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  مـقــدمــــة

التراث األثري أحد الرموز األساسیة لتطور اإلنسان عبر التاریخ ویعبر عن القدرات التي وصل  ُیعـد

والتراث یعني توریث حضارات السلف للخلف وال یقتصر ذلك , إلیھا اإلنسان في التغلب على بیئتھ المحیطة

المادیة والوجدانیة للمجتمع من عمران وفكر وفلسفة على اللغة أو األدب والفكر فقط؛ بل یشمل جمیع العناصر 

 .ودین وعلم وفن، كما یبرز تفاعل، وتتابع لتجارب، وقیم حضاریة، واجتماعیة، ودینیة بین األجیال

عند تقییم التوسع العمراني ألي مدینة من مدن لیبیا یتضح االتجاه الُمتسارع نحو التحضر كنمط حیاه 

جتماعیة وثقافیة في القرن الواحد والعشرین، ذلك النمو المتمثل بالتداخل بین قطاعات ومنظومة عالمیة اقتصادیة ا

األنشطة االقتصادیة والخدمات وظھور آلیات السوق كمحرك رئیسي الستعماالت األراضي داخل المدینة؛ مما 

على حساب تراث مدننا  أفقد المدینة جھاز مناعتھا أمام طغیان االقتصاد الذي وسع وحدد مساحة تلك االستعماالت

كان مساندًا للتجاوزات التي حدثت في المناطق األثریة ) القبیلة(بشكل عام، وخاصة أن التركیب االجتماعي 

والسیاحیة في ظل غیاب شبھ تام للدولة وعدم وضوح سیاستھا اتجاه القطاع العمراني وأیضًا السیاحي التي 

ره خطیرة شجعت الباحث على دراستھا، وتحلیل واقعھا وأبعادھا بدورھا أثرت على معالمھا األثریة، وتلك ظاھ

االجتماعیة، واالقتصادیة، واإلداریة، وبأبعادھا المستقبلیة التي تطلبت منا الخروج بنتائج ووضع توصیات تتالءم 

مھم  وأھمیة المشكلة بكل أبعادھا التي تعیشھا المناطق الحضاریة؛ خاصًة إذا نظرنا للسیاحة كمورد اقتصادي

ومنبع ثقافي للمجتمع لتقییم النمو الحضري بتحدید موقعنا من التراث الجاثم على نسیجنا الحضري، والذي ورثناه 

من ثراء الحضارات التي شكلت ُمدننا، فھل نتعامل معھ كمتحف لماضي بائد أم أننا نتواصل معھ ونحدثھ من أجل 

نفعلھ لتكون جدواه االقتصادیة تتناسب ومكانتھا الحضاریة، دمجھ عضویًا في نسق الحیاة المدنیة المعاصرة؛ بل و

وھذا یتطلب منا ضرورة الحفاظ على النسیج العمراني وتطویر التشریعات للمحافظة على ھذا المورث بزیادة 

الوعي بالتراث الحضاري وتعمیقِھ بین أفراد المجتمع والمؤسسات األھلیة والرسمیة وذلك من خالل وسائل 

متعددة وآلیات العمل األخرى من خالل عملیات مختلفة مثل التعلیم وتشجیع السیاحة الداخلیة وتوظیف اإلعالم ال

الطاقات لوقف التدھور الجاري في مدننا اللیبیة وشواھدھا األثریة والمعماریة، وجاءت ھذه الدراسة في محاولة 

  .ب الزحف العمراني علیھالتسلیط الضوء على تلك المناطق األثریة والمشاكل التي تعانیھا بسب
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  : مـوقع منطقة الدراســة

إذا تعلق علیھ أھمیة حیویة بالنسبة لنشأة , ُیعد المواقع الجغرافي من أكثر العوامل الجغرافیة أھمیة
كما أنھا , المدن؛ حیث من الممكن أن تنمو وتزدھر عمرانیًا واقتصادیًا وسكانیًا بسبب وقوعھا في مواقع متمیزة

واآلن ضعف دورھا نتیجة ضعف أھمیة , تفنى مدن كانت قائمة ومزدھرة في عصور مضت تتدھور أو
فالموقع یساھم في تحدید العالقة الوظیفیة المكانیة؛ حیث توفر المواقع ذات اإلمكانات الجیدة فرصة , )1(موقعھا

ائجھ استقطاب العمران بنوعیھ المخطط والعشوائي الذي كان من أبرز نت )2(للتطور والنمو الوظیفي والعمراني
فموقع معظم المناطق األثریة تمتاز ببیئة طبیعیة خالبة ومناخ معتدل , اتجاه المناطق التي تحوي معالم أثریة

مما جعل الناس تعزف عن السكن بعید عن , وموارد مائیة وتربة خصبة ساھمت في توطن العمران بكل أشكالھ
  .عالمھا األثریةھذه الموارد مما سبب ضغطًا عمرانیًا على م

في إقلیم الجبل األخضر كان الموقع الجغرافي من أبرز العوامل التي لعبت دورًا مھمًا في نشأة وتطور 

مدنھ منذ أقدم العصور؛ حیث ُمعطیات المكان ساھمت وبشكل متباین في أھمیة اإلقلیم ونشأة العمران على مر 
لیست محلیة فحسب بل , بعناصر البیئة الحضریة وجعلھا تمتاز, العصور وتطور وظائفھ وامتداد عمرانھ

إقلیمیة؛ حیث شغلت وظائف تجاریة وإداریة لمختلف الشعوب التي سكنتھا وتعاقبت على حكمھا منذ أن 
  .استوطنھا اإلغریق ومن قبلھم اإلنسان القدیم وحتى وقتنا الحاضر

والمقابل , على ساحل البحر المتوسط یقع إقلیم الجبل األخضر في الجزء الشمالي الشرقي من لیبیا الُمطل
كاإلغریقیة، والرومانیة، والبیزنطیة : (لدول جنوب أوروبا؛ حیث منبع وانطالق الحضارات األوربیة القدیمة

, إضافة إلى وقوعھا بجوار الدولة المصریة؛ حیث قامت أعرق الحضارات, التي تعاقبت على حكمھا) وغیرھا

ا منذ القدم غایة ومطمع لتلك الشعوب وبؤرة تجاریة محلیة وإقلیمیة؛ ھي وقوع ولعل من أبرز العوامل التي جعلھ
وبالتالي تأثرت منطقة الدراسة على مر التاریخ بمعظم ھذه الحضارات , المنطقة على مفترق طرق بریة وبحریة

كما , مشھورةوتعاقبت على تشیید وتأسیس العدید من المدن ال, القدیمة؛ بل إن بعضھا ازدھرت وترعرعـت فیھا
قامت بتغییر معالم المدن الموجودة مازلت جدرانھا ومعالمھا راسخة حتى وقتنا الحاضر مثل مدن قوریني 

خلفت ورائھا موارد حضاریة ھائلة شاھده على عراقة وتاریخ ھذه المنطقة؛ یمكن , وأبولونیا وبطلمایوس وغیرھا
عدد الموارد من المخزون الطبیعي واختالف مظاھره إذا ما استغاللھا ضمن الموارد السیاحیة الُمتاحة إلى جانب ت

طبقت الدراسات وسیاسات التخطیط اإلقلیمي والحضري الشامل الذي یرتكز على أُسس ومعاییر علمیة مستدامة 
  ).1شكل (مدروسة وُممنھجة 

                                                             

, م1995, مطبعة راوي وشركاؤه, تخطيط المدينة العربية بين اإلطار النظري والموقع والمستقبل, فتحي محمد مصيلحي) 1(
 .25ص

طـط  مجلـة المخ , النمو الحضري لضاحية أبو غريب دراسة تحليلية في الخصائص العامة, تغريد حامد, شاكر رزوقي) 2(
  .5ص, م2006, بغداد, المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي, السنة العاشرة, 15ع, والتنمية
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  التوزیع الجغرافي للمناطق األثریة في إقلیم الجبل األخضر) 1(شكل 
  :د الباحث باالعتماد علىمن إعدا :المصــدر
  .م2016, مقابلة شخصیة مع بعض الخبراء والعاملین, مراقبة أثار شحات -1
 .م2014, مقابلة شخصیة, مراقبة آثار شحات -عالم وخبیر آثار, عبدالحمید عبدالسید -2
 .م2014, مقابلة شخصیة, البیضاء, جامعة عمر المختار, رئیس قسم اآلثار, محمد مفتاح فضیل -3
 .م2015, مقابلة شخصیة, مراقبة أثار شحات, عبدالجلیل ناصر سعید -4

 
كیلومترات شرق مدینة  60یحدھا من ناحیة الشرق خلیج البمبة الذي یقع على بعد حوالي : الجغرافي

كیلومتر  29كیلومتر غرب بلدة طلمیثة بحوالي  40ومن الغرب تحدھا بلدة توكرة التي تقع على بعد . درنة

من ناحیة الجنوب تحدھا بدایة منطقة رأس العلبة عند و, ھا من الشمال البحر المتوسطویحد, شمال شرق المرج

  .منطقة العزیات في الجنوب الشرقي ومنطقة المخیلي في الجنوب الغربي حیث إقلیم البلط

شماًال، وتبلغ  33و  32شرقًا، ودائرتي عـرض  23و  20تقع ما بین خطي طول : الموقع الفلكي

من % 1ھكتاًرا، وھي بذلك تمثل مساحة إجمالیة تبلغ نحو ) 902167.00(لمنطقة الدراسة  الكلیة المساحة

  ).2شكل ( إجمالي مساحة لیبیا

  



   الجزء الثاني   2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

4 
  

      
 مـوقـع إقلیم الجبـل األخضـر) 2(شكل 

الجماھیریة العربیة اللیبیة , األطلس الوطني, مصلحة المساحة: من إعداد الباحث بتصرف عن: لمصـدرا 
  .8ص, م1978, طرابلس, تراكیةالشعبیة االش

  :أسباب اختیار الموضـوع وأھمیتھ

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا من الدراسات األولى المتخصصة في التخطیط اإلقلیمي والحضري 

في المناطق ذات اإلرث الحضاري بالجبل األخضر ومن ضمنھ موضوع التخطیط العمراني لمناطق التراث 

ألخضر من المناطق المھمة؛ العریقة تاریخیًا وحضاریًا ودینیًا؛ سواًء على المستوى القدیم، فإقلیم الجبل ا

المحلي أو على المستوى اإلقلیمي وأیضًا العالمي، وتمتاز أیضًا بجمال الطبیعة والمناخ المالئم الذي تتمتع بھ 

ثري الذي یساھم في تنشیط ھذه المنطقة، كل ھذه المقومات وغیرھا ُتعد بمثابة طاقة مھمة لحمایة تراثھا األ

القطاع السیاحي باإلقلیم والدولة من جھة، وعمل توازن بین التخطیط العمراني السلیم ومواردھا ومتطلبات 

  .المجتمع المحلي والخدمات المتنوعة التي یوفرھا لھم من جھة أخرى

سواًء كانت ولكن على الرغم من ما یزخر بھ إقلیم الجبل األخضر من مؤھالت سیاحیة مختلفة 

حضاریة أم طبیعیة إال أنھا لم ترقى بعد إلى المساھمة الفعالة في تحقیق التنمیة المحلیة ولم ترقى إلى التطور 

الكبیر مما نجم عنھا عدید التجاوزات ساھمت في تدھور وتنذر باندثارھا؛ فالدراسة الُمعمقة والتحلیل لھذه 

وتصورات شاملة ومنطقیة لكي یصل باألھداف المرجوة المعوقات ستساھم في إمكانیة تشخیص ووضع خطط 

منھ للمساھمة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستوى المحلي والوطني، وعلیھ جاءت ھذه الدراسة 
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في ھذه اإلقلیم؛ ألنھ یمتاز بمقومات حضاریة أثریة وتاریخیة متنوعة؛ مما جعلھا مركز جذب سیاحي مھم 

  .مختلف مناطق العالمیرتاده السیاح من 

  :مشكلة الدراســة
تتبلور مشكلة الدراسة  تتبلور حول  محددات الزحف العمراني على المناطق األثریة في إقلیم الجبل 

في ضوء الُمستجدات العمرانیة  المتمثلة في مشاریع اإلسكان والخدمات التعلیمیة والصحیة والصناعیة , األخضر

ن استنزاف وھدر لمقومات السیاحة في ھذه المناطق وتدھورھا نتیجة لسوء وما ینجم عنھ م, على األراضي

, التنسیق بین القطاعات المختلفة وغیاب التخطیط والسیاسات الواضحة للخطط التنمویة الستعماالت األراضي

ي الشامل وضوح سیاسة الدولة والعشوائیة في التخطیط اإلقلیمولم تتوقف المشكلة عند ھذا الحد فقط؛ بل إن عدم 

ُتعد المشكلة الثانیة التي حاولت الدراسة أن تبحث فیھا من خالل التعرف على , ومن ضمنھ القطاع العمراني

اتجاھات النمو العمراني وأثرھا على المناطق األثریة، وتتناول المشكلة الثالثة إلى الدوافع التي ساھمت في 

الذي أدى إلى ) القبیلة والعرف(وجود واقع اجتماعي  تفاقمت تلك المشكلة؛ إداریة وتنظیمیة الذي تسبب في

مخالفات جماعیة انتابت المناطق السیاحیة بشكل عام واألثریة والتاریخیة بشكل خاص، إضافة ضعف التشریعات 

  .والقوانین التي تحمي ھذه المناطق؛ وغیرھا

  :أھـــداف الـدراســة

  .العمراني تحدید دور العوامل الجغرافیة التي تؤثر على الزحف -1

  .التعرف على مدى أثر التوسع العمراني واتجاھاتھ على المناطق األثریة -2

  .التعرف على مساھمة ملكیة القبیلة لألرض في الزحف العمراني على المناطق األثریة -3

 .تحدید دور الطرق وقرب الخدمات من المناطق األثریة في استقطاب وتوطن العمران -4

لدراسات واألبحاث التي تناولت التخطیط اإلقلیمي والحضري عامًة أھداف علمیة تتمثل في إثراء ا -5
والتخطیط العمراني خاصًة في المناطق األثریة في الجبل األخضر، ولتكون الدراسة مرجع أساسي من 

 .ضمن الدراسات العلمیة في ھذا المجال

 :تـســـاؤالت الدراســة

  ة؟إلى أي مدى أثر الزحف العمراني على المناطق األثری -1

  ھل أدى سوء التخطیط وقلة المخططات السكنیة في الزحف العمراني على المناطق األثریة؟  -2

 ما دور ملكیة القبیلة لألرض في الزحف العمراني على المناطق األثریة؟ -3

 ما مدى مساھمة وجود الخدمات في المناطق األثریة في الزحف العمراني علیھا؟ -4
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 :منھـج وأسلوب الدراســة

تعتمد الدراسات الجغرافیة التي تدور حول عملیة التخطیط اإلقلیمي : ة الدراسةمنھجی    - 1

والحضري بجمیع فروعھ على عدة مناھج ینطلق منھا الباحث لدراسة المنھجیة في أبعادھا 

التاریخیة والجغرافیة واالقتصادیة بتحلیل الواقع المفروض في إقلیم الجبل األخضر، استخدم 

  :لمناھج التالیةالطالب في الدراسة ا

لتحدید تاریخ نشأة المناطق األثریة والحضارات التي تعاقبت علیھا : المنھج التاریخي    . أ

  . والتي كان لھا أثر واضح في معالمھا الحضاریة

الذي یحدد سلوك السكان ومدى مساھمتھم في تفشي أو تراجع ھذه : المنھج السلوكي    . ب

  .ظاھرة الزحف العمراني على المناطق األثریة

الذي سیختص بدراسة وتحلیل النمو العمراني وتأثیره على : المنھج الوصفي التحلیلي    . ج

القبیلة وملكیة (وتحلیل دور العـامل البشري والمجتمع المحلي , ُمجمل نشاطات اإلقلیم

واإلدارة في حمایة المنطقة من التـدھـور في حال ازدیاد التوسع العمراني غیر ) األرض

 .المناطق األثریة مؤخرًا المدروس الذي شھدتھ

 :اتبع الطالب األسالیب التالیة: أسلوب الدراســة   - 2

حاول الطالب من خاللھ رسم خرائط توضح الظاھرة المعنیة : األسلوب الكارتوجرافي    . أ

بالدراسة وھي اتجاھات الزحف العمراني خاصًة أثرھا على المناطق األثریة وذلك من اجل 

 .ابھا ونتائجھاتحدید مدى خطورتھا وتحلیل أسب

العملیات اإلحصائیة المتمثلة بتحلیل البیانات والتقاریر التي حصل علیھا : األسلوب الكمي     . ب

التي أعدھا , الباحث من المؤسسات الحكومیة والشركات إضافة إلى تحلیل استمارات االستبیان

تي تم التعـدي الباحث لخدمات أھداف الدراسة العلمیة، ویختص ھذا المنھج بتحدید المناطق ال

 .علیھا

ومن ھذا المنطلق قامت الدراسة بجمع المعلومات والبیانات الالزمة حول موضوع ومنطقة الدراسة 

وذلك من خالل المصادر المعلوماتیة التي عادًة تستخدم في الدراسات والبحوث العلمیة والمیدانیة 

  .الدقیقة
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 :مصــادر الدراســة   - 3

الكتب والمراجع واألبحاث والرسائل العلمیة ذات العالقة : المصـادر المـكتـبـیــة    . أ

  .بموضوع الدراسة

البیانات والمعلومات واإلحصائیات من بعض المؤسسات : المصـادر الـرسـمـیـة    . ب

 .الحكومیة واألجھزة األمنیة وغیرھا ذات العالقة بموضوع ومنطقة الدراسة

واإلحصائیات والدراسات شملت المعلومات والبیانات : المصادر غیر الرسمیـة    . ج

واألبحاث الصادرة عن بعض الجھات شبھ الرسمیة والخاصة حول موضوع الدراسة مثل 
الندوات والمؤتمرات العلمیة ومراكز البحوث والجمعیات والمنظمات األھلیة والمواقع 

  .اإللكترونیة العلمیة المعروفة وغیرھا
معلومات التي لم توفرھا استعان بھا الباحث لجمع ال: المصادر المیدانیـة    . د

  :وھي, المصادر السابقة
للتعرف على أسباب ومحددات الزحف العمراني كان البد : اإلستـبـانـة واختیار العینة •

من إجراء دراسة میدانیة وتوجیھ أسئلة تتعلق بالظاھرة المعنیة بالدراسة؛ حیث تم 
لھا تم طرح تصمیم استمارة وفق معاییر علمیة تتناسب وخطة البحث، ومن خال

حیث تم , مجموعة من األسئلة واالستفسارات وزعت میدانیًا في إقلیم الجبل األخضر
اختیار مدینة شحات األثریة حالة للدراسة باعتبارھا أھم مدینة أثریة في لیبیا بشكل 

واھم واكبر مدینة أثریة أسسھا اإلغریق خارج , عام والجبل األخضر خصوصًا
إعداد وتوزیع اإلستبیان وفق معاییر علمیة تتالءم ومجتمع ولقد تم , موطنھم األصلي

الدراسة، ھدفھا كان جمع بیانات دقیقة حول محددات الزحف العمراني على المناطق 
األثریة، تمحورت أسئلتھا واستفساراتھا ومواضیعھا حول تساؤالت وأھداف الدراسة 

 ).1ملحق(
ارھم مـن بیــن مجتمــع الدراسة البالغ عددھم جـرى اختیــ, %)5(تكــونت عینــة اإلستبانة من 

, )60 - 25(وتم اختیار العینة وفق أسلوب العینة العمدیة من حیث العمر , أسرة بمدینة شحات) 3569(
محددات الزحف العمراني على المناطق (لتمیزھم بخصائص تؤھلھم من اإلجابة عن األسئلة المتعلقة 

ذلك كان ھو السبب , ین تنطبق علیھم ھذه الخصائص والتي تھم الدراسةبسبب محدودیة األفراد الذ) األثریة
تم توزیع استمارة االستبیان بناًء على عملیة التخصیص النسبي لعدد . العتماد ھذا العدد والفئة العمریة
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حیث بلغ , األسر بمدینة شحات حسب المحالت للتجمع الحضري بین محلة شحات القدیمة وشحات الجدیدة
 2411وتجمع الجدیدة ضمت , أسرة 1158حیث تجمع القدیمة ضمت , أسرة 3569عدد األسر إجمالي 

وبناًء علیھ تم توزیع عدد االستمارات حسب ما . فرد لألسرة الواحدة 6.6أي متوسط ) 2ملحق(, أسرة
 - :یلي

  ). استمارة 57% (32.5=  100 × 3569 ÷1158= عدد استمارة االستبیان لمحلة شحات القدیمة  -

  .)استمارة 123% (76.5=  100 × 3569 ÷ 2411= دد استمارة االستبیان لمحلة شحات الجدیدة ع - 

تشمل إحیاء كل من العروبة الذي یضم ) شحات الشرقیة(والجدیر بالذكر أن محلة شحات القدیمة 

 تضم أربع أحیاء حي صالح الدین و القدس) شحات الغربیة(المنطقة الصناعیة، ومحلة شحات الجدیدة 

 .و العروبة والسالم

تم إجراء بعض المقابالت الشخصیة مع المسئولین في المؤسسات : المـقـابـالت الشخـصـیـة  •

الحكومیة ذات العالقة بموضوع الدراسة وكذلك مع األشخاص ذوي الخبرة والباحثین في األكادیمیات 

  .والمراكز العلمیة في الدولة الذین لھم ذاع طویل في ھذا المجال

قام الباحث بزیارات میدانیة للمناطق األثریة المعـنیة : الحظات الشخـصیـة والزیارات المیدانیةالمـ •

 .بالدراسة في اإلقلیم والتقاط الصور للظاھرة المعنیة بالبحث وتحلیل واقعھا

 :المشكالت والصعوبات التي واجھت الدراسة

دراسة حال دون وصول الباحث لبعض الوضع السیاسي واألمني المضطرب للبالد والذي صادف فترة ال - 1

 .مناطق الدراسة إلجراء الدراسة المیدانیة لتعیین الوضع والواقع العمراني مثل مدینة وضواحیھا

تم , قلة اإلحصاءات المتعلقة بالزحف والتعدي العمراني على المواقع األثریة واألضرار التي لحق بھا -2

  .اللجوء لالستبیان للتغلب على النقص

خرائط مفصلة للمواقع األثریة قید البحث وصلب المشكلة التي تھم الدراسة لكي یمكن  عدم وجود -3

التي حاول الباحث من  Google Earthمما اضطر الباحث إلى االستعانة ببرنامج , تحدیدھا وآثرھا

 .خاللھا حصر وتحدید مساحة الظاھرة

 : خطـــة البحـث

 :ة الضوء على النقاط التالیةمما سبق من استعراض للمقدمة سوف تلقي الدراس

  :اتجاھات النمو العمراني بمنطقة الدراسة: أوًال

  .مدن محدودة التوسع -2  .مدن حرة التوســـــع -1
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  :محاور جذب العمران نحو المناطق األثریة: ثانیًا

  .القبیلة وملكیتھا لألرض -2    .دور الطرق والخدمات في استقطاب العمران -1

  .أثر التخطیط على المناطق األثریة -4    .ج المخططاتانخفاض سعر األراضي خار  -3



   الجزء الثاني   2018

وإن , أضحت ظاھرة التعدي على المناطق األثریة الیوم ظاھرة ماثلة للعیان أكثر من أي وقت مضى
وحدوثھا لم یكن متعمدًا ومقصودًا كما یحدث اآلن بسبب تضافر 

وتشابك عوامل ودوافع عدیدة ساھمت في حدوثھا كسوء التخطیط وضعف اإلدارة وقلة المخططات السكنیة 
كلھا دوافع أوصلت المواقع األثریة في البالد بشكل عام والجبل األخضر 

معظم تلك االعتداءات أو الزحف , كل یوم یكون تفادیھا أو حلھا أصعب من ذي قبل
العمراني كانت أھم أسبابھ قصور الدولة ووقوع العدید من تلك المواقع األثریة داخل سیاج المزارع أو الحظائر 

لت بجدران أسمنتیة وشیدت المباني ثم ما لبثت تلك األسالك أن أزیلت وتبد
العشوائیة بجوار اآلثار والكھوف أو بالمسح بشكل مباشر وتفتیتھا كمخططات لبیع األراضي مما تسببت 

  .ھذا ناھیك عن تعرضھا للسرقة نتیجة وقوعھا داخل تلك األراضي

2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

 محـددات الـزحف العمـراني على المناطق األثریة

 لیبیا -في إقلیم الجبل األخضر 

:    

أضحت ظاھرة التعدي على المناطق األثریة الیوم ظاھرة ماثلة للعیان أكثر من أي وقت مضى
وحدوثھا لم یكن متعمدًا ومقصودًا كما یحدث اآلن بسبب تضافر  كانت طفیفة قبل حوالي عقـد من الزمن

وتشابك عوامل ودوافع عدیدة ساھمت في حدوثھا كسوء التخطیط وضعف اإلدارة وقلة المخططات السكنیة 
كلھا دوافع أوصلت المواقع األثریة في البالد بشكل عام والجبل األخضر , والمنفعة المادیة وقلة الوعي وغیرھا

كل یوم یكون تفادیھا أو حلھا أصعب من ذي قبل, إلى حالة یرثى لھا
العمراني كانت أھم أسبابھ قصور الدولة ووقوع العدید من تلك المواقع األثریة داخل سیاج المزارع أو الحظائر 

ثم ما لبثت تلك األسالك أن أزیلت وتبد )1صورة (كنوع من التحایل؛ 
العشوائیة بجوار اآلثار والكھوف أو بالمسح بشكل مباشر وتفتیتھا كمخططات لبیع األراضي مما تسببت 

ھذا ناھیك عن تعرضھا للسرقة نتیجة وقوعھا داخل تلك األراضي, باألضرار أو بتدمیر كامل لبعض المواقع

    

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

محـددات الـزحف العمـراني على المناطق األثریة

في إقلیم الجبل األخضر 

:تمھیــد

كانت طفیفة قبل حوالي عقـد من الزمن

وتشابك عوامل ودوافع عدیدة ساھمت في حدوثھا كسوء التخطیط وضعف اإلدارة وقلة المخططات السكنیة 
والمنفعة المادیة وقلة الوعي وغیرھا

إلى حالة یرثى لھاخاصًة 
العمراني كانت أھم أسبابھ قصور الدولة ووقوع العدید من تلك المواقع األثریة داخل سیاج المزارع أو الحظائر 

كنوع من التحایل؛ 
العشوائیة بجوار اآلثار والكھوف أو بالمسح بشكل مباشر وتفتیتھا كمخططات لبیع األراضي مما تسببت 

باألضرار أو بتدمیر كامل لبعض المواقع
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ولكن أوًال البد من التعرف على الدوافع , وھذا ال یعني أنھ ال یمكن إیجاد حلول إلنقاذ ما یمكن إنقاذه
ثم إیجاد الحلول الناجعة لذلك وفق خطة مدروسة 

والتقلیل من دور القبیلة بملكیتھا لألراضي التي 
أظھرت الدراسة تضم معالم أثریة عن طریق تعویضھم بما یتناسب متطلباتھم وخاصًة السكنیة؛ حیث 

% 94.3منھا ) 2صورة ( ,المیدانیة أنھ توجد مخططات بیع أراضي وبناء مخالف في حرم المناطق األثریة
ومن خالل كل ما . بسبب تأثیر ملكیة القبیلة لألراضي كما سیتضح ذلك الحقًا

  :سبق خلصت الدراسة إلى مجموعة من الدوافع وراء ظاھرة الزحف العمراني على المناطق األثریة

1  
  حاتش –منطقة البقارة 

  الفتات مخططات بیع أراضي داخل مناطق أثریة محددة لالستكشاف

كل تلك المشاكل وغیرھا التي حدثت بقصد أو من غیر قصد ال بدا وأن خلفھا دوافع وأسباب ساھمت 

ثریة بسبب الزحف العمراني ظاھرة في إقلیم الجبل األخضر كانت مشكلة تضرر المناطق األ

تصدرت العوامل الطاردة أسباب الزحف العمراني 

من المشكالت الحضریة التي تعاني منھا المدن القائمة 

, تختلف باختالف حجم المدینة وموضعھا ووظیفتھا والمخططات التي نفذت لتنمیتھا وحددت شكل النمو فیھا
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  زارع وحظائر الحیواناتمواقع أثریة تحاصرھا الم) 1
  .م2016صیف , الدراسة المیدانیة :المصدر

وھذا ال یعني أنھ ال یمكن إیجاد حلول إلنقاذ ما یمكن إنقاذه
ثم إیجاد الحلول الناجعة لذلك وفق خطة مدروسة , التي تسببت في ھذه الظاھرة والوقوف علیھا وتحلیلھا

والتقلیل من دور القبیلة بملكیتھا لألراضي التي ة على كافة المستویات اإلداریة وتوعیة المجتمع المحلي 
تضم معالم أثریة عن طریق تعویضھم بما یتناسب متطلباتھم وخاصًة السكنیة؛ حیث 

المیدانیة أنھ توجد مخططات بیع أراضي وبناء مخالف في حرم المناطق األثریة
بسبب تأثیر ملكیة القبیلة لألراضي كما سیتضح ذلك الحقًا  )1(ناجم عن السكان المحلیین

سبق خلصت الدراسة إلى مجموعة من الدوافع وراء ظاھرة الزحف العمراني على المناطق األثریة

منطقة البقارة ) ب(       شحات   –منطقة صمبر
الفتات مخططات بیع أراضي داخل مناطق أثریة محددة لالستكشاف) 2
  .م2016صیف , الدراسة المیدانیة :المصـدر

كل تلك المشاكل وغیرھا التي حدثت بقصد أو من غیر قصد ال بدا وأن خلفھا دوافع وأسباب ساھمت 

في إقلیم الجبل األخضر كانت مشكلة تضرر المناطق األ, في تفاقمھا

تصدرت العوامل الطاردة أسباب الزحف العمراني , )طاردة وجاذبة(للعیان؛ تضافرت عدة عوامل في تفاقمھا 

  :وھي كما یلي, خارج المخططات وباتجاه اآلثار

  :اتجاھات النمو العمراني بمنطقة الدراسة

من المشكالت الحضریة التي تعاني منھا المدن القائمة یعد التوسع العمراني خارج المخططات وغیره 

تختلف باختالف حجم المدینة وموضعھا ووظیفتھا والمخططات التي نفذت لتنمیتھا وحددت شكل النمو فیھا

                                                             

 .م 2016, التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية 

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

1(صورة 
المصدر

التي تسببت في ھذه الظاھرة والوقوف علیھا وتحلیلھا

ة على كافة المستویات اإلداریة وتوعیة المجتمع المحلي وعلمی
تضم معالم أثریة عن طریق تعویضھم بما یتناسب متطلباتھم وخاصًة السكنیة؛ حیث 

المیدانیة أنھ توجد مخططات بیع أراضي وبناء مخالف في حرم المناطق األثریة
ناجم عن السكان المحلیین

سبق خلصت الدراسة إلى مجموعة من الدوافع وراء ظاھرة الزحف العمراني على المناطق األثریة

منطقة صمبر) أ(
2(صورة 

المصـدر

في تفاقمھا

للعیان؛ تضافرت عدة عوامل في تفاقمھا 

خارج المخططات وباتجاه اآلثار

اتجاھات النمو العمراني بمنطقة الدراسة: أوًال

تختلف باختالف حجم المدینة وموضعھا ووظیفتھا والمخططات التي نفذت لتنمیتھا وحددت شكل النمو فیھا

                    

التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية ) 1(
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وللمناطق األثریة وموقعھا تأثیر في نمو المدن الرتباطھا بتشریعات قانونیة تحمیھا وتحافظ علیھا، ولقد اتخذت 

  -:إقلیم الجبل األخضر شكلین من حیث اتجاه نموھا؛ ھــماالمدن في 

ویقصد بھا ھنا؛ المدن التي تتمیز بإمكانیة النمو العمراني والتوسع في اتجاھات مختلفة : مدن حرة التوسع  . أ

دون أي معوقات نتیجة توفر أراضي فضاء المالئمة لتوسعھا وتنوع االستخدامات فیھا، وھذا الحال ینطبق 

تكمن في االمتداد , نجم عنھ أیضًا سلبیات, مدن والعواصم الكبیرة، وكما لھذا العامل ایجابیاتعلى معظم ال

المتباعد بین أطرافھا وخاصًة المدن الشریطیة على امتداد الطریق الرئیسي أو مدن التجمعات السكنیة 

, شكل عادل ومتوازنالصغیرة المتناثرة، بحیث یصعب معھا توفیر الخدمات العامة لجمیع سكان المدینة ب

في إقلیم الجبل األخضر یمكن أن تنطبق حالة النمو , إضافًة إلى االختناقات المروریة والمشكالت البیئیة

الحر على التجمعات العمرانیة في النطاقین األوسط والنطاق الجنوبي لإلقلیم؛ حیث تقل العوائق 

اق األوسط ساعدت ظروفھا الطبیعیة وشبكة غیر أن التجمعات في النط, التضاریسیة التي تحد من نموھا

في حین النطاق الجنوبي بسبب طبیعة المناخ شبھ الجاف إضافًة , الطرق على التوسع في معظم االتجاھات

إلى بعدھا عن الطریق الرئیسي وعن الموانئ البحریة والجویة وغیرھا ال زلت محدودة التوسع ویسودھا 

جرة المغادرة للمدن في النطاقین الشمالي واألوسط التي تمتاز بكبر الطابع الریفي وتعاني من مشكلة الھ

ومعظمھا شھدت قیام حضارات عریقة ساھمت في تمدد ووصول عمرانھا , حجمھا والخدمات التي تقدمھا

  .إلى وضعھ الحالي بسبب توفر ظروف العیش منذ القدم

أنعكس على نموھا العمراني من حیث  مدینة شحات التي یزداد نمو سكانھا بشكل مضطرد والذي بالتأكید

الشكل واالتجاه الذي اتخذتھ؛ تعد مثال حي وواضح فموقع المدینة الحالي تشیر الخرائط والدراسات أنھا 

والمدینة , كان مركز المدینة اإلغریقیة الرئیسیة یحیط بھا ظھیر ریفي یخدمھا  یحوي حصون وقالع

ألثري والذي یحیط بھا من جمیع الجھات وأضحى مشكلة تحد الحالیة شیدت فوق ھذا الركام من التراث ا

أو بشكل أخر موضع المدینة الحالیة افتقد إلى دراسات , إضافة إلى العوائق الطبیعیة, من توسع المدینة

دقیقة وعمیقة في اختیار موضعھا الحالي الذي احدث مشاكل وتشوھات عمرانیة في مظھرھا من جھة؛ 

إذ أن السكان لم یعد , )3شكل(بشكل كبیر بتلك المشاكل العمرانیة من جھة أخرى وتأثر المعالم األثریة 

فأصبحت , ینظرون إلیھ كمعوق مقارنة باحتیاجاتھم السكنیة التي عجزت أو تقاعست الدولة في توفیره لھم

مخططات المناطق العشوائیة والبناء المخالف الصفة الغالبة والتي طالت المواقع األثریة وأیضًا داخل ال

  .الحضریة في السنوات األخیرة بشكل ملفت للنظر ویطرح عدید التساؤالت واالستفسارات
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  نموذج مدن حرة التوسع - اتجاھات النمو العمراني في مدینة شحات ) 3(شكل    

 خالل) 15*  15(بدقة  Land Satمن إعــداد الباحث باالعتماد على الصور الفضائیة للقمر الصناعي : المصدر
  .م2016 - 1976الفترة ما بین 

, كذلك الحال ینطبق على مدینة البیضاء بسبب موقعھا وعدم وجود أي عوائق بحیث یحد من توسعھا

" بلغرى"مما ساھم في توسع حجمھا، وقد نالت المنطقة األثریة , باستثناء الودیان واالنحدارات في الشمال

  ).4شكل(نصیبھا من ھذا الزحف العمراني 



   الجزء الثاني   2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

14 
  

  

  نموذج مدن حرة التوسع -اتجاھات النمو العمراني في مدینة البیضاء ) 4(شكل 

) 15*  15(بدقة  Land Satمن إعــداد الباحث باالعتماد على الصور الفضائیة للقمر الصناعي : المصدر
  .م2016 -1976خالل الفترة ما بین 

مة المدن في وقتنا الحاضر، لقد نشأت قدیمًا بعض المدن في مواضع ال تصلح إلقا: مدن محدودة التوسع  . أ

الشيء الذي أدى إلى وجود محددات طبیعیة تعیق عملیة التنمیة وتحول دون إمكانیة التوسع العمراني في 

وفي ھذه الحالة یكون البحث عن بدائل للنمو , الوقت الحالي بما یتناسب مع الزیادة السكانیة في تلك المدن

ظھور بوادر في تأخیر تلبیة احتیاجات السكان أو العجز عن  وبمجرد. العمراني في ھذه المدن محدودًا

تطفو على السطح مشاكل عدیدة ولعل أبرزھا , تنفیذ مخططات تنمویة بسبب ما  تواكب النمو السكاني

البناء العشوائي خارج مخططات المدن وبالتأكید في معظمھ سیكون في ھوامش النطاق الحضري أو في 

یكون قریب من معظم الخدمات حتى ولو كان ذلك على حساب الموارد البیئیة الفضاءات لتلك المدن لكي 

كما ھو , فھنا تغلب المادة والمصلحة الشخصیة على الثقافة والوعي بأھمیتھا بشكل عام, واالقتصادیة

 مثال المدن التاریخیة طلمیثة وسوسھ, الحال في مدن اإلقلیم  الواقعة على الساحل حیث المؤثرات الطبیعیة

وھذا مثال للتوسع الشریطي على , ودرنة الواقعة بین منطقة جبلیة في جنوبھما والبحر من ناحیة الشمال

  ).6, 5شكل (فالمناطق الجبلیة الوعرة ساھمت في تحدید المظھر الخارجي للمدینة, طول الساحل
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  وسعنموذج محدودة الت -اتجاھات النمو العمراني  في مدینة سوسھ ) 5(شكل 
) 15*  15(بدقة  Land Satمن إعــداد الباحث باالعتماد على الصور الفضائیة للقمر الصناعي : المصدر

  .م2016 - 1976خالل الفترة ما بین 
  

  
  نموذج محدودة التوسع -اتجاھات النمو العمراني  في مدینة درنة ) 6(شكل 

) 15*  15(بدقة  Land Satلقمر الصناعي من إعــداد الباحث باالعتماد على الصور الفضائیة ل: المصدر

  .م2016 - 1976خالل الفترة ما بین 
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  :محاور جذب العمران نحو المناطق األثریة: ثانیًا

الطرق والخدمات وقلة المخططات السكنیة وسوء التخطیط وارتفاع أسعار األراضي واإلیجارات 
  :داخل المدن وغیرھا

  :دور الطرق والخدمات في استقطاب العمران -1

من المعروف أن  ،ُتعد من أھم دوافع جاذبة للعمران خارج المخططات ونحو المواقع األثریة

كفاءة الخدمات والبنیة التحتیة التي تخدم السكان دائمًا ما تسعى إلیھ الدول فھي دلیل على مدى درجة 

أظھرت , غیر أنھ في المناطق الطبیعیة والسیاحیة بشكل عام واألثریة على وجھ الخصوص ؛التقدم

الدراسة عكس ذلك فإن وجودھا وتقدمھا؛ كثیرًا ما تكون نقمة على تلك المناطق فھي بمثابة مغناطیس 

فإذا كانت المخططات الھیكلیة والضوابط التشریعیة تھدف إلى , وخاصًة الطرق والمسارات, للعمران

كة المدینة ونموھا أكثر من فإن شرایین الطرق ھي التي تتحكم في حر, التحكم في النمو العمراني للمدن

ولقد نتج عن سھولة الوصول للمناطق األثریة الزحف نحوھا والتعدي  ،)1(غیرھا من عناصر التخطیط

مما تسھم في تعدد الطرق بشكل عشوائي غیر مدروس في انتشار المساكن ) 2شكل(, %70علیھا بنسبة 

أن المساكن % 93.2تبین من الدراسة أن خارج المخططات في األراضي المحیطة بما فیھا األثریة فلقد 

المنتشرة بجوار اآلثار والعبث الذي یطولھا ناتج عن فتح الطرق والمسارات بالقرب منھا بنسبة 

، وھنا كان لزامنا من الدراسة أن تشیر إلى عدم وجود ضوابط على الشركات الخاصة العاملة )2(93.2%

ین في مجاالت الكھرباء والمیاه والطرق وغیرھا أن عدم في مجال البنیة التحتیة أو ما یعرف بالمقاول

الرقابة علیھا وعدم وجود ضوابط تحدد عملھا وتلزمھا بأتباع القوانین التي تردعھا عن الخوض في 

مشاریع عمرانیة تتعارض مع القوانین المعمول بھا؛ ساھمت بشكل كبیر في تفاقم مشكلة المناطق 

  . ام والمناطق األثریة على وجھ الخصوصالعشوائیة خارج المخططات بشكل ع

لمعرفة مدى تأثیر ھذا العامل برھنة نتائجھ على ) 1جدول " (فاي"وباستخدام التحلیل اإلحصائي 2

وعلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدي , مدى قوة ارتباطھ بالظاھرة

األثریة وأثرھا على الزحف العمراني نحوھا؛ حیث أظھرت النتائج  تأثیر فتح الطرق والمسارات في المناطق

عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة قویة دالة إحصائیًا؛ حیث كلما زاد فتح الطرق والمسارات في المناطق 

                                                             

, التأثيرات السلبية لتغير الضوابط والتشريعات العمرانية على الحركة المرورية في المدن العربية, عبدالمنعم أحمد السعيد) 1(
, مركز الدراسـات والبحـوث  , "أنماط التخطيط العمراني وعالقته بالمخالفات المرورية"بحث مقدم إلى الندوة العلمية عن 
 .2ص, م2006 / 9 / 13-11الموافق , الرياض, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

  .م 2016, التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية ) 2(
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یوضح العالقة بین مدي فتح الطرق ) 7شكل 

  مدى تأثیر فتح الطرق والمسارات في المناطق األثریة على زحف العمران نحوھا

القیمة 

  المحسوبة 

 2لـ كا

معامل 

االرتباط 

األصیل 

 )فاي(

قوة واتجاه 

 العالقة

198.00 0.72 

 +عالقة قویة

 ارتباط دال

  
  العالقة بین زیادة فتح الطرق والمسارات في المناطق األثریة

ھذا ناھیك عن التأثیر السلبي لكفاءة بقیة خدمات البني التحتیة كالكھرباء والماء أو الصرف 

وبالتالي تساھم في استقطاب وتوطن العمران 
، وھي نسبة جیدة وعلى األقل تجذب ذوي )1(

  . الدخل المحدود ومع مرور الوقت یسعى سكان تلك المناطق إلى تحسین بطرق مشروعة أو غیر مشروعة

2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

شكل (األثریة كلما زاد الزحف العمراني باتجاھھا، والشكل التالي 

  :ت والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریةوالمسارا

 

مدى تأثیر فتح الطرق والمسارات في المناطق األثریة على زحف العمران نحوھا) 1

33 
  المتوسط 

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

  درجة

 الحریة

القیمة 

المحسوبة 

لـ كا

ح الطرق 

والمسارات قرب 

 المواقع األثریة

1.50 0.86 3 198.00

  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: 

العالقة بین زیادة فتح الطرق والمسارات في المناطق األثریة) 7
  ومدى تأثیرھا على الزحف العمراني نحوھا

  .2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة :

ھذا ناھیك عن التأثیر السلبي لكفاءة بقیة خدمات البني التحتیة كالكھرباء والماء أو الصرف 

وبالتالي تساھم في استقطاب وتوطن العمران , الصحي وغیرھا التي تجذب العمران أكثر ما تخدم السیاحة
(%50بنسبة تصل إلى  في المناطق األثریة؛ حیث كانت عالیة

الدخل المحدود ومع مرور الوقت یسعى سكان تلك المناطق إلى تحسین بطرق مشروعة أو غیر مشروعة

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

األثریة كلما زاد الزحف العمراني باتجاھھا، والشكل التالي 

والمسارا

1(جدول 

33العبارة 

ح الطرق فت

والمسارات قرب 

المواقع األثریة

: المصدر

7(شكل 
ومدى تأثیرھا على الزحف العمراني نحوھا

:المصدر

الصحي وغیرھا التي تجذب العمران أكثر ما تخدم السیاحة
في المناطق األثریة؛ حیث كانت عالیة

الدخل المحدود ومع مرور الوقت یسعى سكان تلك المناطق إلى تحسین بطرق مشروعة أو غیر مشروعة
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من الخدمات األساسیة التي یحتاجھا السكان بشكل یومي؛ تتواجد  )1(%75كما أظھرت الدراسة أن 1

على سبیل المثال , كما نوھنا سابقًا في عدید المناطق األثریة, )6شكل(ل كبیر جدًا قرب المناطق األثریة بشك

في مدینة شحات األثریة؛ تتركز العدید من الخدمات الرئیسیة على تخوم المنطقة األثریة إداریة وصحیة 

لى المنطقة األثریة؛ وتعلیمیة وأمنیة وترفیھیة وغیرھا إضافة إلى كثافة المرور بسبب تعدد الطرقات التي تقود إ

  .)8شكل( )2(2% 79حیث ساھمت في الزحف العمراني على المنطقة األثریة بنسبة 

3  
  "شحات"كثافة الخدمات والمرور في مدخل المدینة األثریة قوریني ) 8(شكل 

  .م2016سنة , Land Satمن إعداد الباحث باالعتماد على الصور الفضائیة للقمر الصناعي : المصــدر

تبین وجود فروق دالة إحصائیًا بین استجابات أفراد ) 2جدول " (فاي"خالل التحلیل اإلحصائي ومن 

عینة الدراسة حول مدي تأثیر قرب الخدمات المختلفة من المناطق األثریة وأثرھا على الزحف العمراني باتجاه 
ائیا؛ حیث كلما كانت ھذه المناطق؛ حیث أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة دالة إحص

                                                             

 .م 2016, دراسة الميدانية التحليل اإلحصائي لل) 1(

  .م 2016, التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية ) 2(
  .م 2016, التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية ) 3(
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شكل (الخدمات قریبة ومتنوعة ومختلفة من ھذه المناطق كلما زاد الزحف نحو المناطق األثریة، والشكل التالي 

  :یوضح العالقة بین مدي قرب الخدمات المختلفة والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

  على زحف العمراني نحوھا

  المحسوبة 

معامل 
االرتباط 
االصیل 

 )فاي(

قوة واتجاه 
 العالقة

 0.50 
 +عالقة متوسطة

 ارتباط دال

  
  العالقة بین قرب الخدمات المختلفة من المناطق األثریة والزحف العمراني

  .م

منع وتبین من الدراسة أن نقلھا أو تقلیصھا وجودھا من ھذه المناطق أو قربھا سوف یساھم في 
تصدرت الطرق أھم ھذه الخدمات التي تسبب في ضغط 

% 5الترفیھیة , %10ثم التجاریة بـ
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الخدمات قریبة ومتنوعة ومختلفة من ھذه المناطق كلما زاد الزحف نحو المناطق األثریة، والشكل التالي 

یوضح العالقة بین مدي قرب الخدمات المختلفة والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

على زحف العمراني نحوھامدى تأثیر الخدمات في المناطق األثریة ) 2

  المتوسط  31
 الحسابي

االنحرا
  ف

المعیار
 ي

  درجة
 الحریة

القیمة 
المحسوبة 

 2لـ كا

قرب الخدمات 
المختلفة من 

 المواقع األثریة
1.78 0.40 1 60.08 

  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصـدر

العالقة بین قرب الخدمات المختلفة من المناطق األثریة والزحف العمراني) 9
م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصـدر

وتبین من الدراسة أن نقلھا أو تقلیصھا وجودھا من ھذه المناطق أو قربھا سوف یساھم في 
تصدرت الطرق أھم ھذه الخدمات التي تسبب في ضغط ) 10شكل% (80الزحف العمراني نحوھا بنسبة 

ثم التجاریة بـ, %15تلیھا المرافق اإلداریة , %75على المواقع األثریة بـ 
11.(  

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

الخدمات قریبة ومتنوعة ومختلفة من ھذه المناطق كلما زاد الزحف نحو المناطق األثریة، والشكل التالي 

یوضح العالقة بین مدي قرب الخدمات المختلفة والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة) 9

2(جدول 

31العبارة 

قرب الخدمات 
المختلفة من 

المواقع األثریة
المصـدر

9(شكل 

الزحف العمراني نحوھا بنسبة 
على المواقع األثریة بـ 

11شكل(
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  ترتیب الخدمات في حال تقلیصھا سوف   ) 11(شكل        مدى مساھمة نقل المنشآت الخدمیة) 10(شكل   

  في منع الزحف العمراني نحوھا                        تسھم في تخفیف الضغط على المواقع األثریة    
  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصـدر

ود فروق دالة إحصائیًا بین الذي توضح نتائجھ على وج) 2جدول(ومن خالل التحلیل اإلحصائي 
استجابات أفراد عینة الدراسة حول مدي تأثیر الخدمات التي تسھم في تخفیف الضغط على المناطق األثریة 

وأثره نحو الزحف العمراني باتجاه ھذه المناطق؛ حیث أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة 
لخدمات اإلداریة والتجاریة والترفیھیة زاد الزحف نحو متوسطة دالة إحصائیا؛ حیث كلما زادت الطرق وا

یوضح العالقة بین مدي تأثیر ھذه الخدمات والزحف العمراني نحو ) 12شكل(المناطق األثریة والشكل التالي
  :ھذه المناطق األثریة

  مدى تأثیر الخدمات في المناطق األثریة على زحف العمراني نحوھا) 2(جدول 

  المتوسط  34العبارة 
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  درجة
 الحریة

القیمة 
  المحسوبة 

 2لـ كا

معامل 
االرتباط 
االصیل 

 )فاي(

قوة واتجاه 
 العالقة

الخدمات التي 
تسھم في تخفیف 

الضغط على 
 المواقع األثریة

1.93 0.25 1 135.20 0.65 

عالقة 
 +متوسطة

 ارتباط دال

  .م2016, میدانیةالتحلیل اإلحصائي للدراسة ال: المصدر
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  .م2016

ساھمت سیادة القبیلة وھیمنتھا على كل أراضي اإلقلیم وتفتیتھا وتوزیعھا 
؛ حیث تسیطر على معظم أراضي اإلقلیم أكثر )1

؛  أدت إلى عدم قدرة الدولة على حمایتھا 

التركیبة  وامتالكھا واستثمارھا؛ مما ساھم في تعثر عمل كثیر من المشاریع التنمویة بسبب طبیعة

التي تواجھ  الصعوبات االقتصادیةوھي ُتعد من بین أھم 

الحكومة لكونھا تتطلب صرف مبالغ كبیرة الستمالك األراضي التي تعود إلى الملكیة الخاصة مما ترتب 

المناطق العشوائیة والمخالفة  على ذلك مشاكل كثیرة ساھمت في تغیر النسیج العمراني وزیادة مساحة

التي ساھمت في جذب العمران % 77.2وبالتالي كانت من أھم الدوافع القویة جدًا بنسبة 

وجود فروق دالة إحصائیًا بین استجابات أفراد اتضح 
ول مدي تأثیر زیادة ملكیة األرض وأثره في الزحف العمراني على المناطق األثریة؛ حیث 

أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة دالة إحصائیا؛ حیث كلما زادت ملكیة األرض زاد 
ة والزحف یوضح العالقة بین مدي تأثیر الملكی

(1) Douglas  Johnson, Jabal – AL Akhder, Cyrenaica,  An  Historical  Geography  of  Settlement 
and   Livelihood, University  of  Chicago, 1973, Pp32

, بنغـازي : منشورات جامعة قـاريونس , 1ط, إبراهيم المهدوي
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  العالقة بین وجود الخدمات قرب المناطق األثریة) 12
  ومدى تأثیرھا على الزحف العمراني نحوھا

2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصـدر

ساھمت سیادة القبیلة وھیمنتھا على كل أراضي اإلقلیم وتفتیتھا وتوزیعھا : القبیلة وملكیتھا لألرض - 2

1(ما بینھا وبین عائلتھا وأفرادھا نتیجة التقسیم األزليفی

؛  أدت إلى عدم قدرة الدولة على حمایتھا )2(قبیلة تندرج تحت كل منھا بطون وعشائر 25من 

وامتالكھا واستثمارھا؛ مما ساھم في تعثر عمل كثیر من المشاریع التنمویة بسبب طبیعة

وھي ُتعد من بین أھم  ،االجتماعیة وملكیة القبیلة المطلقة لألرض

الحكومة لكونھا تتطلب صرف مبالغ كبیرة الستمالك األراضي التي تعود إلى الملكیة الخاصة مما ترتب 

على ذلك مشاكل كثیرة ساھمت في تغیر النسیج العمراني وزیادة مساحة

وبالتالي كانت من أھم الدوافع القویة جدًا بنسبة  .بحجة المسكن

  .)3(للمناطق األثریة وتوطینھ فیھا

اتضح ) 3جدول" (فاي"وباستخدام معامل اإلرتباط 3
ول مدي تأثیر زیادة ملكیة األرض وأثره في الزحف العمراني على المناطق األثریة؛ حیث عینة الدراسة ح

أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة دالة إحصائیا؛ حیث كلما زادت ملكیة األرض زاد 
یوضح العالقة بین مدي تأثیر الملكی) 13شكل(الزحف نحو المناطق األثریة، والشكل التالي 

  :العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

                                                             
AL Akhder, Cyrenaica,  An  Historical  Geography  of  Settlement 

cago, 1973, Pp32-33 
إبراهيم المهدوي) ترجمة(, سكان برقة, الكونيل هنريكوردي أوغسطيني

  .62- 61ص ص, م1998
  .م 2016, التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية 

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

12(شكل 

عینة الدراسة ح

أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة متوسطة دالة إحصائیا؛ حیث كلما زادت ملكیة األرض زاد 
الزحف نحو المناطق األثریة، والشكل التالي 

العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

                    
AL Akhder, Cyrenaica,  An  Historical  Geography  of  Settlement 

الكونيل هنريكوردي أوغسطيني) 2(
1998

التحليل اإلحصائي للدراسة الميدانية ) 3(
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 مدى تأثیر ملكیة األرض في المناطق األثریة على زحف العمران نحوھا

  المحسوبة 

معامل 
االرتباط 
األصیل 

 )فاي(

 قوة واتجاه العالقة

 0.62 

 +عالقة متوسطة

 ارتباط دال

  

.  

تعد الدوافع الطاردة للعمران خارج المدن 
من؛ حیث قلة المخططات وارتفاع أسعارھا من أھم األسباب التي جعلت العمران المخالف 

ا زاد حجم المعر ا فشیًئ وض من األراضي وشیًئ
في كل االتجاھات بما فیھا  خارج المخططات وانخفاض سعرھا مما ساھم في توسع مساحتھا

المناطق األثریة یرتبط سعر األراضي خارج المخططات بمدى قربھا من المدینة والخدمات 
الرئیسیة بسبب الملكیة المطلقـة لألرض وخضوعھا لإلغراءات المادیة؛ حیث تراوح سعرھا 

حسب موقعھا والوظیفة الذي سوف تقدمھا تجاریة أو 
  .ترفیھیة أو سكنیة یتحكم في ذلك؛ المسافة بینھا وبین أقرب مدینة

وھذه الفئة تخرج عن القاعدة  المعروفة , تمیز ھذا الدافع بظھور أنماط أخرى للعشوائیات غیر السكن

ما عرف عنھا أنھا مرتبطة بالمناطق العشوائیة وھم یمثلون أكثر فئة غیر انھ في 

2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

مدى تأثیر ملكیة األرض في المناطق األثریة على زحف العمران نحوھا) 3

  المتوسط  40
 الحسابي

االنحرا
  ف

المعیار
 ي

  درجة
الحر
 یة

القیمة 
المحسوبة 

 2لـ كا

ألرض دور ملكیة ا
والقبیلة في 
التعدي على 

 المناطق األثریة

2.90 0.30 1 115.20 

  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: 

  العالقة بین ملكیة األرض ومدى تأثیرھا) 13
  في الزحف العمراني على المناطق األثریة

.م2016, إلحصائي للدراسة المیدانیةالتحلیل ا: المصـدر

تعد الدوافع الطاردة للعمران خارج المدن : انخفاض سعر األراضي خارج المخططات   
من؛ حیث قلة المخططات وارتفاع أسعارھا من أھم األسباب التي جعلت العمران المخالف 

ا زاد حجم المعر, والبناء العشوائي یزحف على المناطق األثریة ا فشیًئ وشیًئ
خارج المخططات وانخفاض سعرھا مما ساھم في توسع مساحتھا

المناطق األثریة یرتبط سعر األراضي خارج المخططات بمدى قربھا من المدینة والخدمات 
الرئیسیة بسبب الملكیة المطلقـة لألرض وخضوعھا لإلغراءات المادیة؛ حیث تراوح سعرھا 

حسب موقعھا والوظیفة الذي سوف تقدمھا تجاریة أو . متر 400للـ ) ل.د 40 – 15(ن ما بی
ترفیھیة أو سكنیة یتحكم في ذلك؛ المسافة بینھا وبین أقرب مدینة

تمیز ھذا الدافع بظھور أنماط أخرى للعشوائیات غیر السكن

ما عرف عنھا أنھا مرتبطة بالمناطق العشوائیة وھم یمثلون أكثر فئة غیر انھ في  أن الطبقات الفقیرة ھي كثیرًا

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

3(جدول 

40العبارة 

دور ملكیة ا
والقبیلة في 
التعدي على 

المناطق األثریة

: المصدر

13(شكل 

3 - 

أن الطبقات الفقیرة ھي كثیرًا
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منطقة الدراسة الطبقات المیسورة الحال ارتكبت أیضًا كثیر من المخالفات خارج المخططات وبسبب مستواھا 

رئیسي  المعیشي وقدرتھا الشرائیة استطاعت إغراء أصحاب األراضي خارج المخططات واشترتھا إما كسكن

أو كمسكن ثاني لالستخدام الترفیھي ومتنفس في العطالت أو تفتیتھا وبیعھا كمخططات سكنیة؛ أي أن البناء 

, العشوائي في إقلیم الجبل األخضر مثلتھ الطبقتین الفقیرة والغنیة على حٍد سواء كل منھما اثر وتأثر باألخر

بسواء اإلدارة التخطیطیة وقلة المخططات السكنیة؛ واستغال تأثرا ) األغنیاء والفقراء(وفي المقابل ھما االثنان 

ذلك لمصلحتھما بحجة توفیر مسكن؛ مما نجم عن ظھور نمطین أو غرضین من البناء العشوائي في إقلیم الجبل 

  :ھما, األخضر

 :وینقسم إلى نوعین -:السكن العشوائي

یستطیعوا الحصول علیھ داخل  الغرض منھ ھو توفیر سكن للمحتاجین والذین لم :السكن الرئیسي -

  .فاضطروا للحصول علیھ بطرق مخالفة, المخطط

  .وھو كما نوھنا سابقًا لألغراض الترفیھیة: السكن الثانــــي -

وھو نمط یكاد یكون مختلف أو مغایر للعشوائیات لما ھو معتاد من أجل  -:البناء العشوائي التجاري •

من تلك العشوائیات داخل المخطط وخارجھ الغرض منھ إما فقد ظھر الطابع التجاري في العدید , السكن

وھذا النمط ظھر بشكل مفاجئ وانتشر في . لإلیجار الیومي أو الشھري أو كمصانع أو ورش وغیر ذلك

  .عدید المناطق دون استثناء

  :وھي تنقسم إلى عدة محاور: أثر التخطیط على المناطق األثریة -4

أدت إلى تفشي ظاھرة الزحف العمراني على المناطق األثریة  تتعدد األسباب التي :أسباب تنظیمیة  . أ
وتفاقمھا بحیث وصلت إلى واقع مریر وحالھ یرثى لھا ال یمكن بأي حال من األحوال تصوره 

 :أھمھاشاركت فیھا الدولة بسیاستھا غیر الواضحة في استفحالھا بشكل كبیر وكانت 

الھیكلیة التي تأخذ بعین االعتبار امتداد ونمو إن انعدام التخطیط وافتقار المدن إلى المخططات  •
, التجمعات العمرانیة یؤدي إلى وجود نمط من النمو الحضري كالتوسع األفقي العشوائي وغیره

وھنا تكمن الخطورة؛ حیث أن التوسع في كثیر من األحیان یكون على حساب األراضي الفضاء 
ھذه المشكلة تعاني منھا معظم المدن في إقلیم و, والغابات والزراعیة والموارد السیاحیة وغیرھا

الجبل األخضر وھي مشكلة الزحف على استعماالت األرض المخصصة ضمن التصامیم 
وعدم االلتزام بھذه االستعماالت أدى إلى كبر حجم المدن وتوسعھا في كل , األساس للمدن

والمشاكل التي تحدث  االتجاھات مما ساھم في خلق فوضى وعدم التوازن بین المدن خدماتھا،
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نتیجة لذلك تعود لعدم الربط والتنسیق بین عنصرین أساسیین ھما النمو السكاني وحاجتھم 
  .المستقبلیة من األراضي والخدمات وفي مقدمتھا السكنیة مستقبًال

في لیبیا یعاني التخطیط بشكل عام من ضعف دقة البیانات وعدم : سواء التخطیط العمراني •

فكثیرًا ما تتوقف أو یعاد , ات والرقابة على المشاریع التنمویة وتخبطھااستكمال المخطط

وھذا كلھ نتیجة . النظر فیھا بعد أن تكون قد قطعت شوطًا كبیرًا وصرفت علیھا أموال ضخمة

عدم وجود سیاسة واستراتیجیات تنظیمیة قویة توجھ عملیات التخطیط والتنظیم وتضبط 

دن؛ باإلضافة إلى أن المساحات المحددة للسكن سابقًا لم تكن عملیات التوسع العمراني في الم

كما أنھا كانت تفتقر إلى , ناتجة عن دراسات تختص بالحاجة الفعلیة لنوعیة السكن المطلوب

النظرة المستقبلیة للموارد التي تحیط بالمخططات ومدى تأثیرھا علیھ في المستقبل وخاصًة 

ث المساكن األولى كانت مجاورة ألسور المدینة اآلثار، كما حدث في كل من شحات؛ حی

القدیمة فأصبحت ھذه المساكن بمثابة مركز المدینة فأنتشر واستقطبت الخدمات حولھا وانتشر 

. المساكن منھا في جمیع االتجاھات وساھمت بشكل في زحف العمران على المناطق األثریة

ر وأكثر من المنطقة األثریة ماذا كیلومت 20لنفترض لو أن تلك المساكن قد شیدت على بعد 

فكل الشواھد . كانت سیكون حالھا في ظل وجود تخطیط وتنمیة عمرانیة وسیاحیة رشیدة

والدراسات األثریة والتاریخیة تشیر إلى أن مدینة شحات األثریة الحالیة مشیدة فوق تجمع 

اریة وزراعیة من المدینة اإلغریقیة القدیمة وكانت تضم مرافق دینیة وخدمات صناعیة وتج

غیر أن سواء التخطیط وعجزه أحیانًا نتیجة اعتبارات قبلیة . حولھا تمتد تقریبًا إلى الساحل

وملكیة األرض كلھا عوامل ساھمت في عجزھم على كبح جماح ھذه الخروقات العمرانیة 

 .على المواقع األثریة

ز السكنـي ویقصد بھ عدم مما تسبب ما یعرف بالعـجـ: قلة وتأخر تطبیق المخططات السكنیة . ب

وجود تكافؤ بین النمو السكاني الناتج عن الزیادة الطبیعیة والھجرة الوافدة إلى اإلقلیم وبین 

وبمعنى آخر بسیط؛ اتساع فجوة الحاجة السكنیة نتیجة عدم ، )1(المنتج من الوحدات السكنیة

 .مواكبة النمو السكان

ببت في مشكلة الزحف العمراني على المناطق األثریة وفي یـُعد ھذا العامل من أبرز الدوافع التي تس

ظھور مناطق عشوائیة أحاطت بالمدن واألراضي الزراعیة واألثریة نتیجة عدم مواكبة النمو الُمتسارع في 

حجوم المدن والقرى وعدم وجود مخططات ھیكلیة تستوعب ھذا النمو نتیجة النمو السكاني مما أدي إلى ارتفاع 

ة السكانیة وبالتالي إلى امتداد النسیج العمراني الحضري بشكل عشوائي على حساب األراضي معدل الكثاف
                                                             

, م2008, المكتبة األكاديميـة , 1ط, نفيذ المخططاتعمليات االرتقاء بالمناطق العشوائية في فاعلية ت, غادة محمد ريحان) 1(
 .35ص
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من الزحف العمراني خارج المخططات  )1(%90المجاورة للتجمع الحضري، ومن خالل الدراسة تبین أن 

الزحف ویكون االمتداد أو , وعلى المناطق األثریة ترجع بشكل كبیر جدًا إلى نقص المخططات السكنیة

العمراني إما بشكل منتظم وفق خطط تنمو علیھا المدن وتوزع وتمارس نشاطاتھا عن طریق توزیع استعماالت 

أو بشكل غیر منتظم یتمثل في البناءات واألحیاء الفوضویة غیر قانونیة وھي , األرض فیھا بشكل مدروس

تفاع في معدالت نموھا الدیموغرافي مما ظاھرة عمرانیة تعاني منھا اغلب بلدان العالم التي تواجھ مدنھا ار

والنزوح الریفي نحو ھذه المدن أیضًا بسبب انعدام وجود سیاسة تنمویة , یتسبب في تزاید الطلب على السكن بھا

متوازنة بین مختلف األقالیم والتركیز على المدن الكبرى والمتوسطة في مجال التنمیة العمرانیة بصفة خاصة 

 .)1(بصفة عامة واإلخفاق في سیاسة تھیئة واضحة في األریاف والمناطق النائیة  والتنمیة االقتصادیة

وبمجرد إلقاء نظرة على الوضع السكني في إقلیم الجبل األخضر سیظھر الفارق من خالل مقارنة 

معدالت الطلب والحاجة للمسكن التي یمثلھا عدد األسر مع معدالت الوحدات السكنیة المعروضة والمتاحة 

والتي تبین ) 4جدول(, لألقالیم اإلداریة الفرعیة) م2006-1973(ل فترة التعدادات العامة للسكان ما بین خال

 :وھي كالتالي, الفجوة السكنیة والطلب والعرض
  .م2006 – 1964مقدار العجز السكني في إقلیم الجبل األخضر خالل الفترة ما بین ) 4(جدول 

  الوحدات السكنیة
احتیاجات  متوفرةالمبني ال السنوات

 مستوى العجـز العجـز )نسمة(سكانیة 

1953 7,469 21,762 14,293 - 4,765  - 

1964 11,410 27,505 16,095 - 6,365  - 

1973 26,685 32,835 6,150 - 2,050  - 

1984 35,418 43,978 11,741 - -    3,913 

1995 37,848 55,724 17,876 - - 5,959 

2006 50,152 73,810 23,658 - 7,886 - 
, معدالت االحتیاج السكني, فرع منطقة الجبل األخضر, لیبیا –مؤسسة اإلسكان والمرافق  -1 :المصـدر

 .م2006, تقریر غیر منشور
للسنوات , النتائج األولیة لتعداد المساكن والمنشآت, لیبیا –الھیئة العامة للتوثیق والمعلومات  -2

 .م2006, 1995, 1984, 1973, 1964

                                                             

  .م 2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة  )1(

مجلة الهندسة , دور الزحف العمراني على استعماالت األرض الزراعية المحيطة بمدينة بغداد, شهباء احمد علي التميمي) 2(
 .22ص, م2014, 6ع – 18المجلد  –والتنمية 
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بلدیات الجبل األخضر , نتائج التعداد العام للسكان, لیبیا –الھیئة العامة للتوثیق والمعلومات  -3
  .م2006, 1995, 1984, 1973, 1964للسنوات , درنة, البیضاء, المرج

العمران غیر المخطط وأثره على التخطیط الحضري , أمراجع محمد على إبراھیم -4
, دراسة تحلیلیة باستخدام النظم المعلومات الجغرافیة: واإلقلیمي في إقلیم الجبل األخضر

  .160ص, م20014, القاھرة, جامعة عین شمس, قسم الجغرافیا, رسالة دكتورة

سعت الدولة إلى تحسین وضع السكان؛ حیث شرعت في , صاحبة اكتشاف البترول) م1954-1964( -

 .مسكن 6365بلغ العجز السكني في ھذه الفترة قرابة , تنفیذ مشایع تنمویة

صاحبة مخططات الجیل األول والتي ھدفت بشكل أساسي إلى توفیر مخططات سكنیة؛ ) م1973-1984( -
مما ساھم في انخفاض معدل العجز السكني بشكل , حیث رفع سقف مخصصات قطاع التنمیة اإلسكانیة

 .مسكن 3913 – 2050تراوح ما بین , واضح
تـُعد ھذه أكثر , )الجیل الثاني والجیل الثالث(تنمویة صاحبة مرحلتین من المخططات ال) م1984-2010( -

فترة اختل فیھا توازن بین العرض والطلب وحدوث مشكالت عمرانیة وأزمات سكنیة واضحة في معظم 

حظیت , التجمعات العمرانیة أثرت على نسیجھا العمراني وعلى موارد اإلقلیم السیاحیة والزراعیة

تلك المشاكل؛ حیث ارتفع معدل النمو السنوي في الطلب على المسكن المناطق األثریة بجزاء كبیر من 

مما تسبب في حدوث مخالفات داخل المخططات الھیكلیة وظھور تجمعات  ؛%18.5إلى % 3من 

عمرانیة عشوائیة مجاورة لھا مع مرور الوقت اتسعت مساحتھا حتى وصل األمر إلى قلب المناطق 

 .)1(ي ظل تفاقم المشكلة السكنیة والمواقع األثریة والتعدي علیھا ف

بمجرد إلقاء نظرة على معدالت النمو السكاني للتجمعات العمرانیة في إقلیم الجبل  :ارتفاع النمو السكاني •
 – 2.3تراوحت ما بین , یالحظ أنھا في ارتفاع مستمر, األخضر التي سبق وان تطرقت إلیھا الدراسة

وتضاعف عدد السكان أكثر من أربع مرات ) م2006-1954(ففي خالل قرابة خمس قرون  .4.1%
خالل % 269.67بلغت نسبة الزیادة , )3(ألف نسمة 365.265إلى  )2(ألف نسمة 102.638ونصف من 

ألف  50.000ولقد زادت عدد األسر بسبب الزیادة الطبیعیة وغیر الطبیعیة یصل إلى قرابة , سنة 52
منتصف السبعینات وحتى نھایة الثمانینات من القرن  وكانت الفترة من, سنة 52أسرة تقریبًا خالل 

العشرین ھي الفترة التي شھدت االنطالقة والنشوة الحقیقیة نحو التصاعد؛ حیث صاحبت شروع الدولة في 
والتي ركزت فیھا على تنفیذ مخططات ) الجیل األول والجیل الثاني(تنفیذ مخططات تنمویة بشكل جدي 

وإن تفاوتت معدالتھا ما بین , الریفیة ساھمت في ارتفاع معدالتھا السكانیةسكنیة للمجتمعات الحضریة و
المراكز العمرانیة ألسباب تاریخیة وإداریة إضافة إلى الموقع الجغرافي ومعطیاتھ الطبیعیة الذي ُیعد أبرز 

                                                             

مجلـة  , النمو السكني وأثره على سوق الوحدات السكنية في االقتصـاد الليبـي  , ومحمد سالم كعبة, داهللا محمد شاميةعب) 1(
  .  54ص, م1996, العدد األول والثاني, 7المجلد, البحوث االقتصادية

 .18ص, م1954, النتائج النهائية للتعداد السكان, ليبيا -الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات) 2(

 .8-1ص ص, م2006, النتائج النهائية للتعداد السكان, ليبيا -الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات) 3(
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لى عامل جغرافي أثر في توزیع السكان في اإلقلیم منذ القدم ما أدى إلى مشكلة الزحف العمراني ع
 :وكانت معدالت النمو السكاني بین مراكز النمو على النحو التالي .المناطق األثریة وتفاقمھا

بسبب ارتفاع معدالتھا الطبیعیة والھجرة %): 4أكثر من (مراكز عمرانیة مرتفعة النمو السكاني   : أوًال
ساكن بالطرق الوافدة إلیھا في ظل قلة المخططات السكنیة وعدم مواكبة النمو وتوفیر لھم م

تتوسط ھذه المدن , تسبب في الزحف العمراني على مواردھا الطبیعیة وخاصًة األثریة, القانونیة

 .اإلقلیم على المصطبة الثانیة؛ حیث المناخ المعتدل والطبیعة الخالبة أھمھا البیضاء وشحات والقبة

لغالبة على معظم التجمعات وھي السمة ا%): 4 - 2(مراكز عمرانیة متوسطة النمو السكاني   : ثانیًا
تتوزع ما بین الساحل والمصطبة الثانیة والغرب , العمرانیة في اإلقلیم معظمھا تاریخیة وأثریة

عین مارة , القییقب, ألبرق, الفائدیة, سوسة, مسھ, البیاضة, المرج, والشرق مثل طلمیثة
  .ومرتوبة

تاكنس , مراوة, قندولة, تمثلھا عمر المختار ):%2أقل من (مراكز عمرانیة منخفضة النمو السكاني   :ثالثًا

  . )1(وجردس

تعد ھي أیضًا عامًال مھما في زیادة الطلب على األراضي داخل المدن : الھجرة من الریف إلى المدن •

أو خارج المخططات باتجاه المناطق األثریة والموارد السیاحیة وأیضًا , وبالتالي ارتفاع أسعارھا

تفتیتھا؛ أما بسبب تدني مستوى المعیشة وارتفاع الكلفة الزراعیة؛ مما قد یدفع األراضي الزراعیة بعد 

الكثیر من المزارعین إما بیعھا إلیجاد األفضل أو تقسیمھا وتوزیعھا بین األبناء وتكثر المساكن ویكثر 

حاب وبالتالي قد ُیقدم بعض المھاجرین الوافدین على دفع مبالغ ضخمة ألص ،معھا العرض من األراضي

وفي المقابل یقوم بعض البائعین بالسعي إلى البناء في أرض أخرى إما یملكھا عن , األراضي أو المسكن

طریق القبیلة أو إیجاد أرض خارج المخطط الھیكلي بسعر اقل ویشید علیھا مسكنھ عوضًا عن الذي كان 

ھذا إذا , ة مباشرًة خارج المخططیملكھ في المدینة، أو قد یقوم المھاجرین الوافدین بالشراء بجوار المدین

ولقد بلغت نسبة المھاجرین , لم یملكھا عن طریق القبیلة أو یرثھا عن طریق قریب ویبني علیھا مسكنھ

من إجمالي المساكن خارج المخططات في ) 2(%40الوافدین القاطنین خارج المخططات الحضریة قرابة 

بسبب رغبتھم في القرب من الخدمات وسبل العیش التي ؛ إقلیم الجبل األخضر بما فیھا المناطق األثریة

یفتقدونھا في المناطق الریفیة والنائیة أو بسبب النزاعات والفوضى نتیجة غیاب األمن عقب ثورة فبرایر 

ولعل العامل األخیر كان لھ دور كبیر جدًا في زحف العمران اتجاه المناطق األثریة في  .م2011

في ظل غیاب الدولة تمامًا وعجزھا عن إیقاف تلك , ل یثیر الدھشةالسنوات الخمس األخیر وبشك
                                                             

 .8ص, م2006, النتائج النهائية للتعداد السكان, ليبيا -الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات) 1(

, اإلقليمي في إقليم الجبـل األخضـر  العمران غير المخطط وأثره على التخطيط الحضري و, أمراجع محمد على إبراهيم) 2(
 .153ص, مرجع سابق
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الخروقات بشكل مباشر أو تقدیم مساعدة للوافدین لعلھا تخفف من وطأة معاناتھم وتقلص من حجم 

المشاكل العمرانیة التي تحدث داخل المخططات أو االمتداد خارجھا ومنھا التي تحدث في المناطق 

  .األثریة

ُیعد الطلب على األراضي في المدن بقرب الخدمات مطلب لمعظم  :األراضي داخل المدنارتفاع أسعار   . ج

ویتأثر سعرھا بالعرض ساعدھا في ذلك العامل االقتصادي وخاصًة غزو االستعماالت التجاریة , السكان

ة وكلما توفرت مخططات سكنی, للمناطق السكنیة مما أدى إلى زیادة سعر األراضي وتغییر االستعماالت

وتجاریة تستحدثھا الدولة بمقدور الجمیع الحصول علیھا وشراءھا؛ كلما تجنبت الحكومة المشاكل 

العمرانیة داخل وخارج المخططات وقلة المناطق العشوائیة والمخالفات، ولكن في حال كان المعروض 

طط في من األراضي محدود یؤدي إلى ارتفاع سعرھا؛ حیث تراوح یتراوح سعر األراضي داخل المخ

تجاري (حسب الموقع والوظیفة التي یقدمھا ) 200.000 - 150.000(ما بین ) متر 500(مدینة شحات 

أیضًا تتفاوت األسعار بینھا حسب الموقع ُمطل على شارع أو أكثر كلھا متطلبات تؤثر في ) أو سكني

صحاب الدخل مما تضطر أ, قیمة وثمن األرض، وتساھم في ارتفاع أسعارھا خاصة عندما یقل العرض

المحدود غیر القادرین على شراءھا إلى البحث عن طلبھم خارج المخططات أو قد یضطروا إلى ارتكاب 

المعروف أن  فمن, المخالفات داخل المخطط العمراني كالبناء في الفضاءات الخضراء وغیر ذلك

ومن  .اطق العشوائیةارتبط بالمن الطبقات الفقیرة أو أصحاب الدخل المنخفض ھم في الغالب أكثر عدد

خالل الدراسة المیدانیة تصدر نقص المخططات السكنیة دوافع البناء المخالف والزحف العمراني علي 

فكان الطلب أكثر من العرض مما أدى إلى ارتفاع أسعار , أكثر من غیرھا% 70المناطق األثریة بنسبة 

مما أجبر العدید إلى البناء خارج , %15األراضي داخل المدن التي جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة 

على التوالي اللتان؛ % 7و% 8تلتھا كل من ملكیة القبیلة لألراضي وأیضًا المنفعة المادیة , المخططات

ارتفاع أسعار األراضي , قلة المخططات السكنیة(حیث استغلت الخلل في الدافعین األولین السابقین 

  ).14شكل ) (داخل المدن
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   الجزء الثاني   2018

  ترتیب أسباب البناء المخالف والخرقات العمرانیة في المناطق األثریة

وجود فروق دالة إحصائیًا بین استجابات أفراد 
والبناء المخالف في المناطق األثریة وأثرھا على الزحف 

العمراني باتجاه ھذه المناطق؛ حیث أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة قویة دالة إحصائیًا؛ حیث 

یوضح ) 15شكل(والشكل التالي , كلما زادت ھذه الخروقات والبناء المخالف زاد الزحف نحو المناطق األثریة
  :بین ھذه المخالفات والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

القیمة 
  المحسوبة 

2 

معامل 
االرتباط 
األصیل 

 )فاي(

قوة واتجاه 
 العالقة

197.20 0.72 
 +عالقة قویة 

 ارتباط دال

  

  العالقة بین قلة المخططات السكنیة وارتفاع اسعار األراضي وملكیة األرض
  عمراني على المناطق األثریة

  .م2016

بالعكس؛ یعتبر ھم , وھذا ال یعني أن الطبقات أصحاب الدخل المرتفع بعیدین عن كل تلك الخروقات
دارة في ظل وجود إ, سبب حدوث جزاء كبیر من المشكلة والمخالفات والزحف العمراني على المناطق األثریة

فھم من یتحكموا في األسعار داخل وخارج المخططات 

2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

ترتیب أسباب البناء المخالف والخرقات العمرانیة في المناطق األثریة) 14(شكل              

  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصـدر

وجود فروق دالة إحصائیًا بین استجابات أفراد  أتضح) 5جدول" (فاي"وباستخدام معامل االرتباط 
والبناء المخالف في المناطق األثریة وأثرھا على الزحف عینة الدراسة حول مدي تأثیر أسباب الخروقات 

العمراني باتجاه ھذه المناطق؛ حیث أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة قویة دالة إحصائیًا؛ حیث 

كلما زادت ھذه الخروقات والبناء المخالف زاد الزحف نحو المناطق األثریة
بین ھذه المخالفات والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة

  أسباب الزحف العمراني على المناطق األثریة) 5

  المتوسط  21
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  درجة
 الحریة

القیمة 
المحسوبة 

2لـ كا

 الخروقات والبناء
المخالف في المناطق 

 
1.51 0.90 3 197.20

  .م2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: 

العالقة بین قلة المخططات السكنیة وارتفاع اسعار األراضي وملكیة األرض) 15
عمراني على المناطق األثریةوالمنفعة المادیة ومدى تأثیرھا في الزحف ال

2016, التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة: المصدر

وھذا ال یعني أن الطبقات أصحاب الدخل المرتفع بعیدین عن كل تلك الخروقات
سبب حدوث جزاء كبیر من المشكلة والمخالفات والزحف العمراني على المناطق األثریة

فھم من یتحكموا في األسعار داخل وخارج المخططات  ,واستغاللھم لتحكم القبیلة باألراضي, سیئة للتخطیط
   :ویحدث ذلك على شكلین

مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

             
  

المصـدر

عینة الدراسة حول مدي تأثیر أسباب الخروقات 
العمراني باتجاه ھذه المناطق؛ حیث أظھرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطیة موجبة قویة دالة إحصائیًا؛ حیث 

كلما زادت ھذه الخروقات والبناء المخالف زاد الزحف نحو المناطق األثریة
بین ھذه المخالفات والزحف العمراني نحو ھذه المناطق األثریة العالقة
5(جدول 

21العبارة 

الخروقات والبناء
المخالف في المناطق 

 األثریة
: المصدر

  

15(شكل 
والمنفعة المادیة ومدى تأثیرھا في الزحف ال

سبب حدوث جزاء كبیر من المشكلة والمخالفات والزحف العمراني على المناطق األثریة
سیئة للتخطیط

ویحدث ذلك على شكلین
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إما عن طریق تقدیم اإلغراءات المادیة ودفع األسعار الضخمة داخل المدن التي تساھم في أن یقوم أصحاب  ×
  .قدرتھم على المنافسة داخل المخططات الحضریة الدخل المحدود إلى ارتكاب المخالفات لعدم

على شراء أراضي خارج المخططات إما كمتنفس أو تجاري أو ) أصحاب الدخل المرتفع(أو یعمدوا  ×
 .تفتیتھا واالتجار بھا كمخططات سكنیة كما نوھنا سابقًا
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 الخـاتمـــة

 :النـتـائـج: أوًال

طق األثریة في إقلیم الجبل األخضر أدت إلى تدمیر تعددت دوافع وأسباب الزحف العمراني على المنا
  :من خالل الدراسة والتحلیل خلصت إلى أھم النتائج اآلتیة, وتھدید باندثارھا

اتضح من الدراسة أن قلة المخططات السكنیة وتأخر المخططات أدت بشكل كبیر إلى الزحف  -1
, أن ھناك عجز سكاني واضح؛ حیث أظھرت الدراسة %90العمراني على المناطق األثریة بنسبة 

والفوھة بین الطلب والعرض في اتساع مستمر بسبب النمو السكاني المرتفع مما أثرت على المناطق 
كلما قلت المخططات , ولقد أكدت نتائج التحلیل اإلحصائي على قوة العالقة األرتباطیة. األثریة

  .السكنیة كلما أدت إلى تفاقم المشكلة

تراتبیة في الخروقات التي ساھمت في الزحف العمراني على المناطق  كشفت الدراسة أن ھناك -2
تلتھا في , %70جاءت قلة المخططات السكنیة في المرتبة األولى بنسبة , األثریة ترتبت عنھا تبعیات

 .والمنفعة المادیة على التوالي, ثم ملكیة القبیلة لألراضي, الترتیب ارتفاع أسعر األراضي في المدن

لدراسة أن ھناك ضعف وتخبط في السیاسات الحكومیة التي انعكست على مخططاتھا أتضح من ا -3
الحكومیة مما ساھمت في الزحف العمراني على األراضي المحیطة بالمخططات بما فیھا المعالم 

 .وأیضًا تسببت في بناء مخالف داخل المدن, األثریة

الرئیسیة التي ساعدت على تفاقم مشكلة أظھرت الدراسة أن ملكیة القبیلة لألرض كانت من األسباب  -4
وأكدت نتائج التحلیل اإلحصائي أن ھناك , %77.2الزحف العمراني على المناطق األثریة بنسبة 

عالقة ارتباطیة موجبة؛ حیث أنھ كلما ھیمنت القبیلة على األراضي في نطاق المناطق األثریة كلما 
 .أدت إلى زحف العمراني إلیھا

مما , معظم الخدمات التي یحتاجھا السكان تتوفر قرب المواقع األثریة بنسبةأظھرت الدراسة أن  -5

 %.75ساھمت في الزحف العمراني بنسبة 

اتضح من الدراسة أن نقل الخدمات سوف تسھم في تخفیف الضغط والزحف العمراني على المناطق  -6
كلما زادت , متوسطةاألثریة، وبینت نتائج التحلیل اإلحصائي على وجود عالقة ارتباطیة موجبة 

 .الخدمات قرب المناطق األثریة كلما استقطبت العمران وتوطینھ فیھ



   الجزء الثاني   2018العدد التاسع عشر لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

32 
  

 :المقترحات والتوصیــات: ثانیًا

ولكي تتمیز العملیات التخطیطیة بالدینامیكیة الممیزة فالبد من طرح مجموعة استراتیجیات وبدائل 

أن یواجھھا التخطیط للقطاع العمراني  تتناسب مع األوضاع والظروف المتنوعة والمعقدة التي یحتمل

 -:لذا فاألمر یتطلب, والسیاحي مثل األخذ بمبدأ التوازن اإلقلیمي

  .إیجاد إستراتیجیة تتحكم في اتجاھات النمو العمراني بعیدًا عن المناطق األثریة -1

  .خاصًة التي تضم معالم أثریة, البد من تقلیل دور القبیلة وملكیتھا لألراضي -2

ر اإلمكان من حجم الطرق المؤدیة للمناطق األثریة وحصرھا في منافذ تستخدم لألغراض التخفیض قد -3

 .السیاحیة فقط

توفیر المخططات مخططات التوجیھیة والتنظیمیة للمدن واألریاف بعیدة عن المناطق األثریة تلبي  -4

 .حاجة المواطن وتسد العجز السكني

أي أن تكون , فترات متقاربة ال تكون منوطة بكل البالدمواكبة النمو السكاني في المناطق األثریة على  -5

متابعة التطورات التي تطرأ علیھا باستمرار لتفادي أي متطلبات یحتاجھا المواطن خاصة من الناحیة 

 .السكنیة

, نقل الخدمات اإلداریة والتجاریة وغیرھا الموجودة والمجاورة للمناطق األثریة أو التقلیل من دورھا -6

 .ن ھناك سبب یشجعھم على التوطن السكني قرب ھذه المناطقبحیث ال یكو

 .في القوانین والتشریعات العمرانیة المتعلقة بحمایة المناطق األثریةإعادة النظر   -7

العمل على إصدار تشریعات وقوانین وقیود تنظیمیة وتعدیل الموجود؛ تستطیع بموجبھا األجھزة  -8

  .إلیقاف التجاوزات على مناطق الموروث األثريالمسئولة من تحدید اتجاھات النمو الحضري 

العمل على تطویر مراكز أبحاث مھمتھا تدعیم األجھزة اإلداریة والفنیة باألبحاث والدراسات وھذا  -9

یتطلب إنشاء مصارف معلومات عن استخدامات األراضي لوضع خارطة طریق للمناطق الحضاریة 

م الجبل األخضر وكیفیة حمایتھا وتنمیتھا عمرانیًا ذات اإلرث القدیم في لیبیا بشكل عام وفي إقلی

  .وسیاحیًا
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إعداد مخطط للتنمیة السیاحیة في لیبیا یتالءم ومتطلبات المرحلة الجدیدة للدولة اللیبیة الحدیثة ویواكب  -10

التطورات التي تستجد في القطاع السیاحي جنبًا إلى جنب مع القطاع العمراني وخاصًة في المناطق 

  .األثریة

ضع آلیة جدیدة تساعد األجھزة التخطیطیة على تغییر وضعیة توزیع السكان جغرافیًا للتقلیل من و -11

  .مناطق الضغط من خالل عملیة زحزحة للمناطق األقل كثافة وفق وظیفة كل مجتمع حضري

وضع خطھ یتم من خاللھا تفعیل دور المجتمع المحلي في المناطق األثریة على كیفیة المحافظة على  -12

  المناطق وتوعیتھم بأھمیتھا من الناحیة السیاحیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وال ھذه

 .بیئیة، حتى یكونوا ھم العنصر الفعال في المحافظة علیھ وتنمیتھا -13
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  المراجــع والمصــادر

قلیمي في إقلیم العمران غیر المخطط وأثره على التخطیط الحضري واإل, أمراجع محمد على إبراھیم -1

, قسم الجغرافیا, رسالة دكتورة, دراسة تحلیلیة باستخدام النظم المعلومات الجغرافیة: الجبل األخضر

  .م20014, القاھرة, جامعة عین شمس

قسم علم , رسالة ماجستیر, المناطق المتخلفة لمدینة سكیكدة نموذجًا: مشكالت اإلسكان, حمد عزوز - 2

, الجزائر, جامعة منتوري قسنطینة, ة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكلی, االجتماع و الدموغرافیا

  .م2006

, النمو الحضري لضاحیة أبو غریب دراسة تحلیلیة في الخصائص العامة, تغرید حامد, شاكر رزوقي -3

, بغداد, المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي, السنة العاشرة, 15ع, مجلة المخطط والتنمیة

 .م2006

دور الزحف العمراني على استعماالت األرض الزراعیة المحیطة بمدینة , ء احمد علي التمیميشھبا -4

  .م2014, 6ع – 18المجلد  –مجلة الھندسة والتنمیة , بغداد

  . م2016 -1976خالل الفترة ما بین ) 15*  15(بدقة  Land Satالصور الفضائیة للقمر الصناعي  -5

 .م2014, مقابلة شخصیة, مراقبة آثار شحات -ارعالم وخبیر آث, عبدالحمید عبدالسید -6

النمو السكني واثره على سوق الوحدات السكنیة في اإلقتصاد , ومحمد سالم كعبة, عبداهللا محمد شامیة -7

 . م1996, العدد األول والثاني, 7المجلد, مجلة البحوث االقتصادیة, اللیبي

ابط والتشریعات العمرانیة على الحركة التأثیرات السلبیة لتغیر الضو, عبدالمنعم أحمد السعید -8

أنماط التخطیط العمراني وعالقتھ "بحث مقدم إلى الندوة العلمیة عن , المروریة في المدن العربیة

, الریاض, جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة, مركز الدراسات والبحوث, "بالمخالفات المروریة

  .م2006 / 9 / 13-11الموافق 

تنمیة مقومات الجذب السیاحي التاریخیة والثقافیة في منطقة الجبل , هللا األخوانيعبدالقادر فضل ا -9

, كلیة اآلداب, قسم الجغرافیا, رسالة ماجستیر غیر منشورة, دراسة في جغرافیة السیاحة: األخضر

 .م2009, جامعة قاریونس

المكتبة , 1ط, مخططاتعملیات االرتقاء بالمناطق العشوائیة في فاعلیة تنفیذ ال, غادة محمد ریحان -10

 .م2008, األكادیمیة
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