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 - املقدمة:

 لىعثر كبري أله  ،ةالسكاني خصائص الكتلة يفإن النمو السكاين داخل املدن وما حيدث له من تغريات 

برية يف منط غريات كتحدوث  واتساع رقعتها وحجماها، مما يسبب يف دنخمططات املدن األمر الذي أدي إيل تطور امل

 الطبيعيةة الزايد ، فحجمالتطور األرض داخلها، األمر الذي يتطلب إعداد خمططات جديدة ملواجهة هذا استعماالت

 .لى اهلرم السكاينعحتدث  اليتات ابإلضافة إىل الرتكيب العمري والتغري  ،للمدن وصايف اهلجرة حتدد مدي النمو احلضري

ادي ر االقتصالتطو  خاصة بعد ،املاضي من القرن الثاينلقد شهدت ليبيا حركة حتضر سريع خالل النصف 

 جرة العديد منه إىلا لذي دعاوتركزت هذه التطورات ابملدن األمر  ،عوائد النفط خالل استثمار بعض من واالجتماعي

 سكان املناطق الريفية حنوها.
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 ذي ترتب عليه ضعف يف بنيةاألمر ال ،اهلجرة الوافدة إىلابإلضافة  ،الوفيات مواليد مرتفعة ويقابلها اخنفاض يف معدالت
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منها املدن  تعاينواملناطق السكنية والتجارية وغريها من املشاكل اليت  واملناطق اخلضراء ومواقف السيارات واألرصفة

 الليبية.

خمططة  ريقة غرينمو بطواملدن ت ذلك احلني ذثالثة عشر سنة ومن ذاملخطط املعتمد انتهت صالحيته منإن 

 بعضها مل يتم تنفيذ ما هو وارد ابملخطط.و 

 17122 منعدد السكان فتطور  ومنطقة الدراسة شأهنا شان ابقي املدن الليبية فقد شهدت مرحلة تطور يف

 عددهكتار و  2154.6 أن املساحة احلضرية ستبلغ. و (1) م 2006  سنةيف نسمة  72663إىلم  1954 نسمة يف سنة

يف عدم تنفيذ  وتتمثل املشاكل. (2)نسمة  58920م ابملخطط سيصل 2000 ل سنةالسكان حسب ما هو متوقع خال

 لكبذو  ،عليه نقص يف مجيع مكوانت املخطط وعدم توفر خمطط جديد للمدينة املخطط بشكل املطلوب مما ترتب

االت التجارية بعض االستعمعلى  والتجاوز ،اخلضراء بعض املرافق كاألرصفة واحلدائق واملساحاتعلى  ظهرت التجاوزات

شكل املدينة  األمر الذي أثر على ،االستعماالت األخرى وتداخلها مع االستعماالت السكنية والصناعية وغريها من

 ومظهرها.

 -البحث: مشكلة 

يف ظهور التجاوزات والتعدايت  إن نقص الدراسات املتعلقة ابلنمو السكاين تعترب من األسباب اليت سامهت

وأسهم يف ظهور العديد من املشاكل  ،جتاوز عدد السكان ما هو متوقع فقد ،الل فرتة تنفيذهمكوانت املخطط خ على

 يف أسهمت اليتمن األسباب  الدولة تعترب أنكما   ،قصور يف التنفيذ فظهرت التجاوزات يف كل االستعماالت إىل جانب

                                                            

 م. 0062- 1954العام للسكان سنة للتعداد  النهائية النتائج-اهليئة العامة للمعلومات  (1)
 . 62ص- 52ن  طي رقم ئالنها التقرير-2000 الشامل املخطط-خمططات التطوير زلينت -هندسية  استشارات-بولسريفس (2)
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 ل اجلهات املختصة يف التخطيط العمراينوإمها ،القوانني اخلاصة ابلتخطيط ظهور هذه التجاوزات من خالل عدم تطبيق

 وهي: اآلتيةالتساؤالت  بتنفيذ املخطط السابق واعتماد خمطط جديد، وميكن صياغة مشكلة البحث يف

 له؟ دةالفرتة احملد خمطط املدينة الذي مت إعداده يستطيع استيعاب النمو السكاين يف هل-1

كانت لى املخطط  دينة عكان املسمارسها اليت وهل التجاوزات  ،؟ينةة عن زايدة عدد السكان ابملداألضرار النامج ما-2

 دينة حاليا؟مظهر املتقبال و وما أتثريها على توسع املدينة مس املخطط؟عدم تنفيذ  مبسبب نقص املساحة املخصصة أ

 ني معا؟االثن أواهلجرة  منة كان نتيجة الزايدة الطبيعية أهل النمو السكاين الذي حصل يف املدي-3

 - البحث:أهداف 

ا ه املطلوب مبالوج علىخطط فيذ املوعدم تن د السكانزايتعاين منها املدينة نتيجة لت اليتاملشكالت  علىالضوء  إلقاء-1

 د.زاييتفق مع هذا الت

لفتها الزايدة اليت خ ألضرارمدى او  معرفة مدى التوافق بني عدد السكان واالتساع املساحي للمخططات ابملدينة - 2

 املخطط. كانية من جتاوزات وتعدايت داخلالس

ية الزايدة السكان اجتة عنار النواألضر  أثر الزايدة السكانية على خمطط املدينة وذلك لكشف سلبيات التخطيط تبيان- 3

ريع و والت بني السكان طبل الر ة من خالور العمراين للمدينالتط علىابإلضافة إىل التعرف  خمطط املدينة، علىغري املتوقعة 

 العمراين.
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 - البحث:همية أ

ن هذه مة عامة نة بصفمبخطط املدي مدي التجاوزات اليت حدثتضرار النامجة من النمو السكاين و األ توضيح- 1

 ليبتوهل  ،يةالضرور  خلدميةاداخل احلي السكين وبني عدد السكان واملرافق  وتوضيح مدى التوافق احلاصل ،الزايدة

 .تزايدة من السكاناحتياجات تلك األعداد امل

 ة.ري طبيعيغ أوية طبيع معرفة العوامل واألسباب املؤدية إيل التزايد السكاين ابملدينة سواء كانت - 2

إىل الشرق من مدينة طرابلس  نت تقع على ساحل البحر املتوسط،ينة زليمد :ا فإنيأما حدود البحث جغراف

كم، وفلكيا ينحصر خمطط مدينة   50ن مدينة مصراتة حبوايل الغرب م ، وإىلكم  40، واخلمس حبوايل كم  160حبوايل 

 .(3) شرقا( 14ْ 34َ) (14ْ 30َ) ( مشاال وخطي طول32ْ 30َ( )32ْ 27َدائريت عرض ) زلينت بني

                                                            

 . 50000:1. مبقياس 2289مقلوحة ر  مصلحة املساحة طرابلس. خريطة ملدينة زلينت. (3)
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 ةينامل التي ساعدت يف تطور املدعوال

ا، فموقعها على سكاهندد دة عوتطورها وزاي تعترب الظروف الطبيعية من العوامل اليت ساعدت يف ازدهار املدينة

 ل الفرتاتارها خالوازده هاتطور  علىالرابط بني املدن احمليطة من جهة أخرى  ساحل البحر من جهة، وعلى الطريق

 ة.ياملاض

أبهنا مدينة إغريقية قدمية نشأة منذ حوايل التارخيية بعض املصادر  وأشارت، القدميةنة زلينت من املدن يوتعترب مد

. (4)املياه  ة ووفرةبوتشتهر خبصوبة الرت  ،س الذي يعرف حاليا بوادي كعامبلنهر كينو  ى الضفة الشرقيةقبل امليالد عل 520

ه أبن يقارن ابملناطق اخلصبة ليبيا حيمل مميزات تؤهل ة املنطقة قائال "أبنه ليس هناك جزء يفبويؤكد هريودوتس على خصو 

. وقد (5) مياهها تها ووفرةبة تر بس حيث متتاز خبصو با كينو رههناملنطقة اليت تدعى بنفس اسم  ما عدا ابورو أسيا و آيف 

نظرا لوقوع املدينة على الطريق الرابط  ،على يد الرومان بناؤها وطورت أعيدمث  ،لك املدينة على يد القرطاجينيتدمرت 

 .(6) رطاجةوق بني اإلسكندرية

إىل منطقة  أصلهاعائالت تعود يف  قد أنشأهتايف نشأهتا إىل القرن احلادي عشر، و  احلديثةوتعود مدينة زلينت 

 1573 سنة ذفأصبحت املدينة من .(7)ملدينة ونشاط حركتها التجارية ازدهار ا ساعد وجود املرفاء على، و )*(وادي ماجر

 القرن ن، ويفيالد أصولحفظ القران وفهم  مركزا دينيا معروفا، يتوافد إليه العديد من رواد العلم من خمتلف املناطق بغيةم 

 وكانت متثل املركز اإلداري لقضاء ظلتني التابع للواء ،اإلمرباطورية العثمانية ا منءاملدينة جز  أصبحتالتاسع عشر 

                                                            

 .48ص -1999سنة –انصر  جامعة-اآلداب زلينت  كلية- رسالة ماجستري غري منشورة-مدينة زلينت دراسة يف جغرافية العمران -علي حممد التري  (4)
-دار مكتبيية الفكيير  منشييورات-ون األفريقييي ويروكوبيييوس القيصييري ولييي ليييين األكييرب ويييودورس الصييقليبهييريودوتس و  ميين-ليبييية  نصييوص- خشيييم علييي فهمييي (5)

 .71-70ص  – 1975 سنة-طرابلس -الثانية الطبعة
 سيينة-الثالييث عشيير  العييدد-املرقييب  جامعيية-والتطبيقييية  اإلنسييانية العلييوم جمليية-تطييور اسييتعماالت األرض يف مدينيية زلييينت  اجتاهييات-علييي عطييية أبييو  ييرة  (6)

 .333 ص- م 2007
  من املدينة.يباجلنوب واجلنوب الغر  إىلعبارة عن منطقة تقع  ماجر هي يمنطقة واد )*(
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مث م  1912 سنةاإليطاليون املدينة  وقد احتل ،دور احلكومة وأكملها يف ذلك الوقت أحسنواليت كانت من  ،اخلمس

 )*(املقر اإلداري إلحدى متصرفيات أصبحتم   1963، ويف سنةم 3194 وقعت حتت االحتالل اإلجنليزي يف سنة

 .(8)حمافظة مصراتة 

االتصال ابملدن الساحلية كاخلمس  نة ضمن منطقة سهلية وساحلية منبسطة جعلها تتميز بسهولةيإن موضع املد

 ة ابملدن اجملاورة على زايدة تطورط املدينبالطرق اليت تر  أسهمتفقد  ،القريبة وطرابلس ومصراته واملناطق اجملاورة واملدن

 حديثا وخاصة أو - ،اإلسكندرية وقرطاجة عندما كانت زلينت مبثابة نقطة عبور للطريق الواصل بني -سواء قدميا  ،املدينة

ا، وقد هببغر  ط شرق ليبيابمير هبا الطريق الساحلي الذي ير  املراكز احلضرية اهلامة اليت حدأاملدينة متثل  أصبحتعندما 

تطور ومنو املدينة من خالل املنافع واملصاحل املشرتكة  سهولة االتصال بني املدينة وظهريها الزراعي على زايدة أسهمت

العثماين مركزا لقضاء  ، فقد كانت متثل خالل العهدأمهيتهاالوظائف اإلدارية للمدينة على زايدة  بينهما، كما اسهم تعدد

للبلدية مث  مقرا   أصبحتاإليطايل إىل مركز ملتصرفية زلينت مث  خالل عهد االحتالل مث حتولت ،زلينت التابع للواء اخلمس

 .مقرا للفرع البلدي

                                                                                                                                                                                                     

 .49 ص-سابق  مصدر-علي حممد التري  (7)
 احملافظة. من ءوهي جز -يقصد ابملتصرفة وحدة إدارية تستخدم لتنظيم شؤون املدينة إداراي  )*(

 .102 ص- 1973 سنة- طرابلس-مكتبة الفكر  دار  –الدين حممد إحسان أكمل- ترمجة-الغرب  طرابلس-نوري  حممد-حممد انجي  (8)
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ي أابن خلدون ويتفق مع هذا الر  له املؤرخ الكبريثي األول ميأني، الر رأيتسمية املدينة بني  وقد اختلف يف أصل

اليت كانت تطلق على قبيلة من قبائل هوارة اليت كانت  "لينتيص"الكلمة  املؤلف الطاهر الزاوي أبن كلمة زلينت حمرفة عن

 أما (1)نت خلفتها يف النطق يزل ل هذه الكلمة فقد تناسى السكان هذه الكلمة وصاروا يقولونقثونظرا ل ،املنطقة تسكن

ومن هنا  ،نطقةصلها إىل كلميت ظل التني واليت كانت تشتهر به املأ صل كلمة زلينت تعود يفأ أني الثاين فريجح أالر 

 .(2)ا بعد وأصبحت تعرف ابسم زلينت تعرف ابسم ظلتني مث حرف هذا االسم فيمأصبحت 
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 18االجتماعية زلينت. ص  سعدي إبراهيم الدراجي. زلينت دراسة يف العمارة اإلسالمية. منشورات القيادة الشعبية (2)
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كد الزاوي يف كتابه معجم البلدان أ زليطن حبرف الطاء، فقد أوأما ابلنسبة لكتابة اسم املدينة زلينت حبرف التاء 

 زلينت حنو عشرين مرة وكلها كتبت كتبت فيها كلمة  أهناوجد املوجودة ابملدينة و  الليبية آبنه "قد اطلع على شجرة األشراف

حمرفة من كلمة يصلتني، وكثريا  أهناعلى  حبرف التاء لذلك رجحت كتابتها ابلتاء، كما كتبت عدة مرات يوزلينت مما يدل

 .(1)" لغتهم ليخف النطق هبا ما حيرف العرب الكلمة الدخيلة على

 - :النمو السكاين ابملدينة

عدادية إىل ن فرتة تانية مالزايدة السك دراسة تطور عدد السكان ومنوهم من املؤشرات اليت توضح مدىتعترب 

جتماعية اليت دية واالالقتصااله ارتباط واضح مبا حققته جممل التحوالت  فتطور عدد السكان يف مدينة زلينت ،أخرى

 اجملتمع اللييب. شهدها

 مبنطقة الدراسة خالل الفرتة من الذي يوضح التطور السكاين (1فمن خالل دراسة حمتوايت اجلدول رقم )

نسمة يف  19461 م إىل 1954 نسمة يف سنة 17122 ارتفع من عدد السكان قد أن، يتضح م 2006م إىل  1954

، مث تطور عدد %28.1 ومعدل منو يصل إىل 13.66% نسمة وبنسبة تصل إىل 2339 بزايدة قدرهام  1964 سنة

م ومبعدل منو سنوي يصل إىل 1964 نسمة عن تعداد 2868 م بزايدة قدرها 1973سمة عام ن 22329 السكان إىل

 الدراسة بوجه خاص، كثر الفرتات منوا للسكان بليبيا بوجه عام ومنطقةأفتعترب من  م 1973-1984سنة أما ،1.53%

 ،حية األمر الذي اسهم يف قلة الوفياتاملعيشة وتوفري اخلدمات الص ويرجع ارتفاع معدل منو السكاين إىل ارتفاع مستوى

نسمة  39959 م إىل 1984 نسمة، ليصل عدد السكان خالل تعداد 17630 يف ارتفاع الزايدة السكانية إىل مما سبب

 السنوي لليبيا يف ذلك الوقت الذيوالذي فاق املعدل %  5.43  بلغ ومبعدل منو سنوي%78.95 بنسبة زايدة تصل إىل

                                                            

  .170ص-سابق  مصدر- د الزاوي أالطاهر  (1)
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 م والذي قدر يف سنة1988 الشامل كثر من ما هو متوقع يف املخططأبح عدد السكان صأ، حيث %4.48لغ ب

 سمة.ن 37000م حبوايل  1988

 ( النمو السكاين ملدينة زلينت1جدول رقم )

 التعداد عدد السكان معدل النمو السنوي ** مقدار الزايدة نسبة الزايدة%

- - - 17122 *1954 

%13.66 2339 %1.28 19461 *1964 

%14.73 2868 %1.53 22329 (1)1973 

%78.95 17630 %5.43 39959 (2)1984 

%34.19 13665 %2.71 53624 (3)1995 

%35.50 19039 %2.80 72663 (4)2006 

 ىل:إ ادا  تناملصدر: من عمل الباحث اس

 .50 ص –ي ئالنهار ريتقال -م 1988 الشامل ملدينة زلينت طاملخط -لوكاس  -ماكميالن  -شال مار  -* ماك جي 

 .30ص  –م  1973 نةس -ه تمصرا -ية للتعداد العام للسكان ئج النهائالنتا -والتعداد  اإلحصاء( مصلحه 1)

 .68ص  -م 1984 نةس - بلدية زلينت -ج النهائية للتعداد العام للسكان تائ( مصلحة اإلحصاء والتعداد، الن2)

 ص -م 1995 سنة -ه تة مصرامنطق - تعداد العام للسكانة للئيتائج النهاالن -ق يوثتلوطنية للمعلومات والا اهليئة( 3)

68. 

 .61 ص -م 2006 سنة -النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  -( اهليئة العامة للمعلومات 4)
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  :(1) اآلتيةالسنوي ابستخدام املعادلة  معدل النمو* * مت استخراج  

 حيث إن: 

Rمعدل النمو السنوي =.  

Po =التعداد السابق. 

 Pnالتعداد الالحق =.  

n الزمنية الفاصلة بني التعدادين. = الفرتة 

 

مقدار االخنفاض حوايل  تراجعا كبريا يف معدل النمو، حيث بلغ أظهرتم فقد  1984-1995 الفرتة من أما

املتوقع يف املخطط اسهم يف عدم جتاوز عدد السكان  م، األمر الذي 1984- 1973 عن الفرتة التعدادية 50%

نسمة لريتفع  13665 مقدار الزايدة بلغ أن، ورغم هذا الرتاجع إال %2.71 وصل معدل النمو ، وقدم 2000الشامل 

، حيث كان متوقع وصول  34.19 %تصل إىل نسبة زايدةبنسمة و  53624 م إىل1995 عدد السكان خالل سنة

هو  ل هذه الفرتة كان عدم تنفيذ املخطط بشكل املطلوبنسمة، ولكن خال 60000 إيل م 2000السكان خالل سنة 

ارتفاعا بسيطا يف معدل النمو، ليصل  النتائج أظهرتفقد  م 2006- 1995ة يأما الفرتة التعداد ،السكان أمامالعائق 

                                                            

-التخطيط احلضري  شعبة- قسم اجلغرافيا –على طلبة الدراسات العليا  ألقيت حماضرات-كشيدان، مذكرات يف مادة السكان والتخطيط سامل  اهلادي  (1)
 م. 2006 ربيع-العلياالدراسات  أكادميية
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 ،دينةابمل كرب مقدار زايدة خالل السنوات التعداديةأنسمة واليت تعترب  19039 بزايدة يصل مقدارها إىل%  2.80إىل 

 نسمة. 72663 إىل 2006 الدراسة خالل سنة ليصل عدد سكان منطقة% 35.50وقد كانت نسبة الزايدة حوايل 

 -مراحل التطور احلضري :

 ق الرتكزن مناطعكما تكشف   حمها ومدى توسعها،سهم يف فهم مالينة يإن دراسة التطور احلضري للمد

تبني مقدار و  ،وريةمات ضر وما حتتويه من خد ،افات املختلفةثكال ل توضيح املناطق السكنية ذاتالسكاين من خال

 ينة من زحف حضريدته املدشه اومقارنته مب ،وتسهم يف دراسة معرفة التجاوزات ابملخطط ،العمرانية للمدينة اإلضافات

 يفغري فة مدى التعر هم يف مذي يساالسكاين الذي مرت به منطقة الدراسة ال نتيجة النمو ،على األراضي الزراعية اخلصبة

 - :وميكن تقسيم مراحل التطور احلضري ابملدينة إيل ،توزيع بعض االستعماالت

 - :م 1966: القرتة اليت قبل أول  

ية، حيث مدن اإلسالأتثرت بنمط امل فقد ،تعترب هذه الفرتة صعبة الوصف نظرا لقلة املصادر اليت تناولت املدينة

املناطق اإلدارية يف  يت يف املرتبة الثانيةوأت ،لث مساحة املدينةثواليت تقدر حبوايل  ،األرض كرب مساحة منأحتتل األسواق 

واليت حتيط هبا احلدائق  ،تعترب أكرب سلطة إدارية ابملدينة واليت، راايالس سي يفيويتمثل مركزها الرئ ،أجزاء خمتلفة من املدينة

وتتصل فيما بينها بشوارع ضيقة غري  ،املدينة أجزاءغلب أ يفتتوزع ابلنسبة للمناطق السكنية فإهنا  أما ،غلب املناطقأ من

ابملدينة من  وقد عمل اإليطاليون على بناء سور حييط ،مصراتهطها مبدينة اخلمس و بتر  نة بطرقوتتصل املدي ،مرصوفة

 41 حبوايلالفرتة لك تاملدينة وقد قدرت مساحتها خالل  مما حد من توسع ،نيجهاهتا حلماية انفسهم من اجملاهداغلب 

  .(1) هكتار

                                                            

 .52 ص-سابق  مصدر-علي حممد التري  (1)
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حصيلة التطور التارخيي للمدينة منذ  هنا متثلأو  ،مل يكن للمدينة حدود رمسية مرسومة حتددها كمنطقة عمرانية

 كانت تتوزع على شكل ثالث مناطق سكنية خمتلفة تفصلها عن بعضها أراضي  واليت ،أتسيسها حىت منتصف الستينات

ابإلضافة إىل  ،فرتات منو كل منطقة يفاختالف  هناك أنا يف ثالث مناطق إىل سببني مها ة، ويرجع منوهيزراع أوة يخال

األوىل وهي  واليت تعتمد يف حياهتا على األراضي الزراعية احمليطة هبا، حيث منت املنطقة أن كل منطقة تقطنها قبيلة،

 أنشأتوبعض الفيالت اليت  العربيةالبيوت من  أقدمها، وتعود نشأهتا إىل القرن احلادي عشر، ويتآلف قسمها األكرب

 ابزدحام وارتفاع العربيةهكتار، حيث تتميز البيوت  9.67وتقدر مساحتها حبوايل  خالل فرتة االحتالل اإليطايل،

فهي افضل  تأما منطقة الفيال ،الضرورية وتقل هبا املنافع ،افة، وتوجد هبا بعض البيوت حباجة إىل ترميم وصيانةثالك

 ابلنسبة للشوارع فإن بعضها أما ،تتمتع حبدائق خاصة أهناإضافة إىل  ،الضرورية يث تتوفر هبا مجيع املنافعحاال ح

الديين وهي من اكرب املناطق السكنية يف  املنطقة الثانية فقد منت حول جامع عبد السالم األمسر واملعهد أما ،مرصوفة

 امللتصقة ببعضها، وحتتاج العربيةن أغلبها من طراز البيوت هكتار، وا 16.15 و تقدر مساحتها حوايل ،ذلك الوقت

على  ا  ري س إاليف الوصول إليها  صعوبة غلبها إىل عمليات ترميم وصيانة يف ذلك الوقت واليت مت إزالتها فيما بعد، وتوجدأ

بيوهتا من  الثة مجيعنطقة الثامل أنيف حني  ،غلب هذه املساكن إىل املنافع الضروريةأ وتفتقر ،نظرا لضيق الشوارع ،األقدام

وتغطي مساحة تقدر  ،نقص املنافع الضرورية تعاين من أهنا واهنا حتتاج إىل بعض الرتميم ابإلضافة يبالطراز العر 

إيل م  1954 نسمة يف سنة 17122حيث تطور عدد السكان من  ،شوارعها غري مرصوفة نأهكتارا و  17.01حبوايل

 .(1)م  1964نسمة يف سنة  94611

ابملدينة ومدى مالءمتها  م قامت مؤسسة دوكسيادس بوضع إحصائية للمساكن املوجودة 1964ويف سنة 

حيث متتاز املنازل بشكل معماري  ،خيتلف عن املناطق اجملاورة الطراز املعماري للمدينة أنإىل  أشارتحيث  ،للسكن

إحصائية لعدد املساكن املوجودة أعطت نوافذ، وقد معدومة ال اخلارجيةواألسوار  ،األبواب املقوسة املزخرفة يتمثل يف

                                                            

 .123-  119ص-النهائي التقرير-م   1988زلينت الشامل خمطط-ولوكاس، ماكميالن ماك جي، مارشال (1)
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مسكنا يف  1040 مسكنا، منها 1820 عدد املساكن يف ذلك الوقت أن ومدى توفر اخلدمات املوجودة هبا، فقد بينت

وجيب استبداهلا،  ،تصلح للسكن مسكنا ال 360 أنيف حني  ،مسكنا حتتاج إىل الرتميم والصيانة 420 وأن ،جيدة حالة

مبنية من احلجر % 60ن أو  ،مبنية ابحلجر واجلري% 30 أن أكدت ثيلف يف مواد بنائها حتاملساكن خت هوان هذ

دينة متصلة بشبكة الصرف امل ننه مل يتم إثبات يف تلك الفرتة أيف حني ا ،مبنية من الطني والقش % 10 وأن ،والطني

  .(1)الصحي 

وتدين  ،ذلك إىل وجود امللكية الفردية ويرجع السبب يف ،نظملك الفرتة كان عشوائيا وغري متإن منو املدينة يف 

 ذلكيف  وعدم وجود خمطط للمدينة ،وضع اعتبارات للخدمات واملنافع العامة البناء يتم دون أنكما   ،مستوى املعيشة

 .(2)الوقت مرصوفة 

                                                            

 .151-150ص -1964 سنة-  17رقم تقرير-يف ليبيا  اإلسكان-دوكسيادس مؤسسة (1)
الدراسيات  أكادمييية-رة رسيالة ماجسيتري غيري منشيو -1950-2007 األراضي لألغراض السكنية يف مدينة زلينت للفرتة من استعماالت-فرج مصطفي اهلدار  (2)

 .16ص -م 2008 سنة – طرابلس-العليا 
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 -م:  1980-1966 من الفرتةاثنيا: 

يف زايدة النمو  أسهممما  ،أسعاره إضافة إىل حتديد ،شهدت هذه الفرتة اكتشاف واستخراج وتصدير النفط

مما دفع الدولة إىل تبين خطة غري مركزية  ،مردودة على االقتصاد الوطين االقتصادي ابلبالد، وزايدة الدخل الذي كان له

طات خمط أعدت. حيث (1)دمات اخل والنقص يف ،وتركز السكان ابملدن الكربى ،يف معاجلة األوضاع القائمة تسهم

 م ووضع1966 سنة أساسهم، والذي كان 1988 تعرف ابملخطط الشامل تنموية واضحة احلدود هلذه املدن واليت

جمتمع يتمتع بكل ما هو ضروري داخل  م، وكان اهلدف منه الوصول إىل 1988افرتاضات أبن تكون هنايته يف سنة 

 .ططات وتواكب تطور عدد السكانمستقبلية للتطور داخل هذه املخ ابإلضافة إىل وضع خطة ،املخطط

 والذي يعرف ابملخطط الشامل م 1988- 1966خمطط ملدينة زلينت خالل الفرتة ما بني  أولوقد وضع 

 88م هي  1966يتضح أن مساحة املخطط اليت اعتمدت لسنة  (2م، ومن خالل حمتوايت اجلدول رقم )1988

إىل وجود املناطق  ، ويرجع ارتفاعها%46.5هكتارا بنسبة  40.6االستعماالت السكنية تقدر حوايل  هكتارا، وكانت

بينما كانت  ،رواد العلم القادمني للدراسة ابملعهد الديين ابإلضافة إىل وجود مباين مستغلة من قبل ،السكنية الثالثة

 ،ثالث مناطق متفرقة املدينة يف السابق منت يف أنهكتار، ويرجع السبب إىل  24.3تقدر حبوايل  املناطق اخلالية والزراعية

اتركة فيما بينها مناطق  ،أوالد غيث( -برامهة الوسط  - د أ الشيخ أوالد -وبقبائل خمتلفة وهى ) أوالد الشيخ عمر 

، أما ابلنسبة % 12.7 وكان للشوارع نسبة تصل إىل ،يتم االستفادة منها يف توفري احملاصيل الغذائية خالية وزراعية لكي

، بينما كانت للمناطق الصناعية % 6.1العامة انلت نسبة  ، واملرافق%6.5فكانت نسبتها حوايل  التجارية للمناطق

 .السكان ، واليت تتمثل يف بعض الورش والصناعات التقليدية اليت حيتاج إليها% 1بنسبة  داخل خمطط املدينة

                                                            

-27ص -2002 سينة-األول  العيدد- زلطين-العيايل إلعيداد املعلميني  املعهيد جملية-التنميية ودورهيا يف إعيادة توزييع السيكان بليبييا  المركزية-نايت يانجي الز  (1)
29. 
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 م1966سنة نت خالل ياستعمالت األراضي مبدينة زل عزيتو ( 2) جدول رقم

 النسبة املئوية املساحة ابهلكتار نوع استعمال األراضي

 %46.5 40.6 املناطق السكانية

 %1.00 0.9 املناطق الصناعية

 %6.5 5.7 املناطق التجارية

 %6.1 5.4 املرافق العامة

 %12.7 11.1 الشوارع

 %27.2 24.3 ةاملناطق اخلالية أو الزراعي

 %100 88.0 إمجايل املساحة

 .110ص -النهائيرير التق-1988 الشامل ملدينه زلينت املخطط- لوكاس- مامكيالن- مارشال-ماك جي  :املصدر

كاالزدحام يف الوحدات   ،املشاكل كانت تعاين من بعض  أهناوابلرغم من االتساع الذي حظيت به املدينة إال 

ويرجع السبب يف ذلك إىل وجود  ،عائلة لكل وحدة سكنية 1.8 املعدل حيث كان ،وارتفاع معدل األشغال ،السكنية

 ،هذه املراكز اإلدارية ابعتبارها متثل أحد املراكز اإلدارية واليت أسهمت يف هجرة موظفي ،عدد السكان زايدة يف

 هجرة رواد العلم للدراسة ابملعهد الديين ومشاركتهم للسكان يف نة، ابإلضافة إىلي بعائالهتم للسكن داخل املدبنيو مصح

يف حني  ،إىل الرتميم والصيانة حيث حتتاج ،وان بعض الوحدات السكنية القائمة مل تكن يف حالة جيدة ،نيةالسك مرافقهم

وحدة سكنية ملواجهة الزايدة  2255 وقد كان من املقرتح إقامة ،الستينات البعض حيتاج إىل إزالة وإعادة بناء يف هناية أن
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 100 م مبعدل إنشاء1988 سنة  الفرتة احملددة لنهاية املخطط يفوصوال إىل معدل عائلة لكل وحدة سكنية يف السكانية

  .(1)يف السنة  سكنيةوحدة 

ووضعت مجيع االستعماالت داخل  م، 1988 نسمة عام 37.000 عدد السكان سيصل إىل أنوكان متوقع 

 لوفيات حيث بدأ يفلتوفر الرعاية الصحية األمر الذي انعكس على معدل ا املخطط على ضوء هذا العدد، ولكن نظرا

م أبن معدل النمو السكاين  1984- 1973 التناقص وارتفاع معدل املواليد، حيث متيزت املدينة خالل الفرتة التعدادية

 ، وبذلك بلغ عدد السكان مبنطقة%4.48، وان املعدل العام مل يتجاوز % 5.43 فاق املعدل العام حيث وصل إىل

أ جديد حمل املخطط األول والذي بد ، مما أدى إىل وضع خمطط(2)نسمة  59399م إىل  1984الدراسة خالل تعداد

 بني املخطط ما كان على أرض الواقع حيث إنه تعدى ما كان مفرتضا يف ، وقدم 2000حىت سنة  م 1980 من سنة

قد ينة داالستعماالت داخل خمطط امل غلبأ أنومنه يتضح  ،(3) كما هو موضح يف اجلدول رقم  ،املخطط األول

م  1980فقد كانت مساحة املخطط خالل سنة  ،قبل مثانية سنوات م1988جتاوزت مساحتها املقدر هلا خالل سنة 

 بزايدة بلغ مقدارها هكتارا، 212.9م إىل 1988هكتارا يف حني كان متوقعا أن تصل مساحته يف سنة 349.4حوايل 

ساحة املخطط إىل زايدة عدد سكان املدينة نتيجة م ، ويرجع هذا التجاوز يف% 64.11هكتارا بنسبة زايدة  136.5

املعدالت  كثرأمن  م 1973-1984السبعينات حيث كان معدل النمو يف الفرتة التعدادية  ارتفاع معدل النمو خالل

ابإلضافة إىل تشجيع الدولة على  ،معدل الوفيات يف قلة أسهمترجع إىل توفر الرعاية الصحية اليت يارتفاعا، وذلك 

 وشروع الدولة يف بناء العديد من الوحدات السكنية. ،املؤسسات التعليمية اجملانية بتوفري ،عدد السكان زايدة

                                                            

 .127 ص-سابق  مصدر- لوكاس- ماكميالن- مارشال-ماك جي  (1)
 . 68ص- 1984 سنة –زلينت  بلدية-ج النهائية للتعداد العام للسكان ئحصاء والتعداد، النتامصلحة اإل (2)
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 م: 2000-1980رتة من فاثلثا: ال

حيث امتد التطور إىل  م 1988 سهم النمو السكاين الكبري ملدينة زلينت إىل جتاوز حدود املخطط الشاملأ

 حل كأداة لتنسيق صاريغ حأصبث يزات يف املخطط املعتمد حكثري من التجاو    وجودابإلضافة إىل ،خارج املنطقة احلضرية

حيث كان  م 2000 –م  1980بني  األمر الذي تطلب إعداد خمطط شامل جديد للفرتة ما ،التطور احلاصل ابملدينة

 لسكان املدينة ومنطقة أتثريها. يهدف إىل تطوير املدينة وتوفري اخلدمات

طقة اجلنوبية( املن-ليةالشما للمدينة وفقا للمخطط يتألف من منطقتني رئيستني مها )املنطقةواهليكل احلضري 

 واليت تضم سبعة عشر جماورة سكنية

 م1988 نةسرتض يف فم وما كان م 1980ة  سنيف ياألراض( واقع استعمالت 3اجلدول رقم )

 نوع استعمال األراضي

واقع استعمالت األراضي يف سنة 

 (1م)1980

ستعمالت األراضي املقرتحة يف ا

 (2م)1988سنة 

 النسبة املئوية املساحة ابهلكتار النسبة املئوية املساحة ابهلكتار

 %33.4 71.11 %52.6 184.0 االستعماالت السكنية

 %5.24 11.16 %8.1 28.2 االستعماالت التعليمية

 %3.91 8.4 %2.9 10.1 االستعماالت الصحية والضمان االجتماعي

 %9.11 19.4 %3.4 11.8 االستعماالت الرتفيهية والرايضية
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 %3.89 8.3 %3.5 12.1 االستعماالت الدينية والثقافية

 %5.9 12.6 %2.6 9.1 االستعماالت التجارية واألعمال

 %3.91 8.34 %0.9 3.3 استعماالت اإلدارة واخلدمات العامة

 %2.5 5.3 %4.6 16.0 خزيناالستعماالت الصناعية والبناء والت

 %28.7 61.0 %18.1 63.2 استعماالت النقل واملواصالت

 %3.4 7.3 %3.3 11.6 استعماالت املنافع العامة

 %100 212.9 %100 349.2 إمجايل املساحة

 :إىلمن عمل الباحث استنادا  املصدر:

 -طرابلس -53رقم ط ن  لتقرير النهائيا-2000املخطط الشامل ملدينة زلينت -هندسية استشارات-بولسريفيس( 1)

 .24ص -1980سنة 

 .110ص -نهائيالتقرير ال -1988املخطط الشامل ملدينة زلينت  -لوكاس -ماكميالن-مارشال-( ماك جي2)

حيث تتوفر بشكل هرمي وفقا  ضم الوحدات السكنية بداخلها ابإلضافة إىل مجيع اخلدمات الضرورية الالزمةتو 

 من خالل اإلطار العام ملخطط املدينة وحماولة تطويره وفق مقرتحات املخطط .(1) اليت مت اقرتاحهاعات السكانية للتجم

فمن  ،ع االستعماالت احلضريةييف مج ا احلضري واتساعها املساحيشهدت املدينة أهم مراحل تطوره ،م 2000الشامل 

م، حيث شهدت املدينة 1980 ة خالل سنةفارقا كبريا مبا حظيت به املدين يتضح أن هناك( 4) خالل اجلدول رقم
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م،  2000سنة يف  هكتارا  2154.9 م إىل1980  هكتارا يف سنة 349.4 وتطورت مساحة املخطط من كبريا     تطورا

 ،، لريتفع معها نصيب كافة االستعماالت% 516.6 مئوية تصل إىل هكتارا بنسبة 1805.5 بواقع زايدة تصل إىل

هكتارا خالل   1427 لتصل % 52.6هكتارا بنسبة  184الستعماالت السكنية م كان نصيب ا 1980 ففي سنة

هكتارا بواقع 1243وذلك بزايدة مساحة تقدر حبوايل  من مساحة املخطط % 66.2بنسبة تصل إىل  م 2000سنة 

ة مساكن زراعي هكتارا إىل 1092 من مساحة املخطط واليت تصل مساحتها إىل ،% 675.6 زايدة تصل نسبتها إىل

 أن، يف حني % 4.8من هكتارا بنسبة %  20إىل  % 12مقامة على قطع كبرية نسبيا ترتاوح مساحتها من 

 %.2 االستعماالت الصناعية والتخزين مل يتجاوز

 م. 2000الت األراضي مبدينة زلينت سنة عم( است4جدول رقم )

 النسبة املئوية املساحة ابهلكتار نوع استعمال األرض

 %50.6 1092.0 نية زراعيةاستعماالت سك

 %15.6 335.0 استعماالت سكنية

 %4.8 102.8 استعماالت تعليمية

 %1.7 36.1 الصحة والضمان االجتماعي

 %1.1 23.4 املرافق الدينية والثقافية

 %1.5 32.7 التسويق واألعمال

                                                                                                                                                                                                     

 .59سابق، ص  مصدر-2000 الشامل ملدينة زلينت املخطط-بولسريفس  (1)
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 %5.9 126.3 الرايضة ومناطق ترفيهية

 %0.4 14.1 اإلدارة واخلدمات العامة

 %3.7 79.7 صناعة والتخزينال

 %0.8 14.0 اخلدمات الزراعية

 %13.0 278.8 النقل واملواصالت

 %0.9 19.7 املنافع العامة

 %100.0 2154.6 إمجايل مساحة املخطط

ن  النهائي رقم ط قريرالت-م  2000الشامل ملدينة زلينت  املخطط-هندسية  استشارات-بولسريفس  املصدر:

 .62ص -1980سنة - طرابلس- 53

 .م 2013-م 2000رتة من ف: الرابعا  

، مل م 2000الذي انتهى سنة  املخطط السابق أنتتميز هذه املرحلة بعدم وجود خمطط جديد، مع مالحظة 

 إىل م 2010عدد السكان الليبيني ابملدينة يف سنة  وصل ، فقدم 2013حىت سنة  النهائييتم تنفيذه ابلشكل 

 م 2007اليت توضح واقع املدينة عام  (2. فبمقارنة اخلريطة رقم )(1) أسرة 12414 إىلاألسر  نسمة وعدد 70767

كان   خمطط املدينة الذي أنيتضح  م 2000املفرتض الذي تكون عليه املدينة سنة  ( واليت متثل الوضع1واخلريطة رقم )

                                                            

 م. 2010النهائية للمسح الدميغرايف للسكان الليبيني لسنة  النتائج-ة العامة للمعلومات ئاهلي (1)
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د من التجاوزات ين هناك العدأو كامل بعد،   مل يتم تنفيذه بشكل م 2007اليزال حىت  م 2000جيب اعتماده يف سنة 

 -اليت متت مالحظتها منها: 

 إظهار يفواليت تسهم  ،نةابملدي جودهااملفرتض و  املدينة إىل املساحات اخلضراء واملناطق الرتفيهية اليت كان من افتقار-1

 فيذ وال يؤديالتنلة ري مكتماملوجود منها غ أنإىل جانب  ،كمتنفس لسكان املدينة  اجلانب اجلمايل للمدينة وتعمل

  (.1الغرض املرجو منها كما هو موضح ابلصورة )

 ( احلالة اليت توجد عليها املساحات اخلضراء ابملدينة1رقم ) ةالصور 

 
  حثبااملصدر: من تصوير ال
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 م2000( استعمالت األراضي يف مدينة زلينت وفق ما ورد ابملخطط لعام 1اخلريطة رقم )

 

لينت ز ملدينة  الشامل طاملخط-دسية هن استشارات- يسريفسإىل خمطط بول ستنادا  امن عمل الباحث  املصدر:
  – 53ن  ط رقم-ي نهائال التقرير-



 جملة الرتبوي

 5العدد        النمو السكاين وأثره على املخطط احلضري )مدينة زلينت أمنوذجا( 

-69- 

 م 2007( استعمالت األراضي مبدينة زلينت خالل العام 2اخلريطة رقم )

 
من  ةرت للفلينت ز ة يننية يف مدكلساألراضي األغراض ا استعماالت-نقال من فرج مصطفي اهلدار  :املصدر
ص -م 2008 سنة-طرابلس-الدراسات العليا أكادميية-منشورةغري جستري ما رسالة-م  1950-2007
110.  
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وزات من خالل ن التجامموعة تظهر جم حيث ،وخاصة ابملباين السكنية العامة ،ابملدينة البصريظهور ظاهرة التلوث -3

لليبية كما العادات اسب مع حيث إن تصميمها ال يتنا ،ةالوحدات السكني إضافات جديدة بعد االنتهاء من بناء هذه

 .(2) موضح ابلصورة رقم هو

  ابلعمارات السكنيةنياألصافات من قبل املواطن (2الصورة رقم )

 

 املصدر: من تصوير الباحث

 ،كنن حدود املسا ضماستغالهل، و ضياألر  الفضاء احمليطة ابملباين السكنية الشعبية ذات الدور األراضياالعتداء على  .4
 .(3)هو ابلصورة رقم  كان احلي كماملك جلميع س أهنارغم 
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 العتداء علي األراضي الفضاء احمليطة ابملساكن الشعبية (3الصورة رقم )

 

 املصدر: من تصوير الباحث

بعوض ثر الذابب والكاناطق لتتوفر مهبا، و  لوث املناطق احمليطةتواليت تسهم يف  ،قلة االهتمام بعمليات مجع القمامة .5

  .(4قم )ر لصورة اكما توضح ابإلضافة إىل إفساد املظهر اجلمايل للمدينة   ،واليت تسهم يف نقل األمراض

  اإلمهال يف مجع القمامة ابملدينة (4الصورة رقم )

 
 حثبار الياملصدر: من تصو 

نفذة مل يتم رصفها، حيث توجد عدد من امل كما أن البعض من الطرق  ،عدم تنفيذ بعض الطرق املخطط هلا ابملدينة .6

 خر املستحقات املالية للشركات والتشاركيات املنفذة هلذه الطرق.أوذلك يرجع لت داخل خمطط املدينة الطرق الرتابية
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 ج وهيئمن النتا ةيل جمموعوتوصل الباحث إ

ة سن520 منذ سسهاأتصور منذ ر الععلى م موضع املدينة وظروفها املناخية املختلفة يف تطور املدينة وازدهارها أسهم .1

 ،الرتكي الحتاللفرتات ا ي خالللت املركز اإلدار ثحيث م ،الوظائف اإلدارية من قبل امليالد، وتدرجها يف جمموعة

  مث أصبحت إحدى متصرفات حمافظة مصراته.

ية كالتعليم اخلدم اضلألغر  املساكن وجود جمموعة من التجاوزات والتعدايت ابملناطق السكنية حيث استغلت بعض  .2

  ة.يمكاتب هندسية وقانون أو ،والصحة

وم ابلغرض ال تق ،ةة سيئبعضها يف حال قصور بعض اخلدمات املوجودة ابملدينة على أتدية وظيفتها، حيث يوجد .3

 ،حيلصرف الصامة وااخلضراء وساحات لعب األطفال وخدمات مجع القم املرجو منها، كاحلدائق واملساحات

 .قار األحياء السكنية ملواقف السياراتإىل افت إضافة

الشوارع غري  ا من هذهءا آخر ن جز أو  هناك جمموعة من الشوارع والطرق مل يتم تنفيذها على أرض الواقع، أنيتضح  .4

 مرصوفة.

 لسد النقص يف التعدايتزات و التجاو  افتقار املدينة إىل خمطط معتمد يف الوقت الراهن أدى إىل وجود جمموعة من .5

  لقائمة.لسكنية اوحدات اعدد األسر يفوق عدد ال أناخلدمية حيث اتضح  السكنية على حساب املرافق الوحدات
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 - :التوصيات

ن هذه تتضم أن ضرورةالثالث و  لياستكمال الدراسات املتعلقة ابجل ط العمراين من اجليدعم مصلحة التخط .1

كن املم قرتحات منمبللخروج  ؤثرةمللعوامل والظروف امبراعاة كل ا الدراسات احللول العملية لتوجيه النمو العمراين

النمو  من وحتد منطقة خمططات واقعية تستجيب لالحتياجات وتراعي طبيعة وخصائص كل ج عنهاتنتفيذها، و تن

 .والتوسع العشوائي غري املدروس

يف  د منها والتوسعملوجو اب هتمامواحلدائق واالاملساحات اخلضراء  االهتمام ابخلدمات الرتفيهية والتوسع يف زايدة .2

 ة.ابلبيئ امتماالهلمدينة و لمايل ني املظهر اجلمن أجل زايدة حتس جار على جانيب الشوارع والطرق الرئيسيةشغرس األ

ة مية عمرانينتوخلق مناطق  ،ائمةاملخططات الق ضرورة التنسيق بني الدراسات العمرانية ومتطلبات النمو والتوسع يف .3

بات واملتطل لعمراينات النمو متطلبا ومعاجلة التعارض بني ،الزراعية األراضيحلماية  التنفيذية ني الربامجبو  ،جديدة

انيا عمر ا ميثل زحفا شوائي مبعسلوب أبوعدم البناء  ،السياسة اهلادفة حلماية األراضي الزراعية لتحقيق النمو املطلوب

 راعية.لز ا غري منتظم على األراضي

صفها، ر ق اليت مل يتم مال الطر استك على عبدة ومعاجلة الطرق اليت حتتاج إىل صيانة والعملاالهتمام بصيانة الطرق امل .4

 املنشآتواطنني و بل املقوعدم السماح ابلزحف على األرصفة من  ،منفذة إضافة إىل فتح مسارات الطرق الغري

 .وتطوير املواقف اخلاصة ابلسيارات ،املختلفة

كل حي، بشرط   يف لسكاناجم حل وتوفري كافة اخلدمات والبنية التحتية وفقا   ،العمل على ختطيط األحياء السكنية .5

 الوحدات السكنية. ئة هذه اخلدمات قبل بناء هذهيأن تتم هت
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ق جلتها وفق الطر نها ومعامتخلص وال وجعلها بيئة نظيفة خالية من القمامة وخمالفات البناء، ،حتسني بيئة املدينة .6

 وانتشار الروائح الكريهة. ل األمراضلكي ال تسهم يف نق ،الصحية

تم ي أنملدينة على الى مجال افظة عواحمل وخاصة العامة منها ،يف واجهات املباين السكنية العشوائياحلد من التعديل   .7

 التخطيط العمراين. وفق شروط ولوائح حتددها مصلحة

 لكتالستفادة من اا لضمان ابعتهومت طبيقهاوإلزام اجلهات املعنية بت ،مراجعة كافة املخططات العمرانية املعتمدة .8

 ها.خمالفة ابملخططات القائمة بغية تطوير  تشوهات واستعماالت أية وإزالة ،املخططات
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