليبي ــة م ــن الحك ــم الروم ــاني ،مجل ــة

الثقافة العربية ،العدد السابع ،السنة التاسعة. 1982 ,
 -15محمــد خــالص رؤوف حســن ,عالقــة الجغرافيــا بــالتخطيط الحضــري واإلقليمــي,
مجلــة كليــة اآلداب والعلــوم ,العــدد األول ,جامعــة قــاريونس ,المــرح ,الســنة االولــى,
.1997
 -16محمــود الصــديق أبــو حامــد وآخرون،أخبــار أثريــة  ,مجلــة ليبيــا القديمــة ،المجلــد
الحادي عشر والثاني عشر ,مصلحة اآلثار ،طرابلس. 1975-1974,
 -17منصــور محمــد الكيخيــا ،نمــو الســكان فــي مدينــة مصـراتة ،مجلــة كليــة اآلداب
والتربية ،العدد التاسع ،جامعة قاريونس ،بنغازي. 1980 ،
 -18مـؤتمر الشـعب العــام ،العـدد  ،7السـنة الثانيــة ،قـرار اللجنـة الشــعبية العامـة رقــم
 19ســنة  ) 2002 ( 1370الخــا

ببصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم (،)3

لسنة  ،69بشثن التخطيط العمراني .
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 -19الهــادي مصــطفى أبــو لقمــة ,مقومــات تخطــيط المدينــة العربيــة والمعــايير والقــيم
القياســية الالزمــة لهــا ,مجلــة كليــة اآلداب ,العــدد ال اربــع ،الجامعــة الليبيــة ,بنغــازي،
.1972
الكارتوجرافية :
سادسا  :المراجع
ُ
ً
 -1أمانـ ــة المسـ ــاحة وأمانـ ــة التخطـ ــيط ،األطلـ ــس الـ ــوطني للجماهيريـ ــة العربيـ ــة الليبيـ ــة
الشعبية. 1977 ،
 -2حسين مؤنس ،أطلس تاريخ اإلسالم ،الزهراء ل عالم العربي ،القاهرة .
 -3سـي

الـدين الكاتـب وآخـرون ،أطلـس تـاريخ العـرب واإلسـالم ،دار الشـرق العربـي،

بيروت.2005 ،
 -4محم ـ ــد ص ـ ــبري محس ـ ــوب ،األطل ـ ــس الجيمورفول ـ ــوجي ،معالج ـ ــة تحليلي ـ ــة للش ـ ــكل
والعملية ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة .
 -5مركـ ــز البح ـ ــوث الصـ ــناعية ,لوح ـ ــة بنـ ــي ولي ـ ــد رقـ ــم( ف ذ  )2-33خريط ـ ــة ليبي ـ ــا
الجيولوجية ,مقياس .1976 ,250.000:1
 -6مركــز البحــوث الصــناعية ،لوحــة الخمــس رقــم( ف ذ  ،) 14-33خريطــة ليبيــا
الجيولوجية . 1975 ,250.000 : 1
 -7مركـ ــز البحـ ــوث الصـ ــناعية ,لوحـ ــة القداحيـ ــة رقـ ــم( ف ذ  ,)3-33خريطـ ــة ليبيـ ــا
الجيولوجية ,مقياس .1977 ,250.000:1
 -8مركـ ــز البحـ ــوث الصـ ــناعية ,لوحـ ــة مص ـ ـراتة رقـ ــم (ف ذ  ,)15-33خريطـ ــة ليبيـ ــا
الجيولوجية ،مقياس .1975 ،250.000:1
 -9مصلحة المساحة(طرابلس) ,لوحة بنـي وليـد  ,1:500000 ,لوحـة( ف ح– 33ف
غ) ,الشــركة المص ـرية لألعمــال المســاحية وإنتــاح الخ ـرائط والمجموعــة االستشــارية
للخرائط والمعلومات األرضية(جيوماب) ,القاهرة .2004 ,
 -10مص ــلحة المس ــاحة(طرابلس),لوحة س ــرت ,1:500000 ,لوح ــة (ف ح -33ف
ف) ,الشــركة المص ـرية لألعمــال المســاحية وإنتــاح الخرائطوالمجموعــة االستشــارية
للخ ارئط والمعلومات األرضية(جيوماب).2004,
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 -11مص ــلحة المس ــاحة (طرابلس),لوح ــة طـ ـرابلس,1:500000,لوح ــة(ف ط -33ح
غ,ح ف),الشـ ـ ــركة المص ـ ـ ـرية لألعمـ ـ ــال المسـ ـ ــاحية وإنتـ ـ ــاح الخ ـ ـ ـرائط والمجموعـ ـ ــة
االستشارية للخرائط والمعلومات االرضية(جيوماب) ,القاهرة .2004,
- 12اللجنة الشعبية لالستصالح الز ارعي وتعمير األراضي مصراتة  ،التخـريط
الز ارعــي بالبلديــة ,لوحــة مصـراتة ( ,)100,000:1اللجنــة الشــعبية لبلديــة مصـراتة,
.1984
سابعا  :المقابالت الشخصية :
ً
 -1أحمــد محمــد أنديشــة  ،أســتاذ التــاريخ القــديم  ،كليــة اآلداب  ،جامعــة  7أكتــوبر ،
مصراتة  ،يوم .2007/3/14
 -2أحمد محمود المنتصر ،مجموعة خرائط خاصة ،يوم .2007/1/20
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.2006/10/14
 -4بش ــير عب ــد

المحيش ــي  ،أح ــد الع ــاملين بالبلدي ــة س ــابقا  ،واإلحص ــاء الس ــكاني

عامي(  1973-1964م) ،يوم .2007/6/20
 -5الحبيب محمد األمـين  ،أسـتاذ اآلثـار  ،قسـم اآلثـار  ،جامعـة قـاريونس  ،بنغـازي ،
يوم .2007/3/20
 -6خالـ ـ ـ ـ ــد السنوسـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدويني ،أمـ ـ ـ ـ ــين مصـ ـ ـ ـ ــلحة التخطـ ـ ـ ـ ــيط شـ ـ ـ ـ ــعبية مص ـ ـ ـ ـ ـراتة،
يوم.2007/11/15
 -7رمضــان محمــد الكــالوف  ،مــدير إدارة شــبكات الميــاه والصــرف الصــحي  ،شــركة
األشغال العامة والخدمات  ،شعبية مصراتة  ،يوم . 2007/10/22
 -8صــالح محمــد جابــة  ،مســؤول اإلحصــاء الســكاني بشــعبية مص ـراتة  ،أســتاذ علــم
االجتماع  ،قسم علم االجتمـاع  ،جامعـة 7أكتـوبر  ،كليـة اآلداب ،مصـراتة سـابقا،
يوم . 2008/1/20
 -9عبـد

محمــد األشـهب  ،أســتاذ المنــاهج ( ليسـانس تــاريخ )  ،قسـم التربيــة  ،كليــة

اآلداب والمعلمين  ،جامعة  7أكتوبر  ،مصراتة  ،يوم .2007/9/12
314

، جامعـة الفـاتح، كليـة اآلداب، أسـتاذ التـاريخ القـديم، عبد الحفيظ فضـيل الميـار-10
.2007/5/7 طرابلس يوم
.2007/1/12  يوم،  مدير مشروع وادي ساسو سابقا،  علي محمد جويلي-11
.2007/8/27  يوم،  أمين مؤتمر الدافنية سابقا،  علي عمر عفط-12
 جامعـ ــة,  كليـ ــة الهندسـ ــة,  أسـ ــتاذ الهندسـ ــة المدنيـ ــة,  محمـ ــد امحم ـ ـد شـ ــاهين-13
.2007/5/10  يوم,  مصراتة,  أكتوبر7
 رئ ــيس قس ــم ص ــحة،  طـ ـرابلس،  مستش ــار الهيئ ــة العام ــة للبيئ ــة،  ولي ــد الول ــده-14
.2007/1/20  يوم،  مصراتة، المجتمع كلية التقنية الطبية
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ملحق رقم ()1
كميات األمطار الشهرية يف مصراتة (2006-1976م)
سنة

أي النار

النوار

الربيع

الطير

الماء

76

92.5

38.8

43.9

22.3

2.2

0

77

20.7

3.2

2.7

9.7

0

0

0

78

31.7

37

13.9

9.4

4

0

0

0

79

18.4

24.7

41.1

10.8

0

2.9

0

0

55

80

8.4

39.2

14.5

28.4

1

0

0

0

0.4

116.7

81

206.8

27.7

7.1

2.6

0

0

0

0

0

14.7

102.1

82

13.7

31.3

40.1

11.2

17.5

0

0

0

0

28.9

80.4

83.6

83

51.4

4.9

7.4

0.6

0

1.3

0

0

0

28.5

93.9

42.4

84

25.9

42.9

6.1

10.3

0

0

0

0

0

70.9

19.7

164.5

85

29.4

0.8

19.2

0.8

2.8

0

0

0

9.4

12.9

8.7

135.3

86

45.3

0.9

70.2

0

0.8

1.5

0

0

19.6

34.7

113.2

143.8

87

29.9

15.6

11

6

0

0

0

6.5

3.1

0

72.9

30.7

88

80.3

24.5

20.3

0

0

0.3

0

0

67.3

24.7

26.3

121.7

89

82.8

23

24.9

0

1.7

0

0

0

12.7

31.3

17.6

1.9

90

112.4

2.3

3.7

17.4

2

0

0

0

0

0

222.5

22.3

91

103.3

40.7

18.7

24.4

27.4

9.8

0

0

18.8

9.5

42.5

167.1

92

47.7

36.3

2.4

3.3

2.8

3.8

0

0

0

0

25.8

24.6

93

25

56.5

11.8

8.3

0

0

0

0

0

4.7

14.5

45.8

94

32.6

16.1

4

53.5

3

0

0.5

0

0

66

47.8

65.3

95

215

27.2

14.7

2.3

0

4.6

0

5.6

1.9

136.3

42.4

4

96

14.9

65

45.7

2.4

0

18.5

0.7

0.2

11.9

5.5

31.5

42.6

97

16.4

26.7

27.1

12.3

0

0.8

0

0.5

22.7

26.8

29.4

89.3

98

48.1

26.9

36.7

1.7

7.6

0

0

0

1.2

51.3

33.3

48.1

99

40.7

35.7

14.8

0.1

0.2

0

0

0

3.8

44

30.5

46.2

2000

82.1

53.9

0

15.6

0

0

0

0.5

1.1

17.9

1.4

41.4

01

15.7

48.8

3.9

8.3

2.1

0

0

0

0.6

2.1

198.6

60.8

02

21

20.6

10.9

11.7

2.7

0

0

3.5

19.7

5

82.3

26.2

03

50.6

18.6

49.2

2.4

52.2

0

0

3.3

54.9

0.2

125.7

76.2

04

61.6

4.2

113.6

22

0

0

0

0

9.2

0

42.3

21.5

05

64.9

9.6

20.9

14

0

0.3

0

0

1

14.5

12.2

76.4

06

93.2

41.8

23

9.9

2.7

0

0

0

14.1

58.4

35.7

25.4

43.8

1.2

20.1

المجموع

132.7 321.7 723.5 845.4 1782.4

الفاتح

التمور

الحرث

الكانون

الصيف ناصر هانيبال
0

0

3.8

35.1

81.3

9

0

53.7

0

9.3

92.4

10.6

74.1

200.9

5.6

1

82

21.2

54.8

83.3
1.6

1822.2 1981.5 915.7 396.5
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ملحق رقم ()2
املتوسط الشهري لدرجات احلرارة العليا يف مصراتة (2006-1976م)
سنة

أي

الماء

الصيف

ناصر

هانيبال

الفاتح

التمور

الحرث الكانون

26.7 22.7 17.7

29.3

31.8

33

30.5

27.1

21

19.9

28.2 23.5 23.3 23.2 19.4 1977

29.9

35.6

31.7

30.7

26.8

24.5

18.3

28.2 25.3 20.6 21.1 17.2 1978

31.9

30.1

31.28

30.2

24.4

19.9

20.4

23.3 21.4

28.5

29

31.5

28.9

*28.60

31

18.5

27.6

28.2

29.5

28.2

26.79

23.2

16.7

25.5 23.2 21.2 16.6 18.8 1981

29.3

29.8

30.8

30.7

27.5

20.9

20.2

23.6

23.9

31

32.4

31.4

27.1

21.5

16.7

25

26.5

29.8

31.7

29.4

25.6

23.3

17.5

27.7 21.3 19.1 17.4 17.1 1984

25.6

28.2

31.7

30.4

27.2

23.2

17.8

26.3 23.6 20.2 20.2 17.3 1985

30.3

29.7

30

28.4

26.3

24.7

19.1

24.9 22.3 19.4 19.5

27.4

29.7

31.3

30.1

26.3

20.8

17

23.3 22.2

29.1

30.8

31.9

31.2

28.4

22.4

20.8

28.8 22.9 19.7 17.8 18.8 1988

29.9

30.7

31

30.3

27.5

23.1

16.9

25.4

29.2

30.2

31

30.6

29

23.4

18.7

25.8 23.3

30.6

30.2

30.4

32.2

30.5

23.8

18.7

23.8 20.7 21.9 18.2 17.2 1991

28.5

29.8

30.7

32

29.9

24

16.9

23.8 23.5 18.8

28.2

28.7

30.8

29.9

33

24.2

20

26.2 23.4 20.7 16.4 17.2 1993

29.4

31.9

31.5

30.6

29.7

24.4

19.8

18.8 1994

20

28.8 23.3 20.8

28.8

29.7

32.2

31.6

27.9

23.4

19.2

16.8 1995

20

27.1 21.8 20.5

31.2

31.4

32.6

31.2

25.2

22.2

20.7

27.3 22.3 19.9 18.7 19.3 1996

28.1

31.3

34.4

32.3

27.2

23.3

21.2

25.8 21.1 18.4 18.3

33.6

32.4

32.3

30.5

27.5

24.2

19.6

30.7

31.1

31.7

32.2

29.2

22.8

18

29.7 24.5

32.4

30.5

34

31.8

29.5

23.9

19.2

26.6 24.4 20.9 16.9 16.1 2000

28.2

30.8

31

31.7

28.3

25

21

27.9 23.1 24.9 17.2 19.8 2001

28.6

33.1

31.3

32.6

29.5

24.4

18.5

27.3 24.3 22.1 19.7 16.7 2002

28.5

33.3

33.1

30.8

28.3

23.6

19.9

25.4 23.7 18.5 16.7 19.4 2003

29.6

33.3

32.6

31.5

32

24.9

19.5

25.3 23.9 21.3 20.4 17.6 2004

29.3

30

32.6

29.3

31.1

23.3

19.8

27.4

28.7

32.4

31.5

30.9

28.01

23.5

18.5

27

29.3

31.2

33.8

30.2

28.1

22.6

20.1

النار

16.3 1976

1979

19

17.9 1980

النوار
17

20.1
17

الربيع

21

الطير

20.2 19.5

19.5 17.6 18.4 1982

22

22.7 19.8 17.4 15.5 1983

1986

17

18.5 17.8 1987
1989

17.4

18.5

19.2 17.1 1990
16.9 1992

1997

19

17

18
19.8

20

22.7

24.7 18.7 18.5 18.1 1998
17.4 17.7 1999

17.3 16.1 2005

21

21

24

24.5 20.6 17.9 16.3 2006

24

26
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ملحق رقم ()3
املتوسط الشهري لدرجات احلرارة الدنيا يف مصراتة (2006-1976م)
سنة

أي النار

النوار

الربيع

الطير

الماء

الصيف

ناصر

هانيبال

الفاتح

التمور

الحرث

الكانون

1976

8.3

7.5

10

12.4

16.2

18.2

21.4

21

20.1

17.3

11.3

8.7

1977

7.6

8.8

9.4

11.6

15.5

17.8

22.5

21.7

18.8

15.7

13.2

9.6

1978

7.7

9

9.1

12.7

13.3

17.5

18.8

20.8

20.41

17.1

12.4

8.9

1979

9.1

9.6

11.4

12.4

13.7

18.1

19.6

21.8

18.9

17.7

10.9

9

1980

5.4

7.58

8.5

12.2

14.6

17.5

19.3

21.1

19.6

17.7

15.3

8.4

1981

6.7

8.4

11.7

13.6

15.4

19.7

21.4

22.6

20.7

18.7

13.7

9.9

1982

9.3

9.1

10.7

14.2

15.7

19.1

22

22.5

21.3

19.8

13.8

9.1

1983

9.5

8.8

9.6

12.3

15.8

19

20.9

22.6

21.8

17.9

15.2

8.7

1984

7.7

8.6

10.5

12

16.8

17.3

21.3

22.4

20.8

19.2

13.3

9.5

1985

8.1

10.2

10.5

13.3

16

19.3

20.7

21.7

19.8

17.2

14

10.5

1986

8.7

10.4

12.1

14.4

15.4

19

20

22.2

21.2

17.7

13.4

8.1

1987

8

9.6

10.3

12.6

15.2

19.3

21.7

23.4

22

20.4

14.6

13.5

1988

19.9

11.4

10.5

14.5

17.9

21.2

22.6

23

21.5

19.6

14.6

10.5

1989

9.5

10.2

11.4

13.7

16.3

19.8

21.5

22.7

21.8

19.6

14.8

10.8

1990

10.4

11.2

12.8

15.2

17.5

20.5

22.1

22.9

22.9

21.1

15.4

10.1

1991

9.6

10

12.8

13.4

15.7

19.4

21.8

22.5

22.4

20.5

13.9

10.5

1992

9.7

9.7

11.4

13

16.1

19.1

21.1

23

22.2

20.6

16.6

11.1

1993

10.5

9.3

11.1

13.6

16.7

20.6

22

23

22.7

19.9

15.7

11.9

1994

10.9

9.7

12.2

13.3

17

19.6

22.3

23.8

22.6

19.6

15.5

10.6

1995

7.3

10.2

11.6

13.1

15.8

21.4

22.6

24

23.5

18.1

13.3

11.1

1996

10.2

9.7

11

13.9

16.8

19.9

21.6

23.3

23.2

17.5

14.2

10.8

1997

10

10.2

10.9

12.4

16.4

22.1

22.9

23.4

22.5

19.4

14.8

10.5

1998

10.3

11.8

11

15.6

17.5

20.2

22.7

24.2

23.5

20

13.7

10.7

1999

11

9.4

12.4

14.3

18.5

22

22.5

24.7

23.9

21.6

16.5

10.8

2000

8.6

9.8

12.1

15.1

18.9

20.2

22.9

23.3

22.7

19.8

15.6

13.1

2001

10.5

10

14.4

14.2

18.3

19.6

23.1

24

24.5

21.1

16.3

11.3

2002

9.6

10.9

13.3

15

17.8

19.7

24

24.3

22.8

19.5

15

11

2003

10.9

10

11

14.4

17.4

21.6

25

24.4

23.8

22.6

16.1

11.4

2004

9.9

11.8

12.8

14.8

17.2

19.9

22.2

24

21.7

20.1

14.9

11

2005

8.6

8.8

12.4

13.9

17.3

20.3

23.6

23.9

23.4

20.3

15.2

11.6

2006

8.8

10.1

11.6

14.9

18.2

20.6

23.4

25.6

23.2

19.8

15

12.6

المجموع

292.29

301.81

350.53

422.05

510.91

609.5

679.5

713.76

680.25

779.13

448.18

325.28

المصدر  :محطة األرصاد الجوية ،مصراتة ،بيانات ُمناخية ،غير منشورة ،زيارة يوم .2007/10/10
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ملحق رقم ()4
املتوسط الشهري ملدة سطوع الشمس بالساعات يف مصراتة (2006-1976م)

*

سنة

أي النار

النوار

الربيع

الطير

الماء

الصيف

ناصر

هانيبال

الفاتح

التمور

الحرث

الكانون

1976

5.54

5.74

6.71

8.37

8.61

10.90

11.24

11.31

9.29

7.25

6.33

5.45

1977

6.81

7.48

8.86

9.90

8.05

11.06

11.07

11.41

8.54

7.96

6.85

5.52

1978

5.59

7.23

8.33

9.00

9.59

9.64

11.06

11.05

9.69

6.93

5.52

7.82

1979

6.13

6.96

8.05

8.56

9.27

10.79

12.15

10.75

8.23

9.92

6.61

6.55

1980

7.53

7.18

8.06

8.94

9.79

10.28

12.95

11.37

9.51

7.34

6.90

5.77

1981

5.10

7.83

7.97

7.31

9.06

10.19

10.80

9.11

8.81

7.11

6.51

6.54

1982

6.93

6.52

8.08

5.99

10.74

12.32

12.09

11.12

9.38

6.187

6.39

5.45

1983

5.80

7.07

7.05

7.52

7.77

10.25

11.18

10.52

8.41

7.00

7.03

7.05

1984

7.36

7.08

8.13

8.81

5.18

10.65

11.79

10.62

8.73

6.63

7.15

5.80

1985

6.72

7.11

7.14

7.98

7.84

10.94

11.47

11.42

9.74

8.99

7.35

5.44

1986

7.24

8.09

7.78

8.88

10.23

10.58

11.66

11.60

9.30

8.22

5.92

5.96

1987

7.26

6.38

6.18

9.98

8.10

11.39

11.36

11.00

10.12

7.59

5.90

4.76

1988

6.34

6.54

8.08

8.31

9.16

7.61

11.01

11.46

9.20

8.51

6.03

4.63

1989

6.84

6.18

7.79

8.61

8.49

9.86

11.77

11.20

9.42

7.12

8.14

7.55

1990

4.76

8.08

7.16

8.05

8.22

11.36

12.17

11.68

9.91

8.34

6.04

6.77

1991

6.10

7.30

7.90

9.50

8.40

10.00

12.40

11.80

9.60

7.75

7.56

4.06

1992

5.29

6.61

6.24

9.95

8.14

10.10

11.75

11.67

9.89

8.42

7.60

7.60

1993

6.52

5.50

8.53

9.94

11.00

11.00

12.30

11.80

9.70

8.70

5.60

6.50

1994

6.20

8.01

8.15

7.81

10.30

11.50

12.05

11.75

10.10

8.02

7.60

6.60

1995

6.90

8.50

7.70

8.30

10.60

9.50

12.40

11.50

8.10

7.50

7.20

7.30

1996

6.90

7.70

7.60

13.90

9.60

9.80

12.10

11.50

8.60

8.30

8.00

7.70

1997

6.70

8.30

8.80

9.30

10.90

9.70

11.90

11.30

9.20

7.90

8.10

6.40

1998

6.60

7.10

8.10

9.20

8.60

10.10

12.40

11.70

9.60

9.10

8.00

4.90

1999

6.10

7.90

8.10

9.20

10.90

11.60

12.50

11.40

9.70

8.20

5.50

5.60

2000

6.40

7.81

8.88

9.39

8.71

12.04

12.05

11.26

9.93

6.56

7.86

7.46

2001

7.87

8.15

8.33

8.72

9.67

12.41

11.52

11.25

7.99

9.06

6.24

6.23

2002

6.45

7.97

8.02

8.85

9.45

11.53

10.43

10.10

8.28

9.13

6.88

7.83

2003

6.79

6.39

7.95

9.26

10.82

10.99

11.97

11.89

8.63

7.68

7.24

6.60

2004

7.05

7.28

5.57

8.70

9.52

11.99

12.42

10.96

9.66

8.88

7.22

6.48

2005

4.42

7.58

7.29

8.87

10.95

10.53

11.91

10.73

8.98

6.65

7.50

4.59

2006

6.13

6.92

9.09

8.87

9.85

11.58

12.13

11.07

9.32

8.28

6.76

6.13

224.49

241.62

275.97

287.51

332.19

366.00

347.30

285.56

247.22

213.53

193.04

المجموع 198.37
* محطة

األرصاد الجوية  ،مصراته  ،بيانات غير منشورة . 2007 ،
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ملحق رقم ()5
مسح للدراسات املوجودة على تأثريات الزالزل على منطقة
(طرابلس – ليبيا) من عام ( 1935 – 1900م)
التعليقات
طرابلس في سوريا (اليوم في لبنان)

الدراسة

منطقة األصل واألماكن المتأثرة

التاريخ

أمبر اسيس

مزيف

1183

أمبر اسيس  1984أمراسيس

ليبيا
طرابلس

1656
1685-5 -25

تقددددرت بزلدددزال  1170ترجمدددل علددد أنهدددا
طرابلس ليبيا

etal 1994

شاهد النص

سليمان al. et

ليبيا
طرابلس

أمبر اسيس al. et

ليبيا
طرابلس

1803

أمبر اسيس1985 ،
أمبر أسيس1994 al, et

ليبيا – طرابلس – منطقة
ترهونة

1903/11/22

()1
()2
()3

5.8
5.8
5.8

-

-

1907/2/2

()1
()2

5.1
5.0

أمبر اسيس1985 ،
أمبر أسيس1994 al, et

ليبيا القداحية

1914 /50/18

-

-

1918/140

()1
()2
()3
()4

7.0
7.0
7.0
6.9

أمبر اسيس1985 ،
سليمان ودوسر 1995

غرب خليج سرت األضرار في
القداحيددددة  -بددددويرات الحسددددن -
زليدددتن -مصدددراتة  -بندددي وليدددد-
زيال -سرت – طرابلس-القداحية
 -منطقة أبونجيم.

1935/4 /19
15 .23 GMT

()1
()2
()3
()4

5.7
5.6
5.6
6.4

سليمان ودزسر 1995

()1
()2
()3
()4

6.2
6.1
6.1
6.4

()1
()2
()3
()4

6.2
6.1
6.1
6.4

ربما نسخة من زلزال 1903
(5.0 )2

(5.4 )2
(5.4 )3

القداحية – منطقة -بونجيم

-

سليمان ودزسر1995 ،

القداحية – منطقة بونجيم

المصدر  :عبد النور الشارف بن سليمان  ،النشاط الزلزالي والمخاطر الزلزالية ،مصدر سابق.
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1935/4/19
15. 10 GMT

1935/4/19
15. 10 GMT

ملحق رقم ()6
تعددات السكان عامي (1964-1954م)
تعداد السكان 1964

تعداد السكان 1954
المديريــة

ذكور

أنات

جملة

ذكور

أنات

جملة

المحجوب

25375 11928 13447 24685 11795 12890

الزروق

35188 16903 18285 20004 9643 10361

القرى اإليطالية

2882

2716

5598

0

0

0

تاورغاء

3298

3317

6615

4039

3915

7954

المجموع

68517 32746 35771 56902 27471 29431

المصدر:
 )1مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1954مصراتة ،مصدر سابق ،ص.30
 )2مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1964مصراتة ،مصدر سابق ،ص.10
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ملحق رقم ()7
تعددات السكان (2006-1995-1984-1973م)

السنة

المصدر:
)1
)2
)3
)4

السكان

المؤتمر
1973

1984

1995

2006

مصراته المدينة

48035

82777

110694

138857

الغيران

8840

16488

22864

28478

الزروق

8534

27240

24416

27926

قصراحمد

4512

4875

5557

16614

المحجوب

5987

11770

17443

25972

الدافنية

6259

10790

14598

14159

طمينة

8733

12211

15691

20885

تاورغا

7811

13361

19954

24223

المجموع العام

98711

179512

231217

297114

مصددلحة اإلحصدداء والتعددداد ،نتددائج التعددداد العددام للسددكان  ،1973مصددراتة ،مصدددر سددابق،
ص.29-28
مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1984بلديدة مصدراتة ،مصددر سدابق،
ص.69-68
الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،نتائج التعداد العام للسكان  ،1995مصدر سابق ،ص.67
الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،النتائج األولية للتعدداد العدام للسدكان  ،2006مصددر سدابق،
ص.25
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ملحق رقم ()8
نوع وعدد املباني يف شعبية مصراتة عام ( 2006م).

مصراتة
المدينة

شهداء رأس الطوبة

ذات الرمال
شهداء الرميلة
الزروق
قصر أحمد
الغيران
المحجوب
الدافنية
طمينة
تاورغاء
المجموع
النسبة %

1321 2454
120 2890
99
4836
165 5695
80
4098
4
2457
43
3369
20
3062
20
1945
40
2712
3
3334
1915 36852
4.5
86.2

200
85
51
271
1
36
62
2
0
7
7
722
1.7

410
176
265
439
586
263
375
138
80
280
236
3248
7.6

4385
3271
5251
6570
4765
2760
3849
3222
2045
3039
3580
42737
100

19477

المبنى
المؤتمر
 9يوليو

حوش

فيال

عمارة

مدرسة مسجد
مستشفى الخ

المجموع

السنة
45.6
11.1
6.5
9.0
7.5
4.8
7.1
8.4
100

المصدر :الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظم  ،الهيئدة العامدة للمعلومدات ،النتدائج األوليدة لتعدداد
المباني ،لسنة  ،2006ص .13
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ملحق رقم ()9
أحياء مدينة مصراتة وضواحيها عام (1917م)

الغويالت

237

قرية زريق

رأس الطوبة

110

مصراتة
البحرية

رأس أبي حمار
الرعيضات
الرويصات
السكيرات
سيدي لملوم

237
203
205
373
239

قرية
أبوروية

أبوروية

306

قرية
الغـيران

رأس الماجن
سيدي عامر
سيدي علي
الفيتوري

-

ضواحي
مصراتة
الغربية
زاوية المحجوب

ضواحي مصراتة الشمالية
الغربية

ضواحي مصراتة
الشمالية الشرقية

مصراتة المدينة

أبو عليم
العيساوية
الحميدية
المقاوبة
الصور
أوالد المنتصر
برهان الدين
أوالد مرابط
سيدي مسعود
سيدي أبوالرباط
القراقمة
القدارية
الكوافي
الباالت والزعابي
عباد
البيرة والبالبلة
األسواك
القوشي
الهباري

287
393
410
178
493
297
294
1093
406
202
566
358
488
587
300
587
308
425
296

منازل
يدر

الحي

عدد السكان

ضواحي
مصراتة
الشرقية

الموقع

الموقع

ضواحي مصراتة الجنوبية الشرقية

ضواحي مصراتة
الجنوبية الغربية

326

الحي

عدد السكان

سوق الخميس
أوالد أبي دبوس
أوالد األدغم
القرارة
رأس علي
رأس التوتة
سيدي عبدالحليم
سيدي أبوتركية
س ّكرة
الفراطسة
سيدي أبوشحمة
الصوالح
أوالد بعيو
السويكني
السّواوي
سيدي المحجوب
سيدي أبوهادي
سيدي عبدالوهاب
الدراوشة

350
398
568
309
456
378
272
505
672
457
450
360
777
498
289
941
407
704
339

زريق

363

المعمورة

814

قصر أحمد
الجعافرة
سيدي الفرجاني
سيدي مفتاح
سيدي الزروق

786
292
563
310
707

أبوجاللة

309

الجهانات
قزير القبلي

579
371

المدينة

298

تاورغاء

سيدي مبارك
السوالم
رأس زوية
رأس صالح
عشيرة القواضي
عشيرة السالطنة
عشيرة المحارز
عشيرة الحتية

المقاصبة
سيدي عبدون
سيدي أبوشعالة
سيدي فتح هللا
زمورة
الزوابي

-

44
2070
1800
1770
600

المصدر  :هنريكودي أغسطيني ،سكان ليبيا ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص.294-274
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721
536
287
634
630
257

ملحق رقم ()10
استخدامات األرض باملناطق املأهولة مبصراتة عام (1966م)

المنطقة

عدد السكان

مساحة المنطقة

منطقة

منطقة عامة

منطقة

منطقة

مناطق

(تقديري)

المبنية بالهكتار

سكنية

وشبه عامة

تجارية

صناعية

خاصة

طرق

منطقة
خالية

مصراتة

9100

193,4

64,72

24,94

4,93

3,13

10,90

19,16

65,62

المقاصبة

1165

19,31

10,05

0,06

0,02

-

-

0,16

9,02

الرويسات
بحري

520

4,95

3,37

0,03

-

-

0,33

1,22

المغاربة

645

23,25

10,82

0,50

-

-

-

0,93

11,00

يدر

1800

50,42

22,38

2,27

-

-

-

2,76

23,02

أوالد مرابط

1040

11,45

7,65

0,08

0,02

-

-

0,46

3,24

الرملة

1490

25,75

16,85

0,41

0,05

-

-

0,77

7,67

رأس علي

1260

18,28

11,18

0,59

0,01

-

-

1,10

5,40

قرارة

1460

25,92

11,40

2,50

0,02

-

-

1,80

10,20

رأس بوحمار

670

10,36

5,68

0,03

0,02

-

-

1,09

3,54

الرويسات
قبلي

500

7,40

4,45

0,18

-

-

-

0,32

2,45

السكيرات

1300

30,22

17,82

0,03

-

-

-

1,45

10,91

الكوشة

390

22,60

7,60

0,04

0,02

0,12

-

1,68

13,14

المقاصبة
قبلي

770

21,55

9,73

0,03

0,01

-

-

1,46

10,32

الزروق

1000

28,06

16,24

2,52

0,36

0,12

-

0,75

9,00

السواطي

682

12,00

6,13

0,03

0,02

-

-

0,89

4,93

الهبارة

693

9,68

5,43

0,05

0,02

-

-

0,55

3,63

قصر أحمد

1590

111,73

26,61

1,52

0,03

-

0,96

3,75

77,86

طمينة

36

6,85

0,29

0,69

0,20

-

-

1,11

3,56

زاوية
المحجوب

2310

27,40

11,10

0,18

0,46

-

-

2,26

13,40

الشواهدة،
بعيو،

915

80,00

14,30

0,18

-

-

-

1,85

63,67
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المنطقة

عدد السكان

مساحة المنطقة

منطقة

منطقة عامة

منطقة

منطقة

مناطق

(تقديري)

المبنية بالهكتار

سكنية

وشبه عامة

تجارية

صناعية

خاصة

طرق

منطقة
خالية

حجارات
الشراكسة،
الصوالح

1285

فتح هللا،
زمورة
الغربية

695

82,18

58,18

11,78

12,00

0,21

-

-

-

-

-

-

-

2,10

1,45

68,09

44,73

الجهانات،
أبوشعالة،
الفراطسة،
زمورة
الشرقية

1620

110,10

16,31

0,20

-

-

-

3,04

90,55

قزير البحري

1000

8,92

5,80

0,08

0,02

-

-

1,00

2,02

قزير القبلي

340

7,80

3,26

1,24

0,01

-

-

0,94

2,95

تاورغاء

-

5,17

-

0,09

0,83

-

-

0,95

3,30

الكراريم

-

25,00

-

0,01

0,17

-

-

1,22

22,26

الدافنية

55

5,83

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،تقرير الجرد لمحافظة مصراتة ،مصدر سابق،
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.68.55

ملحق ()11
املرافق العامة القائمة عام (1966م) مبدينة مصراتة
المبنى
مدرسة ابتدائية مركزية للذكور
دار الرعاية االبتدائية للذكور
االبتدائية لإلناث
اإلعدادية الثانوية للذكور
الثانوية للذكور
اإلعداد الثانوية للبنات
معهد المعلمين (القسم العام)
معهد المعلمين (القسم الخاص)
مستشف مصراتة الحكومي

تاريخ اإلنشاء
1938 – 1932
1930
1965
1938
1938
1966
1938
1938
1930

المساحة بالهكتار
0.2
0.3
0.7
0.4
0.7
0.7
0.4
0.4

المصدر :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط الشامل لمدينة مصراتة  ،1988مصدر سابق ،ص
.30

ملحق ()12
املرافق العامة يف زاوية احملجوب عام ( 1966م)
المبن
مكتب البريد
المستوصف
الجامع
المدرسة اإلبتدائية
المكتبة

تاريخ اإلنشاء
1966
1959
حوالي 1400
1935
1966

حالة المبن
جيدة
حسنة
جيدة
سيئة
جيدة

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لزاوية المحجوب ،1988

مصدر سابق،

.29
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ملحق ()13
(املرافق) العامة بقصر أمحد عام ( 1988م)
المساحة بالهكتار
0.15
0.26
0.12
1.60
0.80
0.80
0.20
0.14
0.40
1.26
0.36
 6.09هكتار

المبن
اإلدارة العامة
مركز البوليس
مكتب البريد
مدارس إبتدائية
مدرسة إعدادية للذكور
مدرسة إعدادية لإلناث
عيادة
جامع
مقبرة
حقل ألعاب
حديقة عامة
المجموع

المصدر  :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام قصر أحمد  ،1988مصدر سابق ،ص 34

ملحق ()14
املرافق العامة يف طمينة عام (1966م)
حالة المبن
تاريخ اإلنشاء
المبن
حسنة
1938
مركز البوليس
سيئة
1938
مكتب البريد
جيدة
1938
التعاونية الزراعية
حسنة
1938
المستوصف
حسنة
1935
المدرسة اإلبتدائية
جيدة
1938
الكنيسة
المصدر :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام لطمينة  ،1988مصدر سابق ،ص.31
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ملحق ()15
املرافق العامة بالكراريم عام ( 1966م)
حالة المبن
تاريخ اإلنشاء
المبن
حسنة
1937
مركز البوليس
سيئة
1937
الجامع
سيئة
1935
المدرسة
المصدر :ماك جي مارشال ماكميالن ولوكاس ،المخطط العام للكراريم ،1988مصدر سابق ،ص.32

ملحق ()16
املرافق العامة بتاورغاء عام (1966م)
حالة المبن
تاريخ اإلنشاء
المبن
سيئة
1936
المديرية والمحكمة والمستوصف
سيئة
1925
المكتب الفرعي للبلدية
حسنة
1960
مركز البوليس
حسنة
1960
الجامع
سيئة
1937
المسلخ
سيئة
1936
المدرسة
المصدددر :مدداك جددي مارشددال مدداكميالن ولوكدداس ،المخطددط العددام لتاروغدداء  ،1988المصدددر
السابق ،ص .32

332

ملحق رقم ()17
مستويات الدراسة التخطيطية ألغراض إعداد املخطط الطبيعي
( 2000 – 1980م) يف اجلماهريية العظمى

الدراسات التخطيطية االقتصادية واإلجتماعية
المخطط الطبيعي طويل المدى
المخططات اإلقليمية

إقليم طرابلس
التخطيطي

إقليم بنغازي
التخطيطي

إقليم الخليج
التخطيطي

إقليم سبها
التخطيطي

دراسات األقاليم الفرعية
إقليم زواره الفرعـي
إقليم غريان الفرعي
إقليم طرابلس الفرعي
إقليم الخمس الفرعي
إقليم مصراتة الفرعي

المخططات المحلية
الشاملة والعامة

المخطط الشامل مصراتة.
المخطط العام زاوية المحجوب.
المخطط العام قصر أحمد.
المخطط العام الدافنية.
المخطط العام طمينة.
المخطط العام الكراريم.

المصدر :عبدهللا ناجي ،نشاطات التخطيط الطبيعي في الجماهيرية ،المنهجيدة واألسدلوب ،فدي كتداب التحضدر
والتخطيط الحضري في ليبيا ،تحرير :سعد خليدل القزيدري ،مكتدب العمدارة لالستشدارات الهندسدية ،بنغدازي،
.1994
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