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العمران احلضري والتجمع القروي يف سهل مصراتة

مقدمة:
سهل مصراتة من األقاليم الساحلية الغربية يف ليبيا وادلزدمحة سكانياً وعمرانياً ،بذلك توجد
عدة مدن كبَتة وفيما بينها صغَتة ،من الشرق مدينة مصراتة وىي أكرب مدن اإلقليم ،تليها مدينة
زلينت ،مث مدينة اخلمس غرابً ،وتوجد العديد من ادلدن الصغَتة اليت تقع فيما بُت تلك ادلدن مثل:
الدافنية ،سوق الثالاثء اجلمعة ،سوق اخلميس اخلمس ،ىذه ادلنطقة الساحلية تشهد منواً متزايداً يف
السكان وادلراكز احلضرية.
يتميز ىذا اإلقليم بعدة مصادر ذبعلو من ادلناطق ادلزدمحة سكانياً وعمرانياً ،مثالً تتعدد
مصادر ادلياه مثل :األمطار ،ادلياه اجلوفية ،ادلياه احملالة ابلبحر ،إىل جانب مياه منظومة مياه الصحراء
(النهر الصناعي) ،كذلك تتميز طوبوغرافيا ابستواء السطح وخصوبة الًتبة ،فاستغلت للزراعة منذ
القدم ،حيث ظهرت يف ىذا اإلقليم حضارات متعددة مثل :اإلغريق ،والرومان اليت الزالت بقااي مدهنم
إىل يومنا ىذا ،مثل أطالل مدينة لبدة األثرية ،كذلك الشواىد التارخيية ادلتعددة على خصوبة ادلكان
مثل بقااي األبراج والقالع والسدود القدمية ،تقع فيما بُت ادلدن الصغَتة والكبَتة ذبمعات قروية ذبمع
بُت احلضر والريف ،ويالحظ الزحف ادللحوظ على األراضي الزراعية بسبب توسع سلططات مدن
اإلقليم والبناء العشوائي ادللحوظ على طول الشريط الساحلي.

مشكلة الدراسة:
ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
 – 1ىل النمو السكاين ابدلنطقة يستوجب التوسع األفقي للمناطق احلضرية يف ىذا اإلقليم؟
 – 2ما ىي اآلاثر ادلًتتبة على ظاىرة النمو العشوائي للتجمعات القروية واحلضرية سواء كانت خدمية
أو سكنية يف ىذا اإلقليم؟
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أهيمتهـا:
إن ىذا البحث سيكون أحد البحوث ادلسامهة يف معرفة واقع الريف واحلضر وسيضا إىل
دراسات مثلو زبص ادلدن والريف وتًتي ادلكتبات ابدلنطقة ورلال البحث العلمي هبا ،ومعاجلة التعدايت
غَت القانونية خارج ادلخططات ادلعتمدة واحلد من الزحف العمراين العشوائي.

األهـداف:

تتبع مراحل العمران احلضري والريفي يف ادلنطقة ،ومعرفة مدى التغَت ادللحوظ ،واليت كانت يف
معظمها أراضي زراعية منتجة ،فتحولت إىل مناطق ربمل طابع الثنائية الريفية احلضرية اليت أصبحت
واضحة للعيان يف ىذا اإلقليم.

الفرضيـات:

 – 1التوسع احلضري العشوائي ابدلنطقة أدى إىل تناقص األراضي الزراعية يف إقليم سهل مصراتة.
 – 2ادلنفعة ادلكانية األكثر مردوداً اقتصادايًّ ىي األكثر استعماالً لألراضي اليت مت استعماذلا.
جماالهتـا:

يتمثل رلال الدراسة يف ىذا السهل ادلمتد من مدينة اخلمس غرابً حىت مدينة مصراتة شرقاً
وما يقع بينهما من مواقع حضرية وذبمعات قروية.
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خريطة رقم ( )1توضح رلال منطقة الدراسة ،ادلنطقة ادلمتدة من مدينة مصراتة شرقاً حىت مدينة اخلمس
غرابً.
خريطة رقم ( )1توضح ادلوقع اجلغرايف دلنطقة الدراسة

مصراته

َ 15
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ادلصدر :من عمل الباحث ،استناداً إىل شبكة ادلعلومات (اإلنًتنت).
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الدراسات السابقة:

تناولت ىذه ادلنطقة الساحلية العديد من الدراسات ،منها دراسة (البوزيدي)( ،)1وكذلك
دراسة (احلشاين)( )2اليت تطرق فيها إىل دراسة تدعيم الرجوعية يف ادلنطقة الساحلية مصراتة اخلمس،
ودراسة (عليوان)( )3اليت تناولت الزحف احلضري على األراضي الزراعية يف سوق اخلميس ،ومن
الدراسات احلضرية دراسة (التَت)( )4الذي تناول دراسة مدينة زلينت ،وكذلك دراسة (الشركسي)( )5الذي
تناول اخلدمات التعليمية والصحية يف منطقة مصراتة .أغلب تلك الدراسات ركزت على دراسة مناطق
االستيطان احلضري وكذلك الزراعي.
أوالً :العمران الريفي ابإلقليم:

يتمثل العمران الريفي يف القرى والتجمعات القروية اليت توجد فيما بُت ادلدن ،الكثَت منها
جيمع بُت الريف واحلضر (ثنائية ريفية حضرية) ،وىذا راجع للتوسع ادللحوظ يف البناء العشوائي خاصةً
على واجهات الطرق الرئيسية والفرعية بسبب رغبة السكان يف التوجو حبر أخرى غَت الزراعة مثل
التجارة والصناعات (صناعة الطوب اإلمسنيت ،معاصر الزيتون ،وغَتىا) ،وكذلك الورش أبنواعها ،لذلك
أصبحت من شليزات القرى يف ىذه ادلنطقة أبهنا أصبحت تكتالت خرسانية على طول واجهات
الطرق ،شلا تسبب يف إزالة الكثَت من األشجار مثل أشجار النخيل والزيتون ،وبذلك أصبح التقلص يف
ادلساحة الزراعية إما بًتكها أراضي بوراً ،أو هبجرىا وذباىلها ،أو بعرض ادلساحات ادلطلة على الطرق
الرئيسة والفرعية ادلعبدة وردبا حىت ادلهيأة للبيع حيث يتم تقسيمها لقطع من أجل البناء واإلعمار ،ومن
مث تقلصت ادلساحة الزراعية دبا فيها حىت بعض السواين ادلروية ،مث تزايد الزحف العمراين سنة بعد أخرى
ابدلنطقة الريفية وادلؤىلة لتكون مواضع لتجمعات قروية أو أكرب حجماً على ىيئة أذرع خدمية وخاصة
على طول الطريق الساحلي ما بُت اخلمس غرابً ،وزلينت شرقاً ومصراتة شرقاً.
()1ادمحم دمحم البوزيدي ،مشاريع االستيطان الزراعي يف السهول الساحلية ادلمتدة من الدافنية إىل غنيمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمحم
اخلامس ،الرابط1992 ،م.
()2عبد السالم احلشاين ،التصحر والتدعيم والرجوعية يف ادلنطقة الساحلية مصراتة اخلمس ،جامعة انصر2222 ،م.
()3اذلادي عبد السالم عليوان ،الزحف احلضري على األراضي الزراعية يف منطقة سوق اخلميس ،جامعة ادلرقب2223 ،م.
()4علي دمحم التَت ،مدينة زلينت ،دراسة يف جغرافية العمران ،رسالة ماجستَت ،جامعة انصر1998 ،م.
()5ونيس عبد القادر الشركسي ،التعليم والصحة يف بلدية مصراتة ،جغرافية اخلدمات ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،قسم اجلغرافيا،
كلية اآلداب ،جامعة القاىرة2222 ،م.

553

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

كما تعدد منط البناء حجماً وتكلفة ابألراي  ،مع غلبة ادلساكن ذات الدور الواحد وتوفر أو
زبصيص قطعة أرض ربوط السكن من ثالث جوانب إن مل يكن من أربع جهات يتوسطها السكن ،شلا
يشجع أكثر السكان األسرة ادلمتدة حيث يتجمع األبناء مع والدىم يف ادلزرعة الواحدة بتعدد ادلساكن
وخصوصيتها ،وىذا كلو على حساب األحزمة اخلضراء اليت تتقلص بفعل العوامل البشرية اجملحفة يف
حقها ،ويكون التوسع للوحدات السكنية أفقياً فيزيد من حدة ادلشكلة.
وادلار ما بُت اخلمس مث سوق اخلميس ،وكعام إىل اجلمعة ومنها زلينت مث الدافنية وزاوية
احملجوب وصوالً إىل مدينة مصراتة يتضح لو ذاك الكم اذلائل من البناء دلنشآت سكنية ،وخدمية ،وكأن
كثَتاً من أراضي السواين حولت إىل خرسانة أبمناط متباينة للمساكن الريفية صغَتة أحياانً ،متجمعة
متكتلة اترة أخرى ،متباعدة ومتقاربة بُت احلُت واآلخر ،ذباورىا زلال خدمية أبعداد قليلة.
إن ىذه ادلنطقة تتميز بًتبة خصبة ومياه عذبة ،ومقومات تصلح لتطوير األراي زلافظة على
ساكنيها ،ال أن تكون طاردة ذلم أحياانً ،أو مقاراً للسكن الذي ال ينسجم مع البيئة احمللية.
لذلك يالحظ أن الشريط الساحلي يف ىذا السهل (سهل مصراتة) ميثل خليطاً لنمط ريفي
مع منط حضري ،دبعٌت ظهور ثنائية ريفية حضرية يف أكثر من موضع كمناطق خدمية ،صناعية مثل
صناعة الطوب اإلمسنيت.
ادلشاكل اليت تعانيها األرايف ابدلنطقة:

توجد عدة مشاكل تعانيها األراي هبذه ادلنطقة ،فهي أصبحت أدرع حضرية سببها االتساع
ادلساحي دلخططات ادلدن ذباه األراي اليت تعددت وصارت متقاربة أو متجاورة ال يفصل بُت الواحد
منها واآلخر سوى بضعة كيلومًتات ،ىي ابالسم حضرية ولكنها ذات ثنائية ريفية واضحة ادلعامل،
فادلمارسات واألسلوب ادلتبع وغياب خط التنظيم ،وحرية التصر يف البناء واإلنشاء منطاً أو ارتفاعاً
مًتوكة لألفراد .مثلما ىو حال ادلناطق الريفية أصالً حيث السطو على األرض الزراعية واضح ادلعامل
فيها ،دبوجبو تقلصت مساحة السواين واحليازات الزراعية وخاصة تلك اليت تقًتب من الطريق الساحلي،
والطرق الفرعية ادلعبدة ادلتفرعة منو ،واألخرى الثانوية سواء حلقها اإلسفلت أو ىي طرق شلهدة مازالت
تنتظر دورىا يف اإلسفلت .ولعل ادلنطقة اجملاورة دلدنية اخلمس وسوق اخلميس ،ومنطقة كعام واجلمعة مث
زلينت والدافنية وزاوية احملجوب ومدينة مصراتة ،سجلت تعدايت واضحة يف الزحف احلضري على
األراضي الزراعية وخاصة تلك األراضي اليت ىي رلاورة للطريق الساحلي ،وحىت ادلساكن اليت تظهر
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ببعض منها غَت الئقة للسكن ،بدائية مبناه ابلطوب واحلجر وسقفها من اخلشب ،أما ابدلناطق اليت
اختَتت كمشروع سكٍت شعيب مساكنو جيدة ،جاءت أكثر مواضعها إن مل يكن كلها على حساب
األحزمة اخلضراء مثل ذبمع سوق اخلميس السكٍت واجلمعة السكٍت وسوق الثالاثء والدافنية دبصراتة.
إن بعض األراي واليت ال تبعد كثَتاً على الطريق الساحلي يعاين بعض الساكنُت فيها من تدين
مستوى السكن خاصة السكان ادلعتمدون على أنفسهم ،ويسكن ابلوحدة السكنية أحياانً أكثر من
أسرة وقد داىم البناء واإلنشاء كوحدات سكنية أو ذبارية أو صناعية الكثَت من األراضي الزراعية
اخلصبة ذات الًتبة الغنية ابدلياه ،وادلستوية السطح إما طوعاً أو ألسباب اقتصادية تكمن يف ارتفاع
العائد االقتصادي منها.
إن انتشار السكن العشوائي ابألراي معناه زحف على األراضي الزراعية ،ومعناه عدم مراعاة
الدراسات ادلسبقة ابخلصوص ،ومعناه عدم التقيد ابلضوابط وما يتعلق بلوائح نزع ادللكية الزراعية
وإرشادات الشرطة الزراعية ،معناه أخَتاً االذباه ضلو التحضر شكالً وليس شلارسة وأسلوب حياة ،وقد
لوحظ ابألراي وادلناطق الفاصلة بُت التجمعات احلضرية ابدلنطقة مثل اخلمس ،سوق اخلميس وكعام،
اجلمعة ،زلينت ،الدافنية ،زاوية احملجوب ،ومدينة مصراتة اآليت:
 – 1غزو من غَت مربر مقنع لألراي وظهور ذبمعات سكنية إمسنتية متمثلة يف مساكن ومنشآت
خدمية متعددة ،وزلال ذبارية ،واسًتاحات ومقاىي وأماكن وجبات خفيفة مل تظهر على شكل نطاق
خدمي بُت احلُت واآلخر ،بل بشكل متواصل ال يفصل بُت احملل واآلخر أو ظهور منطقة تزخر هبا
وأخرى إال مسافة زلدودة جداً.
 – 2مل تراع النسب أو مل تعط النسب صحيحة بُت استعماالت األراضي لألغراض ادلختلفة ابألراي
وادلساحات اخلضراء تفادايً ذلا من ادلدامهة ،وعلى الرغم من ذلك حدثت ادلدامهة لبعض منها.
 – 3أكثر األنشطة ادلمارسة غَت قانونية زبلو من الًتخيص ،وميكن أن تقع يف رلال ادلدامهة وخاصة
تلك اليت تطل على واجهة الطريق الساحلي من اجلانبُت ،والطرق الفرعية ادلعبدة ،واحلقيقة أن بعضاً من
ىذه ادلنشآت زبضع أو ىي مهددة ابدلالحقة.
 – 4ابالتساع ادلساحي والسطو على األراضي الزراعية مل تعد ىناك عزلة ريفية فادلساكن صارت
متقاربة ،وتنوع احملال زاد من عدد ادلًتددين وفتح رلال للًتدد وادلناقشة.
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 – 5ال يوجد تنظيم مكاين ،حيث ال قاعدة يستند عليها ال يف اإلنشاء وال يف خط التنظيم ،فالتوزيع
اجلغرايف العشوائي غَت العقالين أضر ابألحزمة اخلضراء ،وتناقص على إثرىا الغذاء من احلاصالت
الزراعية واحليوانية اليت كانت تشتهر هبا ادلنطقة.
ومن ادلالحظ من خالل الدراسة ادليدانية والتجوال يف ادلنطقة مت تدوين ادلالحظات التالية:
 – 1ال يوجد إرشاد وال تقنُت الستهالك ادلياه بل كل حسب الرغبة واإلمكانية.
 – 2رش ادلياه سقاية للمزروعات يتم يف الغالب دون مراعاة للوقت من آابر خاصة.
 – 3الفساكي وادلواجن متوفرة يف بعض الوحدات السكنية الريفية البعيدة عن ذبمعات حضرية واليت
مياىها تعتمد على مياه األمطار كمصدر مهم.
 – 4يعاين بعض سكان التجمعات القروية من نقص يف اإلمدادات ادلائية اليت غالباً ما تكون مربوطة
مع أقرب ذبمع حضري رلاور عرب أانبيب الشبكة.
 – 5ال يوجد تنظيم خدمي للقرى ادلتجاورة مع بعضها ،أو تلك ادلتقاربة نسبياً فما ىو متناقص يف
واحدة قد ال يكون بنفس الدرجة يف أخرى خاصة ما يتعلق دبياه الشرب ،وىو ما ال ينسجم مع ما
أظهره اجلغرافيون االقتصاديون خبصوص خدمة األراي ابخلصوص اليت تكمن يف توفَت ادلياه للريفيُت.
 – 6اخلدمات ادلتعلقة دبياه الشرب غَت مناسبة بل غَت مالئمة لبعض السكان يف ادلكان حيث يعتمد
البعض منهم على مياه البئر اخلاص (السانية) من أجل توفَت ادلياه دلسكن أو مساكن زلددة ،والبعض
على ادلياه ادلشًتاه ادلنقولة بشاحنات خاصة.
وابلنظر إىل التجمعات القروية الريفية ادلتباينة األحجام ،ادلختلفة يف مظهرىا ،ابدلنطقة يظهر
التكتل بوجود نواة خدمية ،والتبعثر للمساكن متباعدة عن بعضها ،فادلساحة مًتامية األطرا
واخلدمات متناقصة.
اثنياً :مدن اإلقليم:
توجد ابإلقليم عدة مدن كبَتة وصغَتة أمهها :مدينة مصراتة ومدينة زلينت ومدينة اخلمس،
فيما بينهما مدن صغَتة اتبعة مثل :مدينة الدافنية وسوق الثالاثء واجلمعة وكعام وسوق اخلميس ،ذلذه
ادلدن جذور اترخيية قدمية ذلا عالقة بظهور العمران يف ىذا اإلقليم منذ القدم ،وظهرت حضارة اإلغريق
والرومان وأتسست مدن كبَتة مثل :مدينة لبدة وما جاورىا ،فكل مدن اإلقليم ارتبطت ابدلوقع وادلوضع
اللذان لعبا دوراً مهماً يف نشأة ادلدن قدمياً وحديثاً ،فاليوم توسعت ادلدن دبساحاهتا بسبب تزايد سكاهنا
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واحلاجة ملحة الستعماالت األراضي لتأمُت اخلدمات اليت يتطلبها سكان ادلدن يف اإلقليم ،فتوفر األمن
تفعلها الطرق اجليدة ووسائل النقل ادلتعددة ،والذي
أوالً وتوفر الغذاء وادلاء اثنياً ،واخلدمات أبنواعها ّ
ينظر إىل ادلدن الرئيسة يف منطقة الدراسة يتضح لو أن القرب من البحر وشكل السطح ،ووفرة ادلياه،
والقرب من احلقول الزراعية والسواين ادلتباينة ادلساحة ،وخصوبة الًتبة يف الظهَت ادلمتد خارج حدود
ادلخططات واليت ردبا يف أكثر من موقع خرجت من أسرىا ودامهت الكثَت من األراضي اخلضراء فداء
للعمران احلضري.
ىذه ادلواضع احلضرية ذات اتريخ قدمي يعود للحضارات العريقة اترخيياً ،واليت ترجع إىل أكثر من ألفي
سنة ،فالسكان يف ادلكان ارتبطوا ابلزمان نشأة وتطوراً ،وادلتمعن يف ىذه ادلدن فيما يتعلق ابلنوااي القدمية
يالحظ:
 – 1آاثراً لبناء منشآت قدمية تعود حلضارات عريقة ولو أن بعضاً منها دامهها اذلدم وإعادة البناء إال
أن بقااي بعضاً منها ما يزال قائماً ،خاصةً ادلناطق القريبة من لبدة القدمية.
 – 2آاثر لبعض السدود والقنوات ادلائية واليت أشهرىا تلك ادلمتدة من وادي كعام شرقاً ،ومدينة لبدة
غرابً ،واليت ىي مدفونة ربت األرض وبقاايىا وآاثرىا واضحة ادلعامل.
 – 3ادلرفأ القدمي أايً كان تواجده ابخلمس وزلينت ومصراتة ،مثلما ىي بقااي األبراج ،واأللسنة البحرية
ادلهمة واليت انذلا الًتميم ،ويالحظ أن ادلدن أنشئت على أنقاظ مدن رومانية قدمية سواءً يف اخلمس أو
زلينت وكذلك مصراتة ،زاد اتساع ادلدن وكثرة إنشاءاهتا وصارت مراكز خدمية من العهد الًتكي
واالحتالل اإليطايل وما الحقها من فًتات اترخيية متعاقبة ،وقد عاش يف ىذه ادلدن اإليطاليون
واليواننيون ،وادلالطيون واإلصلليز ،كرجال أعمال ،وأصحاب مهن وحر  ،وىناك مزارع ابلظهَت،
وتعددت هبا الكنائس ،إىل جانب ادلساجد اإلسالمية وأماكن ربفيظ القرآن وبعض ادلساكن احلديثة
مقارنةً ابلقدمي منها ،ويف فًتة السبعينيات والثمانينيات وما حلقها شهدت تنمية مكانية ملحوظة تغَتت
مورفوجلية ادلدن وصار التحديث وادلعاصرة يغلب على الطابع القدمي الذي مل يبق منو إال القليل بتلك
ادلدن.
وخبصوص التسمية مسيت تلك ادلدن بتسميات ذلا عالقة إما ابسم القبائل اليت كانت تقطن
ادلكان نفسو أو ألسباب ذلا عالقة إبنتاجها الزراعي مثل مدينة اخلمس ،ىذه التسمية ترجع إىل أن
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مدينة اخلمس وحدىا تدفع مخس الضريبة يف ليبيا بشكل عام خالل العهد الًتكي ،ومسيت لقاطة ألهنا
يوجد هبا مومسان للجمع ،إحدامها جلمع التمور والثاين جلمع الزيتون ،والعاملُت مسوا بلقاطة.
وخبصوص تسمية (زلينت) بُت (أبومحرة) أن ابن خلدون أكد أن بٍت زلينت ىم فخد من قبيلة ىوارة اليت
كانت تسكن من قبل ىذه ادلنطقة فنسبت ادلدينة إليهم( )1ولكن (التَت) مستنداً آلراء كبار السن يف
ادلنطقة بُت ما مفاده أن ادلنطقة تتميز أبشجار (التُت) الوافرة الظالل ،ولذلك كان يقال ظل التُت
مؤكداً أنو ال يوجد مصدر اترخيي يؤكد ىذا الرأي( )2مثلما بُت (أبومحرة) يف موضع آخر أن أصل
الكلمة زلينت سلرجة عن كلمة بربرية (يصلتُت) كاسم إلحدى القبائل الرببرية وأن شيخ قبيلة يصلتُت من
مصر ىو ابن زاكياس ورسيك ،ونظراً لثقل الكلمة حرفت إىل زلينت فيما بعد(.)3
أما مصراتة فقد مسيت هبذا االسم نسبة إىل موقعها على مفًتق طرق ،وكذلك نسبة إىل ماء
الطُت ،ولعل ىذا االسم (مصراتة) ذو أصل قدمي خالل العهد الروماين.
عالقة مدن اإلقليم مبجاوراهتا:

تظهر مدينة مصراتة أكرب مدن اإلقليم تليها زلينت واخلمس كمدن مهيمنة ذات نفود يف
ادلنطقة تغطي كل منهما متطلبات ادلناطق التابعة اجملاورة ذلا غرابً وشرقاً.
وردبا تتداخل اخلدمات فتظهر الغلبة يف االذباه الشرقي لنفوذ مصراتو يف ىذا االذباه ،وتظهر
مواضع حضرية أقرب للمدينة منها للريف كمدن رلاورة ،مثلما ىي األطرا احلضرية والضواحي واليت
غالباً ما تكون متداخلة مع األطرا الريفية ،حيث األخَتة أطرا زلددة صوب احلضر ،واألوىل
أطرا متسعة صوب األراي  .واليت أطلق عليها ابحثون متخصصون يف دراسات حضرية يف مواضع
أخرى من العامل ومنهم ( )Mackainالذي حسبما أشار  Johnsonأن الكثَت من الدراسات
احلضرية ميزت بُت مركبات األطرا احلضرية والريفية ،واألطرا الداخلية واخلارجية وكيف أن األطرا

( ) 1علي عطية أبومحرة" ،األبعاد اجلغرافية لتنفيذ سلطط مرتبة زلينت" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة ادلرقب،2225 ،
ص.32
( )2علي إبراىيم التَت ،مدينة زلينت دراسة يف جغرافية ادلدن ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،ص.52–49
( )3علي عطية أبومحزة ،مصدر سابق ،ص ،31استناداً إىل
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الداخلية والبعيدة،

احلضرية تتسع صوب األطرا الريفية ،واألخرى ظلت زلدودة يف األطرا
وتقلصت ابالقًتاب من التجمعات ادلدنية ،فادلناطق ادلتامخة متداخلة ومتأثرة(.)1
يالحظ ابدلدن التابعة مثل الدافنية ،سوق الثالاثء ،اجلمعة ،كعام ،سوق اخلميس،
والتقسيمات احلضرية ذات الثنائية الريفية – احلضرية ،ادلالصقة ذلما مثل كعام أن استعماالت األراضي
سلططة على شكل امتدادات حضرية شريطية ،وانتشار حضري يف أكثر من نواة خاصةً على طول
الطريق الساحلي الرابط بُت مصراتة واخلمس ،والطرق الفرعية ادلعبدة ،وضواحي شبو متكاملة جاء
إعمار أراضيها على حساب مناطق زراعية واليت جاءت متنفساً للمواضع احلضرية األكرب ،واليت ىي
آخذةً يف النمو السكاين والتوسع ادلساحي ،والذي ساعد على ظهور األطرا احلضرية ،وأية نوااي ىي
أقرب للحضر ليست بعيدة عن ادلدن الرئيسة أو حىت ادلدن األقل حجماً ىو اآليت:
 – 1رخص أمثان األراضي مقارنةً بقيمتها يف ادلدن الرئيسة والنوااي احلضرية االسًتاتيجية كضواحي ذلا.
 – 2الكفاءة يف البناء للوحدات السكنية لتكون منافسة دلثيالهتا يف ادلدن ولكن بتكلفة أقل إذا ما
وضع مقابل التكلفة يف االعتبار.
 – 3العالقات االجتماعية بُت أفراد السكان ادلقيمُت ابجملاورات واألطرا أقوى شلا ىي عليو وضعها
ابدلدن مع االستقاللية يف السكن والتباعد نوعاً.
 – 4ال تبتعد ىذه األنواع من التجمعات عن الطرق ادلعبدة وأماكن اخلدمات.
 – 5رخص مثن األراضي صارت نزوح حركة السكان سريعة ضلوىا وردبا ستصبح يوماً أسرع يف ادلستقبل
مزامحة ألماكن حضرية كانت أكرب منها .خاصةً وأن طابعها ادلميز سكٍت يف أكثره وال خيلو التجمع
من وجود مسجد وزلال رلاورة متنوعة اخلدمة وأماكن خدمية جاذبة.
ونتيجة لعملية التبادل بُت ادلدن وأقاليمها وتوابعها ورلاوراهتا والذي دعمتو الطرق اجليدة وما طرأ عليها
من ربسن ،وتوفر لوسائل النقل اخلاصة ،ربطت ادلدن أبقاليمها وانتعشت بذلك احلركة ،وفتح الباب
أمام مناطق جديدة ريفية ادلظهر أن تتطور خاصةً ادلناطق اجملاورة على شكل امتدادات حضرية شريطية
أو ذبمعات على جانيب الطرق والشوارع ،يظهر التتابع أحياانً وعملية الفصل ادلوضعي أحياانً أخرى،
(1) M. Mackain, Expanded Fringes and Limited Fringes, in, J. Johnson, suburbs,
Growth, Aberdeen, 1974, p.18.
يف صالح محيد اجلنايب" ،جغرافية احلضر ،أسس وتطبيقات" ،ادلوصل ،العراق ،1987 ،ص.322
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حضرية يف مظهرىا أكثر شلا ىي ريفية الذي ىو واقعها حبكم غياب التخطيط ادلناطقي .ودبقارنة الوضع
القائم ذلذه التجمعات دبا كانت عليو قبل  42عاماً تقريباً يظهر التغَت ادلساحي أبجلى صورة وأشكالو
مشتت ومتكتل على شكل أشرطة أو كنوااي متعددة ذباورىا مناطق زراعية خضراء بقرى ريفية متجانسة
منطاً ومنوذجاً يف مادة البناء والشكل ادلورفولوجي ولو أن بعضاً منها آل للتساقط .وىنا ميكن القول أن
الدراسة يف رلاذلا زبتلف وفقاً لألىدا ادلرجوة منها ،حبيث من يتناول األراي وأنشطتها ومشاكلها
خاضوا يف غوارىا متوقفُت عندما تنتهي حدود سلطط ادلدينة ،ومن ادلتخصصُت يف دراسة احلضر وادلدن
واقتصادايهتا مل يهتموا إال ابستعماالت األراضي داخل احليز احلضري والوظائف وادلشاكل احلضرية.
إن الضواحي احلضرية تعد وليدة القرن العشرين واليت سامهت الطرق ووسائل النقل يف
ظهورىا وامتدادىا ،والذي جاء على حساب أراضي زراعية ،ليفرق الباحثون بينها وبُت األطرا
احلضرية ،والتجمعات اليت تظهر على شكل مدن توابع وتلك اليت تكون متداخلة كأطرا حضرية
وريفية ،واألسباب اليت دعت ادلراكز احلضرية للتوسع على حساب األراضي الزراعية اجملاورة للمدينة
واليت كانت تعد متنفساً لسكاهنا ،ودواعي االتساع ادلفرط والتغَت الكبَت.
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النتائج والتوصيات

أوالً :النتائـج:

لقد مت استخالص النتائج التالية:
انتشار ظاىرة التحضر يف اإلقليم بشكل كبَت وواضح.
تعترب مدن اإلقليم غَت قادرة بشكل جيد على أتمُت اخلدمات ادلختلفة لساكنيها.
ظهرت على طول ادلنطقة الساحلية امتدادات حضرية شريطية على طول الطرق الرئيسية ،وانتشارىا
احلضري يف أكثر من نواة خاصةً على الطريق الساحلي.
يالحظ عدم اتباع سياسة تنظيمية زبطيطية دلدن اإلقليم ،حيث ال يوجد سلطط بعد حلول العام
2222م إىل يومنا ىذا.
اضمحالل ملحوظ يف األراي معناً وزلتوى ،حيث تقلصت األراضي الزراعية وأصبحت الواجهات
التجارية والصناعات واحلر األخرى ىي الواضحة للعيان.
التغَت ادللحوظ يف رلال الًتكيب االقتصادي للسكان ،فأىلمت حر الزراعة وحلت مكاهنا حر
أخرى.
قد أثر التحضر سلباً على الريف.
وجود تلوث بيئي نتيجة صناعة اإلمسنت وغَتىا أبغلب ادلنطقة.
اثنياً :التوصيات:

ضرورة ربسُت اخلدمات ادلختلفة لسكان اإلقليم حضراً وريفاً.
وضع سلططات جديدة دلدن اإلقليم تستوعب كل متطلبات ساكنيها.
االىتمام ابألنشطة الزراعية وتشجيع زلًتفيها.
ضرورة وضع اسًتاتيجية مستقبلية ربافظ على ما تبقى من أراضي زراعية.
خلق قرى منوذجية متكاملة ربقق كل متطلبات السكان وعدم التعدي على األراضي الزراعية مستقبالً.
معاجلة كل ادلؤثرات البيئية ادلختلفة على السكان مثل احلد من التلوث الناتج عن الصناعات حفاظاً
على صحة ادلواطنُت.
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اخلامتـة
ىذه الدراسة تناولت إحدى ادلناطق الليبية الكربى ،وسلطت الضوء على بعض ادلشاكل اليت تعانيها
نتيجة التحضر السريع يف ىذه ادلنطقة ،واليت منت بشكل ملحوظ وسريع ،وتوسعت ادلدن على حساب
األراضي الزراعية اجملاورة ذلا ،لذلك اىتمت ىذه الدراسة دبا حصل من تغَت هبذه ادلنطقة اليت ىي
إحدى ادلناطق الليبية بشكل عام.
وتوصلت إىل نتائج وتوصيات لعلها تكون مشعة مضيئة لتنوير ادلنطقة حضرية بشكل يرضي كل ساكٍت
ادلنطقة.
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قائمة ادلراجع
 القزيري ،سعد خليل" ،النمو والتخطيط احلضري يف ليبيا".أبومحرة ،علي عطية ،استناداً إىل
- M. Mackain, Expanded Fringes and Limited Fringes, in, J.
Johnson, suburbs, Growth, Aberdeen, 1974, p.18.
 يف صالح محيد اجلنايب" ،جغرافية احلضر ،أسس وتطبيقات" ،ادلوصل ،العراق1987 ،م. أبومحرة ،علي عطية" ،األبعاد اجلغرافية لتنفيذ سلطط مرتبة زلينت" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،جامعة ادلرقب2225 ،م.
 البوزيدي ،ادمحم دمحم ،مشاريع االستيطان الزراعي يف السهول الساحلية ادلمتدة من الدافنية إىلغنيمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة دمحم اخلامس ،الرابط1992 ،م.
 احلشاين ،عبد السالم ،التصحر والتدعيم والرجوعية يف ادلنطقة الساحلية مصراتة اخلمس ،جامعةانصر2222 ،م.
 عليوان ،اذلادي عبد السالم ،الزحف احلضري على األراضي الزراعية يف منطقة سوق اخلميس،جامعة ادلرقب2223 ،م.
 التَت ،علي دمحم ،مدينة زلينت ،دراسة يف جغرافية العمران ،رسالة ماجستَت ،جامعة انصر،1998م.
 الشركسي ،ونيس عبد القادر ،التعليم والصحة يف بلدية مصراتة ،جغرافية اخلدمات ،رسالة دكتوراهغَت منشورة ،قسم اجلغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة القاىرة2222 ،م.
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