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  شكر وتقدير
  

يقتضي الوفاء باملعروف والعرفان باجلميل واإلشادة بفضل كل من قدم     

ــذكر    يــد العــون واملســاعدة يف ســبيل إجنــاز   هــذه الدراســة وأخــص منــهم بال

  األستاذ 
G  محمد المبروك المھدوي/ الفاضل الدكتور S  

  

شــراف علــى هــذه الرســالة وكــان دائمــا المحــرض والــدافع إلاالــذي تفضــل ب

وال  وال جهــدافــي ســبیل إنجــاز هــذه الرســالة فلــم یــدخر وقتــًا  باســتمرارلــيِّ 

فـــي ســـبیل ذلـــك جـــزاه اهللا خیـــرًا ووفقنـــا جمیعـــًا لمـــا فیـــه خیـــر بالدنـــا  علمـــا

  .الغالیة 

تخطــــیط  أســـتاذكمـــا أشـــكر األســــتاذ الـــدكتور ســـعد خلیــــل القزیـــري         

المـدن قســم الجغرافیـا جامعــة قـاریونس علــى مالحظاتـه القیمــة والتـي كــان 

ته لهـــا الـــدور فـــي إخـــراج هـــذه الرســـالة فـــي شـــكلها النهـــائي وعلـــى مســـاعد

القیمــة فــي تزویــدي بكافــة المصــادر والمراجــع فــي مجــال تخطــیط المــدن 

  .والعمارة مما أعطى الزخم العلمي لهذه الرسالة

 7فیـا جامعـة كما أشكر الدكتور ونیس الشركسي رئـیس قسـم الجغرا       

  .القیمة على هذه الرسالة  همالحظاتأكتوبر بمصراتة على 
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ب الوظیفي على مدینة سرت مـن حیـث هذه الدراسة إلى بیان آثر التركی تهدف   

ســــتعماالت األراضــــي وخصــــائص كــــل قطعــــة وتصــــنیفها وفــــق المخطــــط العــــام إ

ودراسة الوظائف التي تقـدمها مدینـة سـرت لسـكانها  ،والتفصیلي لهذه اإلستعماالت

ثیرهــا أو نفوذهــا والتــي تشــكل أو ســكان المنــاطق المجــاورة لهــا والتــي تقــع تحــت تأ

من الناحیـة الطبیعیـة والبشـریة مـع مدینـة سـرت أو األقـالیم األخـرى  اً متجانس اً إقلیم

التي تقع خـارج نطـاق منطقـة التـأثیر المباشـر داخـل لیبیـا أو خارجهـا والتـي تشـكل 

 واإلقلیمـيفي مكانة مدینة سرت داخل دائرة الفعل والتأثیر الـوطني  اً ملحوظ اً تطور 

الدولي من خالل التحوالت السریعة والمتالحقة فـي وضـع المدینـة ومشـاركتها فـي و 

  . والدولیة  اإلقلیمیةتبني العدید من القضایا 

فــي  ملمــوستغیــر واضــح فــي وظــائف المدینــة وبالتــالي تعــدیل جــوهري  نــتج عنــه

أن مدینـة ســرت مدعومــة كمــا أن هــذه الدراسـة توضــح ، مخططهـا  طبیعــةشـكلها و 

)SubsidisedTown(  مباشـــــرة مـــــن قبـــــل الدولـــــة ســـــواء فـــــي عملیـــــة تخطیطهـــــا

عـــب الـــدور وأن میزانیـــة الدولـــة تلتقـــدیم الخـــدمات المختلفـــة بالمدینـــة، وتنمیتهـــا أو 

كمــــا أن دور الســــكان وحــــركتهم  ،المدینــــةأقتصــــاد وتوجیــــه األساســــي فــــي تطــــور 

ة أو مـن الهجرة من الریـف والبـوادي المجـاورة لمدینـة سـرت أو مـن القـرى المجـاور و 

  .لها الدور البارز في توسع المدینة  نكا التي الطبیعیةخالل الزیادة 

أن مسـتوى الــدخل الــذي أرتفــع خــالل الســنوات األخیــرة ســاهم فــي نمــو وتطــور     

  .المدینة كنتیجة مباشرة لتعدد الوظائف التي أصبحت تقدمها المدینة 

دقیق والمالحظـة وتجمیـع تم األعتماد على العمل المیـداني مـن خـالل الحصـر والتـ

والرجوع إلى المصادر المختلفة من كتب ومراجع عن المدینة أو وتحلیلها البیانات 

وتـم إعـداد وتحلیـل مجموعـة  ،التحضر وجغرافیة المـدن بصـورة عامـة جغرافیة عن

خــالل مــن الخــرائط التــي تبــین التطــور فــي المخطــط والمنطقــة العمرانیــة والســكنیة 

  .لسابقة المراحل التاریخیة ا
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اریخ عریـق ولهـا تـ ،تقـع علـى السـاحل مباشـرة المشمولة بهذه الدراسة مدینة سرتو 

الشــكل الحــالي ب أصــبحتطبیعیــة وبشــریة إســتمرت إلــى أن ونشــأت وفــق ظــروف 

  .والتطور الذي حدث لها خالل السنوات األخیرة 

12  تقــــــــــــع المدینـــــــــــــة فلكیــــــــــــًا علـــــــــــــى دائـــــــــــــرة عــــــــــــرض َ 31 ْ   شـــــــــــــماًال وخـــــــــــــط   ْ

35  طــولْ   متــر فــوق مســتوى ســطح البحــر  20بمتوســط ارتفــاع قــدره شــرقًا  16 َ

ها البحــر المتوســط مــن الشــمال والصــحراء الكبــرى مــن الجنــوب حیــث یمتــزج یحــد

ویشكل مناخ المدینة الذي یمثل مناخ البحر المتوسط  ،البحريو العامل الصحراوي 

ع الربیـــ ىلفـــي فصـــل الصـــیف وأعتـــدالها خـــالل فصـــ حیـــث أرتفـــاع درجـــة الحـــرارة

  .والخریف واألنخفاض البسیط في فصل الشتاء 
ة ـیبلــغ عــدد ســكان المدینــو  ملــم فــي الســنة  182.2معــدل ســقوط األمطــار حــوالي یبلــغ 

یتمركـــزون فـــي أربعـــة  م  2006نســـمة حســـب نتـــائج آخـــر تعـــداد ســـنة   56681

یشـــكل مركـــز المدینـــة الواقـــع أعلـــى الكثبـــان الرملیـــة حلقـــة الوصـــل بـــین . محـــالت 

  .دینة ویعتبر مركز الخدمات لهذه المحالت محالت الم

لعبــت الوظیفــة اإلداریــة والخدمیــة الــدور البــارز خــالل الســنوات األخیــرة وأرتفعــت 

م بنســبة  1979هكتــار ســنة  2.8حیــث كانــت  نســبتها مقارنــة بالوظــائف األخــرى

هكتــــار ســــنة  67مــــن جملــــة اســــتعماالت األراضــــي األخــــرى وأصــــبحت %) 0.6(

 %) 7.3(م بنســبة  2006هكتــار ســنة  97قفــزت إلــى %) 4.4( م بنســبة  2002

ر دور المدینـة لزیادة في عدد سكان المدینة وتغیوتبین من خالل هذه الدراسة أن ا

ألحیــان كـــان إلـــى المســتوي الـــوطني فــي بعـــض ا واإلقلیمــيمــن المســتوى المحلـــى 

ر وتعـــدد الوظـــائف وكـــذلك اســـتعماالت األراضـــي داخـــل الســـبب المباشـــر فـــي تغیـــ

 متعـــددةط المدینـــة وتحولـــت مـــن بلــدة صـــغیرة شـــمال وســـط لیبیــا إلـــى مدینـــة مخطــ

ذلــك إلــى لعــب دور الوظیفــة  اإلقلــیم التــابع لهــا بــل تعــدت ر علــىالوظــائف تســیط

  .خالل الفترة األخیرة السیاسیة 
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ســـاهم موقـــع المدینـــة علـــى ســـاحل البحـــر المتوســـط وأعتـــدال مناخهـــا وعـــدم وجـــود 

لسـاحلي الـوطني والـدولي وموقعهـا المتوسـط إضـافة ودور الطریـق اعوائق طبیعیـة 

إلى تزاید عدد السكان بها سواء عن طریق الزیادة الطبیعیة أو الهجرة إلى المدینـة 

أدى كــل ذلــك إلــى تعــدد الوظــائف والتغیــر فــي اســتعماالت األراضــي وتطــور فــي 

  .مخطط المدینة خالل السنوات األخیرة 

ـــة اإلداریـــة بلغـــت  تبـــین مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة بـــأن نســـبة العـــاملین فـــي الوظیف

ثـم الخـدمات المتنوعـة التـي %) 26.1( تلیهـا الوظیفـة التعلیمیـة بنسـبة %) 27.7(

ــــة التجاریــــة % )  22.3( بلغــــت  مــــن مجمــــوع % )  9.9( وبلغــــت نســــبة الوظیف

ثم الصناعة %) 4.5( تلیها وظیفة النقل %) 5.7( الوظائف ثم الوظیفة الصحیة 

وذلـــك مـــن مجموعـــة وظـــائف المدینـــة التـــي % )  0.8( ماك وصـــید األســـ%) 3( 

وظیفــة وذلــك حســب نتــائج تعــداد الســكان ســنة  26066یمارســها الســكان وقــدرها 

إذا مـا %) 45.9(أي أن نسبة عدد العاملین إلى مجموع السكان تبلـغ  .م  2006

لـة أخذنا في اإلعتبار عدد األطفال وربات البیوت والطلبـة وهـم الشـرائح الغیـر عام

كمــــا أن عــــدد كبیــــرًا مــــن العــــاملین هــــم مــــن خــــارج نطــــاق مدینــــة ســــرت أي مــــن 

  .الضواحي
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ال تســاوي حیــاة أي مخلــوق شــیئًا فــي جوهرهــا إن لــم تكــن مفیــدة لآلخــرین، فهــذا      

القــول القــدیم مثــل لــدّي اإلحســاس الــذي طبــع تصــرفاتي طــوال الســنوات األخیــرة، فقــد 

اء إلحساسي بالشكر والرضا البسیطین أن أقوم بعمـل علمـي ظهر لي أن أعیش إرض

أكادیمي یخدم المدینة التي أعیش فیها منذ صغري وقد شكل ذلك هاجس دائم جعلني 

أنجــز هــذه الدراســة وألزمنــي هــذا اإلحســاس الخفــي أن أصــبح مفیــدًا أو علــى األقــل أن 

  . أحاول أن أكون ذلك 

بة الموجود  على سـطح األرض والعالقـات بدراسة التباین والتشا تهتم الجغرافیا

كـل جـزء منـه  والتـي تضـفي علـىین الظاهرات الطبیعیة والبشـریة المكانیة التي تربط ب

هـــذا اإلهتمـــام علـــى التبـــاین األراضـــي والعالقـــات  روال یقتصـــصـــفه ممیـــزة عـــن غیـــره 

شــمل یســمى باألقــالیم والمنــاطق العالمیــة بــل ت أو مــا. المكانیــة فــي المنــاطق الواســعة 

فالمدینـة . ون بنیـة المدینـة التبـاین الـوظیفي بـین األحیـاء والقطاعـات المتعـددة التـي تُكـ

إحدى الظاهرات البشریة التي یهـتم بهـا الجغرافـي للبحـث عـن عالقاتهـا مـع الظـاهرات 

القریبــة والمحیطــة بهــا والبحــث عــن خصائصــها وتركیبهــا وأشــكالها المتعــددة والتعــرف 

لكـــل هـــذه الخصـــائص داخـــل المدینـــة ومـــا یحـــیط بهـــا ویـــؤثر  علـــى العالقـــات المكانیـــة

  . علیها

جغرافیــة المــدن مــن أكثــر فــروع الجغرافیــا البشــریة دینامیكیــة فإیقــاع التغیــر داخــل     

الحیــز الحضــري یســیر بســرعة مذهلــة خصوصــًا فــي نهایــة النصــف الثــاني مــن القــرن 

كبیر مـن السـكان فـي حیـز  وذلك لتركز عدد. العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین 

مكــــاني محــــدود ومــــا یترتــــب علیــــه مــــن كثافــــة وٕاســــتعماالت األراضــــي ومقــــدار وتنــــوع 

  .إضافة إلى العالقات اإلجتماعیة وغیرها داخل المدینة . الخدمات 

إن إهتمـــام الجغـــرافیین بالمـــدن فـــي النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرین نـــاتج عـــن     

وقــد وصــلت ، بــالهجرة  ىمــا یســملــى المــدن أو تحــول أغلــب ســكان الریــف والبادیــة إ

بعـض الـدول فمـثًال فـي لیبیـا وصـلت نسـبة السـكان  فـي )%80(النسبة إلـى أكثـر مـن 
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التعــداد العــام للســكان ســنة  حســب نتــائج. ) 1(%)95(الحضــر الــذین یســكنون المــدن 

وهى من أعلـى النسـب فـي العـالم إي أن لیبیـا سـتتحول فـي غضـون سـنوات  م 2006

  . م 1954مقارنة بنتائج التعداد العام للسكان منذ . ة حضریةإلى دول

تهــا وهــذا مــا یر فــي مورفولوجو كبیــر للمــدن وتعــدد وظائفهــا وتغیــترتــب علــى ذلــك نمــ

 ةســتتعرض لــه هــذه الدراســة عــن مدینــة ســرت التــي شــهدت تطــورًا كبیــرًا خــالل الثالثــ

  . ألخیرةا عقود

تم فـي الفصـل األول التعـرض إلـى فصـول حیـث سـی سـتةستكون هذه الدراسة فـي     

أمــا  جیومورفولوجیــهموقــع وموضــع المدینــة والظــروف الطبیعیــة مــن منــاخ وجیولوجیــا و 

مدینــة ســرت والمراحــل التــي التطــور التــاریخي ل علــى الفصــل الثــاني ســیتم التعــرففــي 

الفصــل الثالــث ســیتم دراســة ســكان  وفــي ، مــرت بهــا المدینــة وأصــل التســمیة والنشــأة 

ت من حیث عددهم وتوزیعهم على مخطط المدینة وخصائصهم أمـا الفصـل مدینة سر 

الرابـــع ســـیتعرض إلـــى خـــدمات المدینـــة مـــن میـــاه وصـــرف صـــحي ومنـــاطق خضـــراء 

الخامس سـیتم دراسـة الوظـائف الفصل في لیعكس الواقع الحالي والتطور المستقبلي ، 

ریـة والصـناعیة والتعلیمیـة التي تقدمها المدینة لنفسها أو اإلقلیم المجاور لها وهى اإلدا

  .وغیرها 

دراسة استعماالت األراضي بمدینة سرت وفـق المسـاحات سیتم وفي الفصل السادس  

  .المخصصة لكل إستعمال 

سیتم التعرض إلى مورفولوجیـة المدینـة مـن حیـث تغیرهـا عبـر السـنین والتطـور الـذي و 

خطـط إضـافة إلـى ومـدى التغیـر فـي هـذا الم ةالتخطیطیـحث للمخطط خالل المراحـل 

بعـدد مـن  مدعمـةم هذه الدراسـة بالنتـائج والتوصـیات تالتعدیل واألنتهاك للمخطط وتخت

  .الصور والخرائط واإلشكال 

تخصصـة وأن تنتفـع قـد وفقنـا فـي هـذه الدراسـة المكـون القدیر أن ن ألعليمن اهللا نأمل 

   .وراء القصد من ساهم في تطورها المستقبلي واهللا بها مدینة سرت وت

                                                
  .  7ص) 2007بیروت، دار النھضة العربیة ( سعد خلیل القزیري ، دراسات حضریة ) 1( 
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  مدخل
        

ھ    ( Urban geography, geography of cities , geography of towns)المـدن  جغرافی

أحدى الفروع الهامة في الجغرافیا البشریة وقد تطورت خالل السـنوات األخیـرة كنتیجـة 

للزیادة الطبیعیة في عدد السكان على مستوى العالم والهجـرة مـن األریـاف إلـى  مباشرة

  .نظرًا للمستوى الجید من الخدمات التي أصبحت تقدمها المدن لبًا للعیش ن طالمد

المــدن بصــورة عامــة تــؤدي وظــائف لســكانها وفــق اإلطــار والحیــز الــذي تشــغله       

أخذ نمو المدن عدة أشكال وخصـائص ، ویـتم الذي تتموضع فیه وی(Site) والموضع 

ي حالـة عـدم التخطـیط لهـذا النمـو التخطیط لهذا النمو وفق برامج ودراسات مختلفة وف

  .یصبح نمو المدن عشوائیاً 

یة فــي الموضــع ویتسـم مخطــط أي مدینــة بشــكل معــین وفــق الظــروف الطبیعیــة والبشــر 

ویتغیـر هــذا الشـكل مـن فتــرة إلـى ُأخـرى وفــق التطـور الطبیعـي ، والزیــادة الـذي تشـغله 

والخـدمات التـي  فـق الوظـائفو في عدد السكان وحركتهم داخل وخارج هـذا المخطـط و 

ـــة  ) City Region( أو فــي نطاقهــا اإلقلیمــي داخلها ،بــتقــدمها المدینــة  داخــل الدولـ

  )1(.وخارجها 

، فـــي شـــكل  ةشـــهدت مدینـــة ســـرت تطـــورًا ملحوظـــًا خـــالل الثالثـــین ســـنة األخیـــر     

ت ستعماالت األراضي بها وذلـك نظـرًا لتغیـر وتعـدد الوظـائف التـي أصـبحوإ مخططها 

 كأحــدى المراكــزًا الوظیفــة اإلداریــة الناتجــة عــن اختیــار هــذه المدینــة خصوصــ تؤدیهــا

ـــة ـــذ أن أوصـــت شـــركة فـــي  اإلداری فـــي ) ItalConsult( )أیطـــال كونســـلت( لیبیـــا من

  م 1976في لیبیا سنة  ) Settlement Pattern Study(لتجمعات السكانیة دراستها ل

   سرت مركز نمو إداري لما تتمیز به منمدینة  بأن تكون

  

                                                
 . 3، ص  1977ة السلیمانیة ، عبد علي حسن الخفاف ، التركیب الوظیفي لمدینة السلیمانیة الكبرى ، جامع )1(
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الدولــة شــرقًا وغربــًا وجنوبــًا  إضــافة إلــى توســطها إقــالیم معتــدلموقــع وموضــع ومنــاخ 

  .)1(یعطیها میزة إضافیة أخرىالذي ووقوعها على ساحل البحر المتوسط 

أدى هذا التغیر في وظائف هذه المدینة إلى تغییر في شكل ونوع المخطط العام      

یــــات التخطـــیط والتصـــمیم الحضــــري بهـــا وعمل) Landuses(ســـتعماالت األراضـــي إ و 

وهـــو ألنـــواع وأشـــكال المبـــاني والطـــرق والشـــوارع والخـــدمات بأنواعهـــا فـــي شـــكل جدیـــد 

دینــامیكي ، یتطلــب الوقــوف عنــده ودراســته وهــذا مــا تحــاول هــذه الدراســة إلقــاء تطــور 

ـــــه فـــــي شـــــكل بحـــــث علمـــــي یســـــتند إلـــــى الحقـــــائق العلمیـــــة والنظریـــــات  الضـــــوء علی

الدراسـات المتخصصـة لجغرافیـة المـدن وخصائصـها وتركیبهـا  واإلحصائیات كنوع من

  . الداخلي 

أوائـل القـرن العشــرین منـذ  ودراسـة التركیـب الـداخلي للمـدن لــیس حـدیث العهـد فقـد بــدأ

فــي العــالم الجدیــد وأوروبــا وأغلــب قــارات العــالم األخــرى المــدن تنمــو عنــدما أصــبحت 

 )Gifferson,Morgan,Smailes()2(وتغیـــر شـــكل ونمـــط المـــدن وقـــد قـــام كـــل مـــن 

بالتصدي للدراسة في هذا المجال وتعددت الدراسات والنظریات العلمیة والجغرافیة في 

  .مجال المدن 

   إلى )(Microville القزمیة وتم إطالق مصطلحات عدیدة على المدن من المدینة

العمالقــــــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــــــى المدینــــــــــــــــــــــــة *)Megalopolis(المــــــــــــــــــــــــدن الضــــــــــــــــــــــــخمة

التي أصبحت توصف بهـا المـدن التـي وهي المدینة  MammothCity()3(3(الماموت

إضافة إلى قیامها بضم كـل المـدن  ،تضخمت من حیث الحجم والنوع وتعدد الوظائف

 .نیویــورك هــا وتحولــت إلــى ظــاهرة عالمیــة مثــل الصــغیرة والقــرى واألریــاف التــي حول

اج كثیـرًا مـن المدینة الضخمة أو العمالقة عندها استعداد إلنتـ )4("فیت تیلور ایقول جر 

                                                
  . 10م ،   طرابلس،  ص  1976"  دراسة التجمعات السكانیة في لیبیا الملحق " أیطال كونسلت ، )  1(
  . 11، ص )  1979بیروت دار النھضة العربیة   ( عبد الفتاح محمد وھیبة  في جغرافیة العمران ،)  2(
  . 13، ص ) 2001روت دار النھضة العربیة ، بی( ، 1عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ج)  3(

  .بولیس  من میجا أي عظیم أو ضخم وبولیس أي مدینة  ومیجا ل -* 
، 2ومحمد مرسي أبو اللیل،،ج.محمد سید غالب،) تر( 1ج جرافیت تیلور ، الجغرافیا الحضریة ، الجغرافیا في القرن العشرین ،) 4(
  . 211ص )  م 1975الھیئة العامة للكتاب  : القاھرة (
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الشــرور التــي تــنجم عــن المجتمعــات  المكدســة وفیهــا تــزداد معظــم أنــواع الجــرائم ، وال 

مثــــل المباریــــات الریاضــــیة اإلنابــــة أهلهــــا معظــــم أنــــواع الریاضــــة إال بطــــرق   سیمــــار 

ومـن  ،والمالكمـة فـي أیـام الحـرب تكـون المـدن الضـخمة أكثـر تعرضـًا للغـارات الجویـة

نها الـــذین تضـــخم عـــددهم إلـــى حافـــة المجاعـــة بمجـــرد أن الســـهل جـــدًا أن یصـــل ســـكا

ارج یتعطـــل ن الخ وین م كان  ،ورود التم ام الس ا أزداد ازدح توكلم ان  أرتفع أثم
  )1(.  "األراضي وتزداد تكالیف النقل

تنمــو . ملیــون نســمة وهــى طوكیــو  26وقــد وصــل ســكان أكبــر مدینــة فــي العــالم إلــى 

إلــى أكبــر ظــاهرة حضــاریة فــي منتصــف  ســتتحول معــهو متســارع  وتــزداد المــدن بشــكل

ومــا یعنــى ذلــك مــن ضــغط كبیــر علــى المــوارد والخــدمات . والعشــرون  واحــدالقــرن ال

إضـــافة إلـــى المشـــاكل االجتماعیـــة الناشـــئة عـــن تركـــز الســـكان مـــن مختلـــف األجنـــاس 

عالمیــة ســتظهر  ةممــا ینــذر بمشــكل. والخصــائص فــي هــذا الحیــز الجغرافــي المحــدود 

  .والعشرون على أبعد تقدیر  واحدرن الآثارها خالل الق
، كمـــا فـــي البیلوجیـــا حیـــث تتضـــخم كائنـــات  بقائیـــة الحجـــم یصـــبح نقطـــة ضـــعف إفـــراطأن 

كــذلك تتضــخم المــدن حتــى  عضــویة إلــى درجــة تعجزهــا عــن الحركــة والــدفاع عــن نفســها ،

    . )2( درجة الشلل

إلــى البیئــة الصــحراویة راجــع وزاد عــدد ســكانها وذلــك  كبیــرفــي لیبیــا تطــورت المــدن بشــكل 

صـحاري ، إضـافة إلـى وجـود منها  )%95(أن حیث لیبیا  ساحةمالقاسیة التى تسود أغلب 

مــن الســكان  )%85(أمــاكن تنمیــة محــدودة فــي الشــریط الســاحلي الــذي یســتوعب أكثــر مــن 

  . م 2006حسب تعداد 

دة األولــــى إلــــى حجــــم ونــــوع المــــدن فــــي لیبیــــا نالحــــظ ســــیطرة المدینــــة الواحــــ اوٕاذا مــــا نظرنــــ

)Primate city (نركزامتت نالسكانیتیكما أن الكتلتین  1990سنة  على الشبكة الحضریة 

. حولهـافي غرب البالد وشرقها ، ویسـیطر كـل منهمـا علـى مجموعـة المـدن الصـغیرة التـي 

علــــى الــــرغم مــــن تــــدخل الدولــــة للحــــد مــــن هــــذه  .) 3(مــــدن متوســــطة دبحیــــث ال توجــــ

                                                
  . 212نفس المرجع السابق ، ص ) 1(
دار : بیروت (  3دار النھضة العربیة ،  عبد هللا عطوي ،جغرافیة المدن  ج : بیروت (  3عبد هللا عطوي ،جغرافیة المدن  ج ) 2(

  . 45ص )  2003. 45ص )  2003النھضة العربیة ،  
  . 402، ص )  1990منشورات جامعة قاریونس  ، :  بنغازي ( ،  2ریة ،طمحمد المبروك المھدوي ، جغرافیة لیبیا البش)   3(
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أن قـــوة  وزیـــع الســـكان وتنمیـــة المـــدن والقـــرى الصـــغیرة إالت إعـــادة األحادیـــة، بمحاولـــة

أكبــر تجمــع  إلــى ة طــرابلسمدینــوتحولــت كــل التوقعــات  الجــذب للمدینــة األولــى فــاق

ملیــون نســمة ، تســتحوذ طــرابلس علــى  6زیــد عــدد ســكانها علــى ی فــي دولــة ال يســكان

   . 2كم 100تتعدى  ملیون نسمة في مساحة ال 2أكثر من 

ان لیبیا یقطنـون أقلـیم طـرابلس فـي المنطقـة الممتـدة مـن مصـراتة إلـى كما أن ثلثي سك

  )1(. زوارة وذلك ناتج الوجود عاصمة الدولة وسط هذا اإلقلیم 

 – م1965أن نســـبة ســــكان العاصــــمة إلـــى الدولــــة وعامــــل التغیـــر خــــالل الفتــــرة مــــن 
دره بمعــدل نمــو لســكان العاصــمة طــرابلس قــ )%51.7(لیبیــا كــان  –فــي طــرابلس  م1995

 م1965مـن جملـة سـكان لیبیـا سـنة  )%13.7(یمثلـون  سطرابلحیث كان سكان  )4.6%(

  . )2(وهو دلیل على سیطرة المدینة الواحدة في لیبیا  م1995سنة  )%65.4(وأصبح 

  .األجیال التخطیطیة ومدینة سرت 
ة قامــــت بــــه وزار  م 1966تفصــــیلي لمدینــــة ســــرت كــــان ســــنة أن أول مخطــــط شــــامل و     

  ) .مارشال ، ماكمیالن ولوكاس  ماك جي(  من قبل شركة والتنمیة أنذاك  التخطیط

وهــو أول مخطــط تــم مراعــاة المعــاییر الهندســیة ، والمعماریــة ، وٕاســتعماالت األراضــي 

وتظهـر المنطقـة . داخل مخطط المدینـة ومراعـاة النسـیج الحضـري والتـاریخي للمدینـة 

  ). 1(في الخریطة الجویة شكل  م1966الحضریة سنة 

الذي ُصمم بحیـث یتناسـب والتطـور  م 2000 – 1980أعد الجیل التخطیطي الثاني 

كمـا . الحضري الكبیـر الـذي حـدث فـي لیبیـا بعـد أن تحـول أغلـب السـكان إلـى المـدن 

الجیـــــل إعـــــداد ویـــــتم اآلن . أنــــه عـــــالج اإلختناقـــــات التـــــي ظهـــــرت فــــي الجیـــــل األول 

یأخذ فـي و  ن شامًال لكل التجمعات الذي سیكو  م 2025 – 2005التخطیطي الثالث 

إســتخدام أحــدث الوســائل  ویــتماإلعتبــار النمــو الكبیــر لســكان المــدن والتوســع العمرانــي 

ـــــــــــــالعلمیــــــــــــة مثــــــــــــل اإلستشــــــــــــعار عــــــــــــن بعــــــــــــد ومنظومــــــــــــة المعلومــــــــــــات الجغرافی   ةـ
 
 

                                                
 . 58، ص  2008الھیئة العامة للبیئة ، اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة ، ) 1(
 . 179، 176ص ص )  2002دار النھضة العربیة :  بیروت (  2عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ج ) 2(
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 )GIS( )1(  كمـا أن . حتى یظهر المخطـط بشـكل یتناسـب وحجـم السـكان وتطلعـاتهم

تخطیطــي روعــي فیــه اإلختناقــات التــي ظهــرت عنــد تنفیــذ الجیــل الثــاني هــذا الجیــل ال

  .التي صاحبت التنفیذ  واالنتهاكاتومعالجة الخروقات 

حیث كان یفترض  م 2005 – 2000مع مالحظة بأن هناك فترة فراغ تخطیطي من 

ویكـــون بدایـــة  م 1996طـــي الثالـــث أعتبـــارًا مـــن ســـنة بـــأن یـــتم اإلعـــداد للجیـــل التخطی

ولكن تأخر الشـروع فـي الجیـل الثالـث .  م2000ط إعتبارًا من سنة بهذا المخطالعمل 

مـــع مالحظـــة بـــأن مشــروع الجیـــل الثالـــث الـــذي یـــتم تنفیـــذه اآلن .  ) 2(ألســباب إداریـــة

سوف لن یحقق نتائجه ویتم اإلنتهاء من إعداده ومراجعته وأعتماده قبل ثـالث سـنوات 

علـى أعتبـار أن . التخطیطـي السـابق ذكرهـا على األقل وهذا ُیضـاف إلـى فتـرة الفـراغ 

النمو الحضري مستمر وأن أغلب المـدن والقـرى اللیبیـة أصـبحت تنمـو بشـكل متسـارع 

التخطــیط  تســبق التنمیــةوتجــاوزت المخطــط المعتمــد فــي الجیــل الثــاني وهــذا یعنــي أن 

ینتج عنه نمـو عشـوائي غیـر مخطـط لـه وظهورالعیـوب الكثیـرة التـي تـدخل فـي برنـامج 

. لمعالجة المكلفة في حالة الرغبة في تقویمها بما یتناسب والمخطط المعتمد الحقًا ا 

 
 

مـن البـاحثین مشـكلة الدراسـة بأنهـا عبـارة عـن تسـاؤالت غیـر مجـاب  ُیعرف العدیـد    

الدراسة تتلخص في أن إسـتعماالت األنسـان هذه علیها وٕاستنادًا على ذلك فإن مشكلة 

ة وفــي حالــة عــدم وصــًا فــي المــدن تأخــذ أشــكاًال متعــددة وصــور متنوعــلألراضــي خص

ســـتعمال وتوجیهـــه فـــإن لـــذلك مخـــاطر علـــى البیئـــة الطبیعیـــة وعلـــى التخطـــیط لهـــذا اإل

  .السكان وتوزیعهم بصورة عامة 

إحــدى المــدن المهمــة فــي لیبیــا ولهــا تــاریخ عریــق وقــد تكونــت ونمــت مدینــة ســرت     

البحـــر المتوســـط فـــي موقـــع وســـط بـــین شـــرق الـــبالد  علـــى ربـــوة عالیـــة مقابـــل ســـاحل

  .وغربها

                                                
) 2006منشورات مكتب العمارة لإلستشارات الھندسیة ، : بنغازي (ي،  الجیل الثالث ومستقبل المدن في لیبیا ،  سعد خلیل القزیر)  1(

  .36ص 
  .. 18المرجع السابق ، ص )  2(
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 یث تم تخطیط المدینة بشكل مبـدئي م ح 1943طبیعي حتي سنة  نمت المدینة بشكل

فـــي وضـــع  م1966ونظــرًا للنمـــو الســـریع والكبیــر للمدینـــة فقـــد ُشــرع أعتبـــارًا مـــن ســنة 

إال أن  النمــو الحضــري وضــبط إســتعماالت األراضــيجهــة مخطــط شــامل للمدینــة لموا

. سوء تنفیذ المخطط واألنتهـاك المسـتمر لـه أدى إلـى تغیـر فـي إسـتعماالت األراضـي 

أحــــدى المراكـــز اإلداریــــة وخاصـــة بعـــد إنتقــــال اإلدارة المركزیـــة إلــــى المدینـــة وجعلهـــا 

  .الهامة

وقد شهدت مدینة سرت نموًا سكانیًا وعمرانیًا ووظیفیًا سریعًا بحیث تجـاوز أهـداف     

تــي كانــت قــد وضــعت فــي الفتــرات الســابقة األمــر الــذي أوجــد إشــكاالت المخططــات ال

أفرزتها التطـورات الطارئـة والمتالحقـة التـي لـم تكـن فـي حسـابات الخطـط السـابقة ممـا 

  -:أستدعى طرح تساؤالت جدیدة من قبیل 

  هى األنماط التي أفرزتها التطورات الطارئة ؟ ما

  المدینـــة فـــي نظـــام حضـــري متســـق ؟وكیـــف یمكـــن خلـــق تـــوازن بینهـــا وبـــین إمكانـــات 
  

وكیفیـة أخــذ ذلـك فــي الحسـبان عنــد وضـع الخطــط العلمیـة المدروســة فـي المخططــات 

الالحقــة ؟ وهــل هنــاك تــأثیر لوظــائف المدینــة علــى شــكلها وخطهــا ؟ ومــادور الوظیفــة 

  .اإلداریة في هذا التأثیر ؟

دینــة وتحدیــد الشــكل فــإن هــذه الدراســة تهــتم بمعرفــة كیفیــة تطــور نمــو الم.. علیــه     

العــام للمخطـــط الحضــري الحـــالي ونمــط اســـتعماالت األراضــي باإلضـــافة إلــى معرفـــة 

  . شكل التغیر في وظائف المدینة والذي آثر على مورفولوجیتها
  

 

بالفروض العلمیة الحلول المؤقتة التي یضـعها الباحـث للتسـاؤالت التـي تـم ُیقصد      

  )1(ر صور التعبیر عن المشكلة العلمیة المطروحة تحدیدها ، فالفروض تعد أكث

    -:وبناء علیه فإن فرضیات هذه الدراسة تتمثل فیما یلي 

                                                
 .50ص )  عالم الكتب  ، د ت : القاھرة (  صالح مصطفى الفوال ، منھجیة العلوم اإلجتماعیة ،) 1(
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المحلیــة والمركــز ، : تمســتویاالإكتســاب مدینــة ســرت للوظیفــة اإلداریــة علــى  -1

      -:وعلى المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي والشعبیة 

إلـى تغیـر فـي اسـتعماالت األراضـي  النمو الكبیر في عدد سـكان المدینـة أدى -2

  .وبالتالي تغیرت مورفولوجیتها 

نمو مدینـة سـرت وكبـر حجمهـا أدى إلـى ظهـور وظـائف وخـدمات جدیـدة لـم   -3

 .تكن تؤدیها في السابق 
تطـور وتوسـع رقعتهــا العمرانیـة وتغیـرت مورفولوجیتهــا وبالتـالي تغیـر إســتخدام  -4

 .األراضي والتركیب الداخلي للمدینة
ینـــة ســـرت علـــى الطریـــق الســـاحلي الـــذي یـــربط لیبیـــا شـــرقها وغربهـــا وقـــوع مد -5

  . والطریق الجنوبي أدى إلى مضاعفة دور المدینة داخل أقلیمها 
  

 
 

ألي بحــث هــو اإلجابــة عــن األســئلة المطروحــة وذلــك بإتبــاع  األساســي إن الهــدف

الدراســـة تهــدف إلــى وضـــع  مــن هــذا المنطلـــق فــإن هــذه.  )1(قواعــد وٕاجــراءات علمیـــة

ومــــن . ختبــــار فرضـــیتها للتأكــــد مـــن مــــدى صـــحتها مــــن عدمـــهإلإجابـــات لتســـاؤالتها و 

الطبیعــي أن تتنــوع األهــداف مــن ثانویــة إلــى الهــدف الرئیســي للدراســة وهــذا مــن أجــل 

موضــــوع الدراســــة لــــذا فــــإن الوصــــول للهــــدف المنطقــــة إعطــــاء صــــورة واضــــحة عــــن 

  -:یلي  یق مااألساسي لهذه الدراسة یتطلب تحق

للمدینـة بحكـم وتشمل الجوانب الطبیعیة والبشـریة  دراسة الخصائص الجغرافیة -1

  .أنها ذات تأثیر مباشر وغیر مباشر على تطور وأمتداد المدینة 

 .تتبع التغیرات التي طرأت على التركیب المكاني الداخلي للمدینة  -2
 .بلي معرفة إتجاه النمو الحضري للمدینة وتحدید اتجاهه المستق -3

 . ثر الزیادة السكانیة في المدینة على وظائفها والخدمات التي تؤدیهادراسة أ -4

                                                
 . 53ص )  1988منشورات جامعة قاریونس ، : بنغازي ( سلوب البحث اإلجتماعي وتقنیتھ ، عبدهللا عامر الھمالي ، أ  )1(
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التعــرف علــى الوضــع الــراهن للمدینــة ومعرفــة إســتعماالت األراضــي داخــل    -5

 .المدینة وتحدید المشاكل التي تواجه النمو الحضري 

 .تحدید نوع الوظائف والخدمات الرئیسیة التي تقدمها المدینة  -6
ذه الدراســـة إلـــى توضـــیح الطلـــب المتزایـــد علـــى األراضـــي ومحاولـــة تهـــدف هـــ -7

اولــــة الباحــــث معالجــــة مشــــكلة الســــكن العشــــوائي حــــول أطــــراف المدینــــة ومح

مــن خاللهــا مجموعــة مــن المقترحــات والتوصــیات التوصــل إلــى نتــائج ُتصــاغ 

 .    التي تساعد على حل بعض المشاكل  
  

  .حدود منطقة الدراسة

  . يالبعد المكان -1
  

هــذه الدراســة مــن مدینــة ســرت نطاقــًا مكانیــًا لهــا وذلــك ضــمن حــدود منطقتهــا  تتخــذ   

العمرانیة المبنیـة التـي تمتـد مـن الزعفـران غربـًا إلـى منطقـة الطویلـة شـرقًا حتـى جامعـة 

وهـــى تشـــمل المخطـــط . التحـــدي والمحمیـــة الوطنیـــة جنوبـــًا والبحـــر المتوســـط شـــماال 

ضـــــریة شـــــاملة كـــــل المبـــــاني والشـــــوارع والمســـــاحات المعتمـــــد والمنطقـــــة العمرانیـــــة الح

  .واألراضي الفضاء داخل المخطط 

  -:هي و ) 2(شكل وتنقسم مدینة سرت إداریًا إلى أربعة مؤتمرات 

نمـت وتطــورت  التــيمـؤتمر ســرت المركـز والــذي یمثـل المدینــة القدیمـة  .1

  .علیه المدینة الحقًا 

 .مؤتمر الفاتح في الغرب  .2
 .رق مؤتمر خلیج سرت في الش .3

 .مؤتمر الرباط األمامي في الجنوب  .4
. ویضـم كــل مــؤتمر محلــه تسـمى بــنفس اإلســم وهــى أصـغر تنظــیم إداري فــي المدینــة 

35تقــع منطقــة الدراســـة عنــد تقـــاطع خــط طــول  َ - 16 31 – 12مـــع دائــرة عـــرض َ  ْ ْ 

 .) 1( متر فوق مستوى سطح البحر  20.0بمتوسط إرتفاع قدره 

                                                
 . 3،  ص  1984، سرت " التقریر النھائي للمخطط العام ، الخلیج، بلدیة سرت" أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق )  1(
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  . البعد الزمني -2

والفتــرة التـــي  م1988 األولتغطــى هــذه الدراســـة الفتــرة مـــن نهایــة مخطــط الجیـــل     

م وحتــى  1989منــذ  فــي لیبیـا الرئیســیة أحــدى المراكــز اإلداریـة أصـبحت فیهــا المدینـة

إلــى الفتــرات  الفتــرة الحالیــة التــي علیهــا المدینــة ، إضــافة إلــى التعــرض م 2006ســنة 

.الماضیة  طورها خالل القرونالتاریخیة منذ نشأة المدینة وت 
 

 
 

الدراسـة أهمیــة فـي تحدیــد التركیـب الــوظیفي لمدینـة ســرت وٕاتجاهــات  تعطـى هــذه     

النمــــو الحضــــري والتركیــــب الــــداخلي للمدینــــة وٕارتباطهــــا بالمنــــاطق المحیطــــة وتحدیــــد 

  .العالقة مع ظهیرها 

والطریـق . طریـق السـاحلي الـرابط بـین شـرق وغـرب لیبیـا كما أن وقوع المدینـة علـى ال

لمــا . الجنـوبي الــذي یربطهـا مــع األقـالیم الجنوبیــة یكســب هـذه الدراســة أهمیـة إضــافیة 

  .تمثله المدینة كحلقة وصل تزداد أهمیتها بعد تشغیل المیناء الرئیسي والمطار الدولي

ط بالنســــبة للمنــــاطق المدینــــة تشــــكل مثلــــث هــــام وبوابــــة علــــى ســــاحل البحــــر المتوســــ

وتعــــدد الوظــــائف وأزدیــــاد دور الوظیفــــة اإلداریــــة وظهــــور جامعــــة التحــــدي . الجنوبیــــة

كمركز علمي وثقافي یجعل أهمیة الدراسـة لهـذه المدینـة مضـاعفة ویكسـبها أهمیـة فـي 

  .أن تكون مدینة ذات نفوذ على ما حولها داخل اإلقلیم 

لمســتقبل لمواجهــة المشــاكل التــي تنــتج عــن أن معرفــة الوضــع القــائم للمدینــة والتنبــوء با

یــؤدي إلــى المحافظــة علــى المــوارد الطبیعیــة . توســع المدینــة ومخططهــا دون دراســة 

  .والبیئة وتجعل دراسة المدینة ذات أهمیة 

   -:ویمكن تلخیص أهمیة الدراسة في النقاط التالیة 

تـــي تشـــهدها قلـــة الدراســـات التـــي تهـــتم بدراســـة التغیـــرات المكانیـــة الداخلیـــة ال -1

. المدینــة فــي لیبیــا وهــذا ضــمن الــربط بــین نموهــا الســكاني وتوســعها المكــاني 

فمعظــم الدراســات تناولــت كــل مــن العنصــرین بمعــزل عــن اآلخــر فــي الدراســة 

  .الواحدة رغم العالقة الوطیدة بینهما 
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یطمح الباحث من خالل هـذه الدراسـة إلـى تقیـیم فعالیـة البنیـة الداخلیـة لمدینـة  -2

لمقارنة بـین إسـتعماالت األراضـي والوظـائف التـي تقـدمها المدینـة مـع سرت وا

المعیــار المقتــرح تخطیطیــًا ، والتعــرف علــى مــا إذا كانــت المدینــة بحاجــة إلــى 

 .مخطط جدید أو أن مخططها الحالي الیزال بمقدوره خدمة سكان المدینة

 تهــدف هــذه الدراســة إلــى وضــع بعــض المقترحــات التــي قــد تســاهم فــي تحدیــد -3

 .بعض البدائل المستقبلیة لنمو مدینة سرت 

تهـــدف هـــذه الدراســــة إلـــى التعــــرف علـــى إســـتعماالت األراضــــي فـــي المدینــــة  -4

 .والوظائف التي تقدمها

تهدف هذه الدراسة إلى تقییم الوضع الحالي لمخطط مدینة سرت واإلتجاهات  -5

ــــــة حســــــن إدارة المخطــــــط وضــــــبط إســــــتعماالت األراضــــــي  المســــــتقبلیة وكیفی

 . ظة على البیئة والتراث في المدینة والمحاف

إحســاس الباحــث بأهمیــة دراســة مدینــة ســرت كمركــز عمرانــي وحضــاري مهــم  -6

جــدًا فــي شــمال لیبیــا ، وخاصــة إذا ماعرفنــا أن هــذه المدینــة قــد نمــت بشــكل 

 .سریع في فترة قصیرة من الزمن 
محاولـة تقـدیم مسـاهمة مــن قبـل الباحـث فـي معالجــة بعـض األمـور الحضــریة  -7

 .منطقة الدراسة ب
  .قلة الدراسات والبحوث العلمیة وخاصة الجغرافیة منها عن مدینة سرت  -8

  رارات التيـــتقدیم نموذج بحثي یمكن اإلعتماد علیه وٕاتخاذ بعض الق  -9

  ا ویمكن ـتخص مدینة سرت وتطور وظائفها وٕاستخدامات األراضي به      

  دارسین ــسات الالحقة للُبحاث والإعتبار الدارسة مرجع سابق في الدرا      

  .والمخططین لما تقدمه من نتائج وتوصیات       

  رغبة الباحث في دراسة هذه الظواهر حیث أنها تمثل الواقع الذي یعیشه  -10

   .المدینة من مشاكل بإعتباره من ساكنیها  هما تعانیو ویشاهده       
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اســـة األســـباب التـــي دفعـــت الباحـــث إلـــى تنـــاول موضـــوع ُیقصـــد بمبـــررات الدر    

  -:الدراسة وأختیار منطقتها وهى تتمثل فیما یلي 

  م أصبحت مدینة سرت تنمو سكانیًا وتتوسع خارج حدود 1973منذ عام  -1

  .مخططها أي أن النمو السكاني فاق المخطط      

ف دائرة مخطـط مدینـة سـرت فـي بعـض اإلتجاهـات ممـا یتطلـب التعـر  اعأتس -2

 .على أسباب هذا اإلتساع 

معرفـــة التغیـــر والتوســـع فـــي إســـتعماالت األراضـــي ووظـــائف المدینـــة وحركـــة  -3

الســــكان یحتــــاج إلــــى دراســــة علمیــــة متخصصــــة وهــــو أحــــدى مبــــررات هــــذه 

 .الدراسة
 

نقــــص حــــاد فــــي البیانــــات الرســــمیة المنشــــورة وعــــدم تــــوفر العدیــــد مــــن  هنــــاك    

  .وعدم كفایة المتاح منها المعلومات والخرائط 

علیــه أســـتدعت الضـــرورة القیــام بمـــا یلـــي لتغطیـــة جوانــب الـــنقص فـــي المعلومـــات 

  -:وأعتمد هذا البحث على الدراسة والمنهجیة التي تركزت على 

  .المنهج التاریخي  -1

وذلك بتجمیع المعلومـات واإلحصـائیات األولیـة وخاصـة التاریخیـة منهـا وذلـك 

 التــي ائیات والكتــب والــدوریات والبحــوث والدراســاتبإالســتعانة بــبعض اإلحصــ

تناولت بعض البیانات الخاصة بالموضوع باإلعتماد على المخططـات العامـة 

ن ذلك ساعد على فهم ومعرفة النمو والتغیـرات إ .يلمصلحة التخطیط العمران

  .التي حدثت في المدینة وخصائص كل مرحلة من مراحل هذا النمو والتطور

  -:ل الذي أعتمد على المسح الشام -2

واإلدارات  الدراسة المیدانیة التي شملت الزیارات المتكررة للمؤسسات والهیئات –أ 

العامة من أجل جمع المعلومات واإلحصائیات وكذلك إجراء بعض المقـابالت مـع 

  .المسئولین في المدینة 
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ات التحلیل الكمي اإلحصائي وقد أعتمد في هـذا للحصـول علـى تحلیـل البیانـ -ب

وتبویبها وتفسیرها وتحلیلها وعرضها بطرق علمیة بإضافة إلى المالحظـة المباشـرة 

دة واإلعتبـارات عرفة مدى تطبیقها للتشریعات النافـمن خالل التجول في المدینة وم

  . البیئیة والحضریة 

  .الحصر المیداني  -ج

راضــي میــداني لكــل المنــاطق الســكنیة والشــوارع واألالحصــر تــم إجــراء حیــث       

واإلســـتعماالت المختلفـــة وتمكـــن الباحـــث مـــن تحدیـــد التغیـــرات التـــي طـــرأت علـــى 

مــل الحقلــي والوقــوف خریطــة إســتعماالت األراضــي وشــكل المخطــط مــن خــالل الع

  . مساحة من مخطط المدینة المعتمد  على كل مربع أو

  :الخرائط والصور الجویة -د

لبیانــات وتتبــع تطــور ادر اهــم مصــخــرائط إســتعماالت األراضــي مــن أ تعتبــر     

وقـــد تـــم اإلعتمـــاد علـــى هـــذه الخـــرائط والصـــور الجویـــة بعـــد ، اإلســـتعماالت زمنیـــاً 

تحلیلهـــا واإلســـتعانة بهـــا وقـــد قـــام الباحـــث بإنتـــاج العدیـــد مـــن الخـــرائط التـــي ُتبـــین 

.اإلستعماالت الواقعیة لألراضي في المخطط المعتمد للمدینة  
 

 
 

نتعرض خالل هذه الدراسـة إلـى العدیـد مـن المصـطلحات والمفـاهیم الفنیـة  وفس     

متخصــص بمحتویــات ال غیــرالخاصــة بــالتخطیط الحضــري  والمــدن حتــى یلــم القــارئ 

 -:وهى هذه الرسالة والتعرف على المصطلحات المستخدمة  

 )Plan()1  (المخطط  -1

ارة      امات مختلفـة وتكــون سـتخدإعـن خریطـة توضـح تقسـیم األراضـي إلـى  ھو عب

  . 2000:1أو  1000:1أو  10000:1 أو 5000:1بمقیاس رسم 

                                                
الجغرافي  رالحضري ، بحث غیر منشور مقدم للمؤتم سعد خلیل القزیري ، مدینة سرت دراسة لعملیات التخطیط والتصمیم )1(

 . 5، ص 1998الخامس، كلیة اآلداب جامعة التحدي ، سرت  
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والمخطــط عبــارة عــن ، وضــح المخطــط شــبكات الطــرق وحــدود المنطقــة الحضــریة ویُ 

وجه النمو ویسیطر علـى أعمـال التنمیـة العمرانیـة إلـى أن یـتم تعدیلـه یوثیقة أو مستند 

األراضـي  اتسـتخدامإ ستعماالت و إدیل عتیجوز تغییر أو ال أو تطویره بمخطط جدید و 

مصلحة التخطـیط العمرانـي،  ه منعتمادإ موافقة لجنة خاصة بالتخطیط العمراني و بإال 

 اللجنـة الشـعبیة العامـةوهى عتماد المخططات من قبل السلطة التنفیذیة العلیا ، إویتم 

  . في حالة لیبیا

أن تخطیط المـدن والقـرى م بش1969لسنة ) 5(من القانون رقم ) 3(وقد نصت المادة 

م وُیعمــل  1969) إبریــل(الطیــر 17بتــاریخ  11المنشــور فــي الجریــدة الرســمیة العــدد 

  -:بهذا القانون حتى اآلن والذي أوضح أنواع المخططات وفق اآلتي 
  

  . )Master Plans( المخططات الشاملة - 

قتصـــادیة وهـــي المخططـــات التفصـــیلیة التـــي تتضـــمن جمیـــع التنظیمـــات الهندســـیة واال

ـــــة الرئیســـــیة مـــــن حیـــــث الموقـــــع  ـــــاطق الحضـــــریة ذات األهمی والســـــكانیة ، وتعـــــد للمن

   .واإلمكانیات االقتصادیة وحجم السكان 

  .)Layout Plans(المخططات العامة   -

عـد للمنــاطق علـى التنظـیم الهندســي وتُ  قتصــرالتـي ت ةوهـى المخططـات غیــر التفصـیلی

  .فة الذكر داخلة ضمن المناطق الحضریة سالالغیر 

  .)Urban Planning( التخطیط الحضري  -

ملیـــــة تقســــیم األراضـــــي الحضــــریة لإلســـــتخدامات واإلســــتعماالت المختلفـــــة أو هــــي ع

 ةالنطاقــات المختلفــة بنــاء علــى توقعــات تطــور القاعــدة االقتصــادیة والعالقــات المكانیــ

ي االعتبــار غرافیــة وٕاحتیاجــاتهم المســتقبلیة آخــذین فــو وعــدد الســكان وخصائصــهم الدیم

  .كل المعطیات الطبیعیة والبشریة 

  .)Urban Design( التصمیم الحضري  -

ستخدامات الحضریة وهو عملیة هو تخطیط تفصیلي داخل النطاقات المختلفة لإل    

تجمیل المدینة وتزیینها ویهتم بالبعد الثالث ، وهو االرتفاع واألشكال الجمالیة وتجهیـز 
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مــــام بالواجهــــات ، وهــــو الحلقــــة التــــي تــــربط بــــین عملیــــات الطــــرق والتشــــجیر ، واالهت

فـي  رالحلقـة التـي ال تتـوف وهـى ةالتخطـیط الحضـري والتصـمیمات المعماریـة التفصـیلی

   .بها تصمیم حضري أو نمط معماري خاص  دأغلب مدن لیبیا حیث ال یوج

  . )Architectural Design(التصمیم المعماري  -

م المبــــاني مــــن حیــــث الشــــكل واألبعــــاد واإلرتفــــاع وهــــى عملیــــات تتعلــــق بتصــــمی     

ســتخداماته المختلفــة وفــق الــنظم والقــوانین إ والواجهــات وتقســیمات المبنــي مــن الــداخل و 

وفـق البیئـة التـي یقـع بهـا المبنـى حیـث لكـل بیئـة تصـمیم معمـاري و والمعاییر الهندسیة 

   .خاص بها  

عمــاري منســجم یراعــى النســیج تصــمیم م دوهــو كــذلك مفقــود فــي المــدن اللیبیــة وال یوجــ

  .الحضري أو البیئة الطبیعیة والبشریة المحیطة 

  .) Functional Stracture( التركیب الوظیفي  -

هي مجموعة الوظائف التي تقـدمها المدینـة لسـكانها أو لإلقلـیم الـذي تقـع فیـه وقـد     

وقـدرة المدینـة یتعدى ذلك األقالیم الخارجیة ، ویتوقف ذلك على نوع الوظیفـة وحجمهـا 

عــّدد وظــائف أي مدینــة ولكــن فــي بعــض الحــاالت تعلــى تقــدیم مجموعــة الوظــائف وت

  .تطغى وظیفة معینة على الوظائف األخرى 

  . )Cintenal Stracture (التركیب الداخلي  -

وهو مجموعة المكونات الداخلیة للمدینة من مباني سكنیة ، وتجاریة ، وطرق ،  

وخدمیة وتبین الخطة العامة للمدینة األنساق الذي یظهر  وحدائق ، ومقرات إداریة

  . التركیب  هذا بها

  ) .Centrifugal Force( القوة الطاردة من المركز  -

ان تحـول السـكوی وهى قوة الدفع من المركز إلى األطراف وتنمو في حالة المدن ،    

 .وٕازدحامهمركز طلب الراحة والهدوء من ضوضاء المن مركز المدینة إلى األطراف ل
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  ) .Centrpetal Force(القوة الجاذبة نحو المركز  -

وهو قوة الجذب نحو مركز المدینة وتتمثـل فـي تحـول السـكان إلـى مركـز المدینـة      

   .حیث الخدمات المتوفرة وسعر األراضي المرتفع 

  . )Base Year(سنة األساس  -

خــراج المخطــط بعــد إجــراء الدراســات هــي الســنة التــي یــتم فیهــا إعــداد التصــمیم وإ     

   .واألعمال المیدانیة  

  .)Target Year(سنة الهدف  -

هي السنة التي ینتهي عندها المخطـط ویـتم تنفیـذه بالكامـل مـع مالحظـة بـأن لیبیـا     

م 1966أتبعــت سیاســة الجیــل التخطیطــي حیــث كــان الجیــل األول مــن المخطــط ســنة 

مــــاك مــــي (امــــت بإعــــداده شــــركة وق.  م1988 للمــــدن والقــــرى اللیبیــــة وســــنة الهــــدف

وقــد . الخمــس لمحافظـة مصــراته و ) فــي إیطالیــا امقرهـ(  )مــاكمیالن ولوكــاسمارشـال، 

كانــت مدینــة ســرت مــن بــین المــدن التــي تــم إعــداد مخطــط لهــا داخــل نطــاق تخطــیط 

   .إقلیم طرابلس  مصراته محافظة

  ) .Morphology Of Town: (مورفولوجیة المدینة  -

ـــه مـــن خـــالل تركیبهـــا شـــكل  هـــو      ـــذي تظهـــر علی أو نمـــط المدینـــة ومخططهـــا وال

  .الداخلي والوظائف التي تقدمها للسكان القاطنیین بها أو خارجها 

  .) Functions Of City( ائف المدینة وظ -

الخـــدمات المتنوعـــة التـــي تقـــدمها المدینـــة للســـكان المقیمـــین بهـــا أو خارجهـــا هـــي     

وظیفــة معینــة  علــى  يغــتطعــدد وظــائف المــدن وتتنــوع وقــد تا وتوالعــابرین عــن طریقهــ

  .مبرر وجود المدینة هى  الوظیفةو ة ببقیة الوظائف وتصبح غال

  ) .السوق ( سرت المركز  -

سوف تعني كلمة سرت المركز أو سرت العمرانیة وسرت السوق في هذه الدراسـة     

والموجــودة حالیــًا أو المنطقــة التــي  المنطقــة العمرانیــة فقــط ، أي المنطقــة المبنیــة فعــالً 

ویشمل هذا المعني المناطق التي تتركز فیهـا حیـاة المجموعـة . یخطط لنموها عمرانیًا 
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الســكانیة أي المنــاطق الســكنیة والتجاریــة والصــناعیة واإلداریــة مــع خــدماتها ومرافقهــا 

  .العامة 

  .مدینة سرت  -

المدینـة وهــى تمتـد إلـى خـارج نطــاق  وهـى المنطقـة األوسـع التـي تمتــد إلیهـا سـلطة    

  .المنطقة العمرانیة المذكورة آعاله وخارج المخطط المعتمد 

  .بلدیة سرت  -

هـي المنطقــة التــي تمتـد إلیهــا ســلطة مدینـة ســرت ویشــمل المنـاطق التــي تقــع تحــت    

  . م1973تأثیرها المباشر منذ سنة 

  .بلدیة خلیج سرت  -

د التسـعینات عنـدما فوذ وسلطة مدینة سرت خالل عقها نهي المنطقة التي أمتد إلی   

أصــبحت مقــر لهــذه البلدیــة وهــى تمتــد مــن الكفــرة جنوبــًا حتــى زلیــتن غربــًا والواحــات 

  .شامًال منطقة بني ولید ومصراتة بیا شرقًا اوٕاجد

  .المنطقة الوسطي  -

وهى المنطقة التي تقع شرق وغرب وجنوب مدینة سـرت وتقـع وسـط لیبیـا وتشـمل     

والشـــریط الســـاحلي مـــن ســـیدي ســـلطان فـــي الشـــرق حتـــى مدینـــة الخمـــس فـــي  ظهیـــرال

الغـرب إلـى مرتفعـات السـوداء والكفـرة وتـازربو فـي الجنـوب وهـى المنطقـة التـي وقعــت 

  . ر سرت وسلطتها خالل عقد الثمانینیاتتحت تأثی

  .شعبیة سرت   -

نجیم جدیـدة غربـًا وأبـو حتـى الهیشـة ال وهى المنطقة الممتدة من رأس األنـوف شـرقاً     

  .المنطقة التي تقع تحت سلطة وتأثیر مدینة سرت مباشرة اآلن وهي 

  .بادیة سرت   -

هــي الســهول والهضـــاب التــي تقـــع جنــوب مدینــة ســـرت مباشــرة وتمتـــد حتــى خـــط     

تقسـیم المیــاة مـع منطقــة الجفــرة وهـى تمثــل إقلـیم متجــانس مــن الناحیـة الطبیعیــة ویمتــد 

اة لوادي زمزم وحتى جنوب بن جواد ورأس األنوف شـاملة كـل مـن من خط تقسیم المی
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المنطقـــة الرعویـــة ویـــتم إســـتعمالها عنـــد هطـــول األمطـــار فـــي عملیـــات زراعـــة الشـــعیر 

والقمـح غالبــًا وقـد كانــت تمثـل قبــل أكتشـاف الــنفط فـي الخمســینیات المـوطن األساســي 

ـــذین هـــاجروا إلـــى مدینـــة ســـرت بُر للســـكان ال عـــد إكتشـــاف الـــنفط حـــل والشـــبة ُرحـــل وال

  .     وتصدیره في الستینیات والسبعینیات 

 .األقلیم التخطیطي الخلیج  -

قســــمت لیبیــــا إلــــى أربعــــة أقــــالیم تخطیطیــــة یشــــمل كــــل أقلــــیم المــــدن والقــــرى 

والتجمعــات الســكنیة، ویعتبــر األقلــیم التخطیطــي الخلــیج أحــد هــذه األقــالیم وأكبرهــا 

لنفط والمیاه وتتركز أغلب حقـول إنتـاج مساحة كما أنه یحتوي على أكبر مخزون ل

النفط والموانئ النفطیة في هذا اإلقلیم ویضم مدن الكفـرة، اجـدابیا ، جـالو، وتعتبـر 

  .مدینة سرت والمناطق التابعة لها مشمولة في هذا األقلیم 

 .المناطق المخططة -

وهي المناطق التي شملتها عملیات التخطیط الحضري ، وأصبحت لها خـرائط 

  . یس رسم مختلفة بمقای

 .المناطق غیر المخططة -
  . تجمعات سكنیة ذات أهمیةوهي المناطق التي لم تخطط بعد حضریًا لعدم وجود 

 .المناطق المشوشة  -
وهــي المنـــاطق التـــي خططـــت فـــي الســـابق ولــم یراعـــى أســـلوب التخطـــیط الســـلیم فیهـــا 

  .وأصبحت مشوشة أو غیر محددة المعالم التخطیطیة 

 .یة المناطق العشوائ -
وهي المناطق التي نشأت بصورة غیـر منظمـة أو بـدون تخطـیط وبشـكل عشـوائي ولـم 

یراعـــى فیهـــا األصـــول التخطیطیـــة المتعـــارف علیهـــا وتنشـــأ هـــذه المنـــاطق عـــادة حـــول 

 .المدن أو حول المخططات 
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ة فـي الـدول النامیـة بصـورة عامـة الدراسـات واألبحـاث العلمیـة مشـاكل متعـدد تواجه   

من حیث عدم الحصول على المعلومات واإلحصائیات من األفراد والمؤسسات بشـكل 

وقــد واجهــت الدراســة العدیــد مــن المشــاكل . منــتظم وبمصــداقیة تخــدم البحــث العلمــي 

كمـا أن دراسـة . والصعوبات التي وقفت عائق فـي سـبیل إنجازهـا فـي الوقـت المحـدد  

هــذه الدراســة تحتــاج إلــى جهــد ووقــت كبیــر للحصــول علــى البیانــات متخصصــة مثــل 

والمعلومـات ، وتتمثــل أهـم الصــعوبات التــي واجهـت الباحــث فــي إعـداده لهــذه الدراســة 

  -:في النقاط التالیة 

النقص الحـاد فـي البیانـات وعـدم إنتظـام القلیـل المتـاح منهـا فـي سلسـلة زمنیـة  -1

  .اني أستغرق وقت طویل األمر الذي جعل الباحث یقوم بمسح مید

عدم تعـاون العدیـد مـن األفـراد والجهـات الرسـمیة فـي الحصـول علـى البیانـات  -2

 .والمعلومات الالزمة للدراسة 
غیاب الوعي بأهمیة البحث العلمـي لـدى األفـراد والمؤسسـات ممـا یجعـل معـه  -3

ة تطبیق العلم في التنمیة أمر یحتاج إلى تكاثف الجهـود وتعزیـز الـوعي بأهمیـ

ـــة المتخال صصـــة لحـــل المشـــاكل القائمـــة وٕاستشـــراق بحـــوث والدراســـات العلمی

 .المستقبل 
غیـــــاب األرشـــــیف المتسلســـــل زمنیـــــًا فـــــي جمیـــــع المؤسســـــات أدى إلـــــى عـــــدم  -4

 .الحصول على البیانات الكاملة 
ــــى األرشــــیف والدراســــات والخــــرائط  -5 ضــــعف بعــــض األجهــــزة فــــي الحفــــاظ عل

 .إلستشاریة والفنیة والرسمیة والمعلومات القیمة التي تصدرها الشركات ا
  ث ـــسلوب البحقائمین على المؤسسات إلسوء اإلدارة وعدم تفهم ال  -6

  . والتخطیط للمستقبل  العلمي      
  عدم اإلستقرار اإلداري للمؤسسات الرسمیة مما أدى إلى ضیاع الوثائق  -7

 .مؤسسات والمستندات أثناء عملیة التنقل أو الدمج أو غیرها لهذه ال     
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المـــدن اللیبیـــة بمــا فیهـــا ســـرت بشـــكل مغــایر عـــن معظـــم المـــدن  غلـــبنمــت أ     

مـن % 80لكونها لم تتطور تدریجیًا حیـث یقـدر أن أكثـر مـنعداء النفطیة العربیة 

لـذلك فـإن الدراسـات التـي )  1(في العشرین أو الثالثین سنة األخیرة  مساحتها زادت

  .تقتصر على المدن اللیبیة سیرد ذكرها هنا 

تقسیم الدراسات السابقة التـي لهـا عالقـة بشـكل أو بـآخر بهـذه الدراسـة إلـى  ویمكن

  -:أربعة أصناف كما یلي 

دراسات تناولـت التغیـرات فـي التركیـب المكـاني الـداخلي لـبعض المـدن اللیبیـة  -1

  . ) 2( المدروسة مكانیًا ودورها األقلیمي  التطور للمدنضمن دراسة 

  -:ویتمثل أهمها في األتي 

  

 .م 1964دراسة الهادي أبو لقمة عن مدینة بنغازي سنة   -

مدینــة بنغــازي وتطــور المنطقــة الحضــریة وٕاتجاهــات  حیــث درس الهــادي أبــو لقمــة

وقــد . ة كــل إســتعمالافة إلــى أســتعماالت األراضــي ووظیفــالنمــو فــي المدینــة إضــ

والنظـرة المسـتقبلیة لهـا وفـق معـدل  ،عكست الدراسة الوضـع القـائم فـي تلـك الفتـرة 

النمو الطبیعي للسكان أو الهجرة إلیها خصوصًا بعد أكتشاف النفط في تلك الفتـرة 

المـدن فـي لیبیـا وتعكـس الصـورة التـي كانـت  لدراسـةوتعطى هذه الدراسـة األسـاس 

خصوصــًا إنهــا جــاءت بعــد البــدء فــي التفكیــر فــي  .علیهــا المــدن فــي تلــك الفتــرة 

نة المرج الجدیدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المدینة القدیمة وكـذلك إنشاء مدی

  .إنشاء مدینة البیضاء الجدیدة كعاصمة اتحادیة في تلك الفترة 
                                                

الجماھیریة الدار : سرت (سعد القزیري ،  الھادي بولقمھ ، ) تح ( في كتاب الجماھیریة دراسة في الجغرافیة ، "التحضر"سعد خلیل القزیري ،  ) 1(
  . 434، ص )  1995، سرت للنشر والتوزیع واإلعالن 

  : ینظر إلى كل من  -) 1(
- Hadi M. Bulugma. ( The urban Geography of Benghezi) , PhD thesis, Department of Geography, 

University of Durham, England, 1964.                                                                                            
  ،  2،  مرزق التحضر والقاعدة اإلقتصادیة ط) محرر(  البابورسعد خلیل القزیري ، التركیب المكاني الداخلي ، في منصور     -

  . ) م   1995 منشورات جامعة قاریونس ،  : بنغازي (    
  ،  2ط) س التحضر والقاعدة اإلقتصادیة غدام( ، ) محرر(  تعماالت األراضي ، في منصور البابورسعد خلیل القزیري ، إس   -
  .) م  1995منشورات جامعة قاریونس ، : بنغازي (     
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كما قام الخوجه في نفس الفترة بإعداد دراسة عن مدینة طرابلس بـین فیهـا الوضـع 

بضــــواحیها، القــــائم فــــي مخطــــط المدینــــة واســــتعماالت األراضــــي وعالقــــة المدینــــة 

  . وعكس فیها الدور المتزاید الذي أصبحت تأخذه مدینة طرابلس كعاصمة للدولة 

وتطــرق عبــداهللا عمــر فــي دراســة أقلیمیــة عــن طــرابلس التطــور فــي وظــائف مدینــة 

  . طرابلس واستعماالت األراضي ومورفولوجیة المدینة 

  .دراسات متنوعة قام بها سعد خلیل القزیري  -

عـن التحضـر فـي لیبیـا حیـث أسـتعرض فـي كتـاب  بدراسـة قزیـريقـام سـعد خلیـل ال

الجماهیریة دراسة في الجغرافیا تاریخ التحضر وتطور المدن في لیبیـا إضـافة إلـى 

مورفولوجیة المدن وتقییم مخططها وتصنیف المدن مـن حیـث النـوع والشـكل وعـدد 

ینـة سـرت ات عـن مددراسـال كما قام الباحث بإعداد مجموعة من. السكان والحجم 

األراضــــــي بهــــــا وتوســــــع  واســــــتعماالتالحضــــــري للمدینــــــة  حیـــــث درس التصــــــمیم

  .مخططها

ودرس ســـعد القزیـــري فـــي كتـــاب دراســـات حضـــریة مـــن تألیفـــه عملیـــات التخطـــیط 

والتصــمیم الحضــري لمدینــة ســرت حیــث تطــرق إلــى الــدور الــذي أصــبحت تلعبــه 

عملیــــات  ســــرت فــــي محیطهــــا اإلقلیمــــي ودورهــــا علــــى المســــتوى الــــوطني وتطــــور

التخطیط والتصمیم الحضري للمدینة بعد أكتسابها عدة وظائف لتنمیة الدور الذي 

  .أصبحت تلعبه كما تطرق للمراحل التخطیطیة للمدینة وٕاستعماالت األراضي بها 

كمـــا درس الكاتـــب نفســـه مورفولوجیـــة مدینـــة بـــراك واألبیـــار وسوســـه وبـــین تطـــور 

راضــي بهــا وبــین مراحــل تخطــیط كــل مخطــط هــذه المــدن الصــغیرة وٕاســتعماالت األ

مدینــة والوظــائف التــي تقــدمها فــي منطقتهــا وهــى دراســة متخصصــة فــي جغرافیــة 

  .تطور شكل المخطط طوال الفترة التاریخیة من عمر هذه المدن  تبینالمدن 

كمـا قـام نفــس الكاتـب بإعـداد دراســة عـن المـدن القدیمــة فـي لیبیـا مــن حیـث الواقــع 

انت علیه وأهمیة الربط بـین الحاضـر والماضـي بمـا یحقـق الحالي والوضع الذي ك
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النسیج الحضري المتناسق ویحافظ على التراث الحضري ویعكس صـور الماضـي 

  .ویبین جهود األمم السابقة في هذا المجال 

درس سعد القزیري استعماالت األراضي والدور األقلیمي لمـدینتي مـرزق وغـدامس 

نشــــأت بهــــا مــــدن صــــغیرة وتعــــرض إلــــى  وهمــــا مــــن الواحــــات الصــــحراویة التــــي

كــل أســتعمال إضــافة إلــى دور كــل وظیفــة فــي إســتعماالت األراضــي وخصــائص 

تطــور المخطــط كمــا تطــرق إلــى فقــدان الهویــة التاریخیــة للمدینــة بعــد هــدم المدینــة 

  .القدیمة مما یعني قطیعة بین الحاضر والماضي 

 .دراسة محمد المبروك المهدوي عن التحضر  -

المهدوي في كتابة جغرافیة لیبیا البشریة بالتطرق إلـى التحضـر د المبروك قام محم

في لیبیا وتطور المدن وعملیات التخطیط والنمو السكاني وأهمیـة المـدن فـي زیـادة 

التحضر حیث أوضح أن نسبة سكان المدن في لیبیا في تزاید مستمر إضافة إلـى 

  طرابلس تركز السكان والمدن في المنطقة الغربیة ومركزها

والمنطقة الشرقیة ومركزها بنغازي ودورهـا فـي إسـتقطاب العـدد الكبیـر مـن السـكان 

   .وما ترتب علیه من عدم وجود مدن متوسطة في لیبیا خالل فترة الدراسة 

  .) 1( م 6919دراسة سالمة المنصوري عن مدینة درنة سنة    -

یــة موقــع المدینــة أهم بینــتو  م 1996نصــوري مدینــة درنــة ســنة درســت ســالمة الم

  .قلیمي في المنطقة التي تقع بهاوموضعها وٕاستعماالت األراضي بها ودورها األ

دون التعـرض  ةأبحاث تناولت التركیب الـداخلي الـوظیفي لـبعض المـدن اللیبیـ -2

  -:) 2(لدورها اإلقلیمي وهى

                                                
 
  
  رة قسم الجغرافیة ، كلیة اآلداب ، رسالة ماجستیر غیر منشو"دراسة في جغرافیة المدن : مدینة درنة  "سالمة محمد المنصوري ، ) 1(

  . م  1995جامعة قاریونس ، بنغازي ،    
  - :ینظر إلى كل من )  2( 
العراقیة ، المجلد ،مجلة الجمعیة الجغرافیة ) التركیب الوظیفي لمدینة طرابلس الكبرى الجمھوریة العربیة اللیبیة ( حسن الخیاط ،   -

  . 1970السادس ، بغداد ، 
یونس ، العدد التاسع، بنغازي، ، مجلة كلیة اآلداب والتربیة ، جامعة قار) تطور مورفولوجیة مدینة مصراتھ ( فوزي األسدي ،   -

1979  .  
مجلة جامعة األمارات العربیة المتحدة ، المجلد ) اقتباس أنماط حضریة غربیة في مجتمع عربي ، أبعاده ، ومشاكلھ( فوزي األسدي ،  -

 . 1983األول ، العین
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  .م  1970دراسة حسن الخیاط عن مدینة طرابلس  -

ــــوظیفي لم  م 1970دینــــة طــــرابلس الكبــــري ســــنة درس حســــن الخیــــاط التركیــــب ال

وتعــرض فیهــا إلــى التركیــب الــداخلي والوظــائف التــي تقــدمها المدینــة وٕاســتعماالت 

  .في المخطط  یفةاألراضي في المدینة ودور كل وظ

وأخــرى عــن مدینــة المــرج ســنة  م 1979دراســة فــوري األســدي عــن مدینــة مصــراته  -

ـــة مصـــراته و. م  1983 تعـــرض إلـــى شـــكل المخطـــط  حیـــث درس مورفولوجیـــة مدین

وتوجیهـــه وٕاســـتعماالت األراضـــي فـــي مدینـــة المدینـــة وٕامكانیـــات النمـــو المســـتقبلي كمـــا 

درس نفــس الكاتــب مدینــة المــرج مستعرضــًا موقعهــا وأهمیتهــا فــي ســهل المــرج إضــافة 

  .إلى تركیبها الداخلي واإلستعماالت المختلفة لألراضي  

ي لیبیــا علــى حســاب األراضـــي دراســات أهــتم أغلبهــا بتوســع بعــض المـــدن فــ -3

الزراعیــة وتطــور معــدل حصــة الفــرد مــن المســاحة الحضــریة مقابــل إنخفــاض 

  -:)1(نصیبه من المساحة الزراعیة وأهمها 

كیـــــف تتحـــــول األرض الزراعیـــــة إلـــــى  م1986دراســـــة أحمـــــد المصـــــراتي ســـــنة  -

  .ةاالستعمال الحضري وزحف العمران على األرض الزراعیة في كافة المدن اللیبی

عــن النمــو الحضــري لمدینــة الزاویــة وســط  م 1997مولــود بــربیش ســنة دراســة  -

 .الزراعي  اعیة المحیطة وآثر ذلك على النشاطالمنطقة الزر 
اعیــة فــي نفیســة الــزایط عــن مخــاطر الزحــف العمرانــي علــى األراضــي الزر  كمــا درســت

 . م 1999منطقة البیضاء سنة 
 . م2000لبعض المدن اللیبیة لسنة ني التطور العمرا صقر زین العابدین درسو 

                                                
  :ینظر إلى كل من  -1
  ، مجلة الفكر العربي ، العدد الثالث واألربعین ، ه وطبیعتھ في لیبیا تحول األراضي لإلستعمال الحضري ، أثر( احمد المصراتي ،    -

  ..1986بیروت ،     
  األراضي الزراعیة ومخاطر الزحف العمراني ، دراسة تحلیلیة في الجغرافیا الزراعیة ، منطقة البیضاء ، الجبل ( نفیسھ الزایط ،    -

  . 1999الجغرافیا ، كلیة اآلداب ، جامعة قاریونس ، بنغازي ، ، قسم ) رسالة ماجستیر غیر منشورة( األخضر ،     
  ، قسم ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( ، ) النمو الحضري لمدینة الزاویة وآثره على النشاط الزراعي ( مولود علي بربیش ،    -

  . 1996الجغرافیا ، كلیة اآلداب ، جامعة قاریونس ، بنغازي ،     
  ، مجلة كلیة ) تحلیل وتنبؤ التطور العمراني للمدن اللیبیة الرئیسیة ، دراسة مقارنة مع المدن العراقیة ( ر ، زین العابدین صق   -

  .  2000اآلداب والعلوم ، جامعة المرج ، العدد الرابع ، المرج ،     
  قسم الجغرافیا ، كلیة ) غیر منشورة  رسالة ماجستیر( ، ) الزحف الحضري على األراضي الزراعیة بمدینة زلیتن ( على بو بریق ،   -

  . 2002اآلداب ، جامعة الفاتح ، طرابلس ،      
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الزراعیــة بمدینــة زلیــتن ســنة الزحــف الحضــري علــى األراضــي درس علــى بوبریــق كمـا 

 .  م 2002

  -:دراسات حاولت تقییم مخططات بعض المدن اللیبیة  -4

قامــت هــذه الدراســات بتقیــیم المخططــات للعدیــد مــن المــدن اللیبیــة وكیــف تطــور     

ألراضــي فــي هــذه المــدن إضــافة إلــى تطبیــق المخطــط والتقیــد المخطــط وٕاســتعماالت ا

تقیــیم  يالفعلـي والتعـدیل أو اإلنتهـاك فـي المخطـط المعتمـد حیـث درس ونـیس الشركسـ

  .م  2014إلى سنة  م 1966من سنة  بنغازي وتطویر مدینة

   

  ) (19941عــن تقیــیم مخطــط مدینــة الكفــرة ســنة بأعــداد دراســة عــادل الشركســي وقــام 
  

  درسو  )2( م 1996 عواطـــف األمـــین تقیـــیم مخطـــط مدینـــة الزاویـــة ســـنةت كمـــا درســـ

  . م  2003مدینة بني ولید سنة مخطط تقییم أبو صاع محمد علي  

وتطــرق فیهـا إلــى  1995إلـى  1954ودرس محمـد العمـاري ســكان مدینـة بنغــازي مـن 

دور  حركة السكان ومعـدل الموالیـد والوفیـات والنشـاط االقتصـادي للسـكان اضـافة الـى

  .السكان في المخطط المعتمد للمدینة 

مخططـــات مدینـــة داد دراســـات عـــن قامـــت العدیـــد مـــن الشـــركات االستشـــاریة بإعـــكمـــا 

التــي أعـدت المخطــط الشـامل للجیــل ) مـاك جــى مارشـال مكمـیالن(منهـا شــركة سـرت 

وهو أول مخطط لمدینة سرت ثم قامت شركة فنمـاب  م 1966التخطیطي األول سنة 

بعـد أن توسـعت المنطقـة الحضـریة لمدینــة  م1988الجیـل الثـاني ســنة  بإعـداد مخطـط

بأعداد دراسة للتجمعات السكانیة في لیبیـا ومـن ) أیطال كونسلت(قامت شركة و سرت 

  .م  1976وذلك سنة بینها مدینة سرت 

                                                
، التحضر والتخطیط الحضري في ) محرر( ، في سعد القزیري ) تقییم وتطویر المخطط العام لمدینة الكفرة ( عادل الشركسي ، )  1(

  . 1994ي ، لیبیا  ، منشورات مكتب العمارة لألستشارات الھندسیة ، بنغاز
قسم الجغرافیا ، جامعة السابع ) . رسالة ماجستیر غیر منشورة ) . (  2000تقییم مخطط مدینة الزاویة لسنة ( عواطف األمین ، )  2(

  . 1996 من إبریل ، الزاویة ،
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وعلــى الــرغم مــن أهمیــة هــذه الدراســات وتنوعهــا وتعرضــها لدراســة المــدن اللیبیــة مــن 

یة وأهمیـة هـذه المـدن والـربط بـین المظـاهر الطبیعیـة والبشـریة فـي هـذه الناحیة الجغراف

المدن وكذلك بیان الدور الذي تلعبه هذه المدن في األقلیم الواقعة فـي نطاقـه ، إال أن 

دراسة شكل المدینة والوظائف التي تقدمها إضافة إلـى اسـتعماالت األراضـي ومخطـط 

ة المستفیضــة والمتخصصــة والتــي تســتهدف هــذه المــدن یلــزم التعمــق والتــدقیق والدراســ

إبراز محتوى المدنیة الحضري وترتیب المباني ونظـام الشـوارع واالسـتعماالت الداخلیـة 

لألراضي وسط المدینة وعلى مساحة مخططها یتطلب ذلك دراسة من هـذا النـوع وهـو 

ما تحـاول هـذه الدراسـة التعـرض لـه بشـكل تفصـیلي كمـا أن مبـرر هـذه الدراسـة یكمـن 

فـــي أن مدینـــة ســـرت أصـــبحت تنمـــو بشـــكل متســـارع وبشـــكل واضـــح مـــن خـــالل نمـــو 

المخطـــط والمنطقـــة العمرانیـــة المبنیـــة وكـــذلك شـــكل ونظـــام المبـــاني والمرافـــق الخدمیـــة 

 . المتعددة وهذا یعطي هذه الدراسة مبرر منطقي للتعرض لهذه المدینة 

كمــا أن . مدینــة ســرت مورفولوجیــة یالحــظ ممــا ســبق أنــه ال توجــد دراســة تتنــاول     

أغلــب الدراســات التــي تــم ذكرهــا لــم تحــاول الــربط بــین وظــائف المــدن والتــأثیر علــى 

أمـــا بعضـــها اآلخـــر فقـــد درس المـــدن ضـــمن توســـعها اإلجمـــالي دون . مورفولوجیتهـــا 

الــدخول فــي تفاصــیلها الداخلیــة ، وأخیــرًا ركــزت بعــض الدراســات علــى المقارنــة بــین 

یــة وبــین خریطــة إســتعماالت األراضــي التخطیطیــة لــبعض اســتعماالت األراضــي الفعل

ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول تتبع التغیرات في وظائف المدینـة والتركیـب . المدن 

تـربط بـین هـذه المتغیـرات جمیعهـا مــع  الـداخلي وشـكل المخطـط مـن خـالل إسـتراتیجیة

   . مدینة سرت  سكانالتغیر في عدد 
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  الفصل األول
  ملدينة سرت الطبيعية  يةجلغراف -1
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الخصـائص الطبیعیـة لهـذا المكـان مدینـة أو إقلـیم یجـب التعـرف علـى  ةأی لدراسة     

رئیسـي فـي  رحیـث أن العوامـل الطبیعیـة لهـا دو . ومعرفة الظروف المحیطـة بالمدینـة 

  .التأثیر على المدینة وخصائصها والخدمات التي تقدمها 

  :عرض في هذا الفصل إلى الجغرافیا الطبیعیة لمدینة سرت من سن.. علیه     

مورفولوجیـــة والوضـــع الزلزالـــي للوقـــوف علـــى وجیولوجیـــة وجیو ومنـــاخ  موضـــعو موقـــع 

 تهاتطـور مورفولوجیـة المدینـة منـذ نشـأالبیئة الطبیعیة للمدینة ومساهمتها فـي تشـكیل و 

.حتى اآلن  
  

1.1 
  

 منتصــف الســاحل اللیبــي علــى البحــر المتوســط الــذي یبلــغ فــي ســرت تقــع مدینــة      

ة لهـذا البحـر ویعتبـر السـاحل اللیبــي ویمثـل الضـفة الجنوبیـ )1(كـم 1900حـوالي  طولـه

وتمثل مدینـة سـرت موقعـًا وسـطًا حیـث . أطول السواحل المطلة على البحر المتوسط 

 850كـم وعـن خـط الحـدود الشـرقیة حـوالي 700تبعد عن خـط الحـدود الغربیـة حـوالي 

  .كم  1500كم وعن الحدود الجنوبیة حوالي 

                                                
 .  10محمد المبروك المھدوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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كـم غربـًا وعـن 470عد عن مدینة طرابلس عن المدن الرئیسیة فهي تب أما موقعها     

كــم وعــن  250كــم شــرقًا وعــن مدینــة مصــراته فــي إقلــیم الخلــیج  650مدینــة بنغــازي 

ــیم الجفــرة حیــث مــدن  240كــم أمــا جنوبــُا مدینــة ودان  400مدینــة إجــدابیا  كــم ، وٕاقل

  .ودان ، هون ، سوكنه ، زلة ، الفقهاء 

. لفرعیـــة التـــي تربطهـــا بهـــذه المـــدن بشـــبكة مـــن الطـــرق الرئیســـیة وا وهـــى تتصـــل     

نفوذهــا ، وهــى هــراوة ، بــن جــواد  الصــغیرة التــي تقــع ضــمن منطقــة المــدنإضــافة إلــى 

ـــدة ، ومنطقـــة زمـــزم  200 – 150ورأس األنـــوف شـــرقُا حـــوالي  كـــم  ، والهیشـــة الجدی

  ، وجارف ، والقبیبه ، والغربیاتكم ومنطقة أبو هادي  170 – 150غربُا حوالي 

  

أبـو نجـیم ، : واألریاف التي تقع ضمن منطقـة تـأثیر المدینـة مثـل  القرىمن وغیرها   

  .كم جنوب غرب سرت  200ووادي بي الكبیر 

یربطها  .وهى بذلك تتوسط أقلیمها المتصل والمنفصل إضافة إلى توسطها لیبیا     

كم جنوب المدینة بالعالم الخارجي حیث یعتبر منفذ  15مطارها الدولي الذي یقع 

وي كقطب ــالمكاني والزماني القوقع المدینة وٕاعطائها البعد سي ساهم في تعزیز میرئ

بالنسبة  موقع مدینة سرت) 3(ویبین الشكل  حضاري مؤثر في المنطقة التي حولها

للشعبیة التي تعتبر مقر أداري لها ولإلقلیم الذي یربطها بغیرها مــــن الشعبیات 

.م الدولة ككل األخرى إضافة إلى موقعها في إقلی 

 

عناصـر المنـاخ لمـدة مناخ مدینة سرت المعتدل حیـث ثبـت مـن خـالل تحلیـل  -1

ن سنة ، من واقع البیانات المسجلة أن مدینة سـرت تتمتـع بمنـاخ معتـدل أربعی

حیث الحرارة المعتدلة والریاح الخفیفة والرطوبة المتوسطة حیث ال تزید درجة 

ْم كمـا أن الرطوبـة فـي  40أسخن الشهور في فصل الصـیف عـن الحرارة في 

یــؤثر البحــر بشــكل مباشــر علــى منــاخ .  الیــةوهــى مث )%75(متوســطها یبلــغ 
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المدینــة حیــث یعمــل نســیم البحــر علــى تلطیــف درجــة الحــرارة فــي النهــار وهــذا 

 .وصالح للنشاط البشري  ناسبكله یجعل موقع سرت م

2 تقــع علــى الطریــق الرئیســي الــذي یمثــل  موقــع مدینــة ســرت مثــالي حیــث أنهــا

شــریان وطنــي ودولــي یمــر مــن خاللــه كــل المتجهــین شــرقًا وغربــًا مــن حــدود 

 ان ـالمغرب العربي غربًا حتى المشرق العربي إضافة إلى تنقل سك
  البالد أنفسهم من الشرق والغرب والجنوب وقد لعب هذا الطریق الرئیسي     

  . مو وتطور مدینة سرت عبر السنین الدور الكبیر والفعال في ن    

  ضــبإستثناء بع سهلیة خالیة من الجبال والمرتفعاتمنطقة  وقوعها في -3

.التالل الرملیة على الشاطئ مما سهل عملیة نموها شرقًا وغربًا وجنوبًا       
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2 

مـن ) Downs(ة فـوق ربـو . مدینة سرت على ساحل البحـر المتوسـط مباشـرة تقع     

عن واحد  متر متر وینخفض المنسوب إلى 20الي رمال الشاطئ البیضاء بإرتفاع حو 

ون مجري وادي أتالل مستوى سطح البحر جنوب المدینة عند منطقة األسباخ التي تكُ 

الذي یقسم المدینة إلـى قسـمین شـمالي عنـد الربـوة التـي تـوازي سـاحل البحـر والهضـبة 

متر فوق سطح البحر حیث ُیكـون الـوادي مجموعـة مـن  20ي التي ترتفع بمقدار حوال

صــخریة قــذف بهــا  تمــن طمــي وأمــالح ومفتتــا رواســباألســباخ التــي تكّونــت بفعــل ال

الجــدیر بالــذكر بــأن وادي .  الــوادي عنــد جریانــه طــوال التــاریخ الجیولــوجي للمنطقــة 

حتـى  فرصدي وامن بدایة خط تقسیم المیاة عند منطقة . كم  75تالل طوله حوالي أ

  . مصب شرق المدینةال
  

كـم جنــوب  150لــوادي علـى بعـد أكثــر مـن خطــوط تقسـیم میـاه ا ةمجموعـ وتتـألف    

 أهمهـاشرق سرت وهى مساحة حـوض الـوادي ، ویغـذي الـوادي مجموعـة مـن الروافـد 

  .)1(، والغربیات  لزیداوادي 

وقــد تــم . ســرت كــم شــرق مدینــة 12الــوادي إلــى البحــر عنــد منطقــة الســواوة  یتجــه    

ات للسـیطرة علـى جریـان الـوادي وتـدفق المیـاه یتنفیذ مجموعـة مـن السـدود فـي السـبعین

حیــث كــان  م1973الــذي كــان یســبب فیضــان فــي مدینــة ســرت ، كمــا حــدث فــي عــام 

ن في أربع وعشـری )2( مم 215.7حوالي ) 10(التمور مجموع كمیة األمطار في شهر 

 ینه فـي منطقـة مجـرى الـوادي إلـى أكثـر مـن متـر أدي إلى ارتفاع منسوب المیاو ساعة 

  .مدینة سرت وسلسلة الودیان المجاورة  قعمو ) 4(ویبین شكل 

ات طبیعیـة كثیـرة فـي فـال توجـد بهـا نتـوءفي الجـزء الغربـي  أما المنطقة البحریة       

الدراسـات التاریخیـة  وتشـیرساحل مدینة سرت ، باستثناء جزء بسیط من هذا السـاحل 

  خالل فترة سیطرتهم  نالمرفأ الصغیر قد أنشئ من قبل الفینیقیی بأن هذا

                                                
  . 280- 277في دراسة المدن ، یُنظر إلى جمال حمدان ، جغرافیة المدن ، ص ص   یعد راتزل أول من میز بین الموضع والموقع(*)  

 . 24/12/2006الدراسة المیدانیة للباحث الى ھذه المناطق بتاریخ ) 1(
  

 . 2ص  1973المركز الوطني لألرصاد الجویة ، إدارة المناخ النشرة المناخیة السنویة ، غیر منشورة ) 2(
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ومرافــئ باعتبــارهم شــعب بحــري یمــارس  ةالمتوســط  وٕانشــائهم مــدن صــغیر علــى البحــر 

  .وفي العهد العثماني بعد ذلك اهتموا بتطویره التجارة عن طریق البحر 

ســانة المســلحة فــي مــن الخر حــاجز  إنشــاءوتــم  ،م 2004المرفــأ فــي ســنة  ورُطــ      

) 5(شــــكل الجهــــة الغربیــــة التــــي تتعــــرض للریــــاح واألمــــواج الغربیــــة العكســــیة العاتیــــة 

كل بقایـا المرفـأ القـدیم الـذي مـن خـالل الشـویالحـظ ویستعمل اآلن مـن قبـل الصـیادین 

في العهد اإلیطالي وُأستعمل في الحـرب العالمیـة الثانیـة ویظهـر حـاجز األمـواج  أنشئ

   .كل  الجدید أعلى الش

أستعمل المیناء بعـد ذلـك فـي عملیـة صـید األسـماك وكـان منفـذًا خارجیـًا لمدینـة سـرت 

حیــث یــتم تبــادل الســلع بــین المجموعــات التجاریــة التــي كانــت تجــوب البحــر المتوســط 

ـــق المینـــاء زیـــت وســـكان المنطقـــة وأشـــهر  المنتجـــات التـــي یتبادلهـــا الســـكان عـــن طری

  .ت الحیة التي كانت تشتهر بها بادیة سرت الزیتون والشعیر والقمح والحیوانا

كـان ذلــك فــي العهـد الرومــاني واألغریقــي عنـدما أسســوا المــدن الـثالث فــي غــرب لیبیــا 

والمـدن الخمــس شــرقها، وحیـث أن إســتمرار العمــران أو الحیــاة فـي مدینــة ســرت طــوال 

.  ریة فــي الفتــرة المــذكورة فــإن اســتعمال هــذا المینــاء ســاهم الــى شــك فــي هــذه اإلســتمرا

  .ونحن نعرف بأن المنافذ أو الموانئ تعتبر عامل من عوامل نشأة وتطور المدن 

وتتموضــع مدینـــة ســرت علـــى الربـــوة منتصـــف ســاحل مدینـــة ســـرت فــي  المرفـــأ یقــعو  

ســاحل البحــر لالعالیــة مــن الرمــال الشــاطئیة البیضــاء فــي شــكل شــریط طــولي محــاذي 

متـر حیــث أن أقـرب نقطــة  400قــدره وتبلـغ المســافة بـین خــط الشـاطئ والربــوة متوسـط

متــر وتنتشــر بعــض النباتــات البحریــة علــى الشــاطئ مثــل   700متــر وأبعــد نقطــة  20

  .     ) 6(شكل ) 1( العلق ءالبلوز، القندول، الغاسول،القرضاب، جرو الما

                                                
مكتب العمارة لإلستشارات : سرت ، بنغازي  ة، التصمیم الحضري لمنطقة الشاطئ والواجھة البحریة لمدینسعد خلیل القزیري )  1(

 . 21، ص  1996  21الھندسیة ،  ص
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الموضع الذي تأسست علیه سرت منذ أنشائها وأثر في مورفولوجیتها والشكل  هذا    

بوضعها الحالي ، وكما نعـرف بـأن موضـع أي مدینـة هـو السـمة الممیـزة الذي أتخذته 

  . ویبین شكلها والمسار الذي تأخذه  لیه ، لما ستظهر ع

ویعتبــر موضــع المدینــة مثــالي إذا مــا درســنا العوامــل الجیولوجیــة والزلزالیــة والطبیعیــة 

الـذي حـد  جبـال أو عوائـق طبیعیـة إال مـن الجهـة الشـمالیة حیـث البحـر دحیث ال توج

  .و المدینة ممن ن
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3.1 .  
  

وبإلقـاء نظـرة علـى . تركیب الصـخور والتربـة فـي المنطقـة  الجیولوجیا هي دراسة     

كــون منهــا نالحــظ بــأن أغلــب الرواســب التــي تت) 7(شــكل یــة خریطــة ســرت الجیولوج

ـــة ســـرت ترجـــع إلـــى الـــزمن الرابـــع  ـــث تتكـــون وفـــق ) Quaternary(صـــخور وترب حی

  -:)1(األتي

 -  Holocene  

ویتكــون مــن الحصــى ، والرمــال ، والطفــل  )QW(رواســب الودیــان الحدیثــة  وهــى    

وحبیبـات  تتكون من فتات القواقع ) Beach Sand( الرملي ، كما أن رمال الشاطئ 

ت رملیـــة ، وترســـیبات ســـیلكا ، والرواســـب الریحیـــة مـــن كثبـــان  وغطـــاءامـــن الجیـــر وال

        مــــن جــــبس وملــــح ورواســــب ریحیــــة و غــــرین وصلصــــال و ســــبخیة وتتكــــون مــــن رمــــال 

 )Golion Depoits . (  

Pleistocene 

  . رقارش ویتكون من كالكارنیت مع ترسبات الغرین أحیاناً تكوین ق   

 Middle Miocene) 

مـــــن الحجـــــر الجیـــــري المـــــارلي ، وحجـــــر جیـــــري رملـــــي ،  الخمـــــس وهـــــو تكـــــوین   

  .وكالكارنیت 

مــن خــالل فحــص الخریطــة الجیولوجیــة بــأن هنــاك صــدوع وٕانكســارات أفقیــة ویالحــظ 

قلـــة الحركـــات األرضـــیة أیضــًا وبدراســـة التـــاریخ الجیولــوجي للمنطقـــة یالحـــظ واضــحة 

جیًا وهى جزء من كتلـة العنیفة مثل الزالزل والبراكین ، حیث أن المنطقة مستقرة جیولو 

جندونا القدیمة التي تشكلت منها قارات العالم القـدیم الثالثـة أفریقیـا وأسـیا وأوروبـا قارة 

  . ویفصل بینهما بحر تیتس الذي یعرف اآلن بالبحر المتوسط 

  

  

                                                
 . 1978مركز البحوث الصناعیة ، خریطة قصر سرت الجیولوجیة ، طرابلس ، ) 1(
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4  .  
  

الحـظ األحجـار الناتئـة ، والصــخور لسـاحل مـن الناحیـة الجیومورفولوجیـة نبدراسـة ا   

البحریة التي تعرضت لعملیات النحت ، والتجویة الكیمائیة بواسطة أمالح میـاه البحـر 

حیث یالحظ وجود الحفر الصغیرة على هـذه الصـخور نتیجـة تأكلهـا بواسـطة األمـالح 

كمــا أن التجویــة المیكانیكیــة عملــت عملهــا فــي شــاطئ ســرت حیــث یالحــظ المفتتــات 

ة الصغیرة واألصداف التي یقذف بها البحـر كمـا أن الرمـال الناعمـة البیضـاء الصخری

تنتشر علـى طـول خـط السـاحل ممـا یعطـي هـذا الشـاطئ شـكل جمیـل یسـاهم فـي قیـام 

   .مصائف مفتوحة ومناطق سیاحیة مقابل مدینة سرت 

ویوجـــد حـــاجز طبیعـــي ) 8(خـــط الســـاحل تظهـــر بـــه الصـــخور الناتئـــة شـــكل  أمـــا     

ط الســـاحل یصـــلح لیكـــون مرفـــأ ویبـــدو مـــن الدراســـات التاریخیـــة بـــأن هـــذا صـــغیر وســـ

  .الموضع هو المیناء القدیم الذي تكونت على أساسه مدینة سرت الحالیة كما ذكرنا

تشـكل منطقـة واضـحة  (*)الناحیة الجنوبیة فإن اإلسـباخ المنتشـرة بعـد التلـة أما من    

یضاء  وجنوبًا عنـد السـهل المرتفـع جنـوب حیث یمتد وادي تالل عند التلة الب. وكبیرة 

  .الرتم ، والدیس  وغیرها : المدینة حیث تتكون األحراش والنباتات الصحراویة مثل 

االتجاهــات األخــرى مـن المدینــة فهــي عبـارة عــن ســهل سـاحلي بســیط ، وتربــة  أمـا    

منطقـــة كمـــا أن منـــاخ ال. لینـــة ومتماســـكة مناســـبة لعملیـــات اإلنشـــاء والبنـــاء والتطـــویر 

یلعب دورًا أساسیًا في إستمراریة نموها ، حیث إعتدال درجة الحرارة ، والریـاح الهادئـة  

واألمطـار المتوســطة الشــدة إضـافة إلــى عــدم وجــود الظـواهر الجویــة العنیفــة أو القویــة  

  .مما یساعد على النمو الحضري وفق هذه الظروف الطبیعیة  

  

  

                                                
 اءهي أعلي منطقة مرتفعة في المدینة وتتكون من رمال بیض: التلة (*)
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5  
وبالتحدیـد منـاخ البحــر الصـحراویة شـبه الجافـة ضـمن المناخـات  سـرت تقـع مدینـة    

الـذي یمثـل اساسـًا حـوض البحـر المتوسـط ) (MediterraneanClimateالمتوسط  

الــذي نشــأت فــي أجــزاء مــن نطاقاتــه الحضــارات البشــریة القدیمــة وذلــك نظــرًا إلعتــدال 

  .ظروفه المناخیة 

لیم المناخیة التي یمكن تمییزها عن غیرها هذا اإلقلیم المناخي من أبرز األقا ویعد    

مـن األقـالیم األخـرى فــي العـالم حتـى أن الفـرد العــادي عـرف الخصـائص الممیـزة لهــذا 

اإلقلیم منذ القدم والتي تـتلخص فـي أنـه حـار جـاف صـیفًا ودافـئ ممطـر شـتاًء وُیعـزى 

لبحریــة المداریــة ذلــك إلــى تــأثر أجــزاء هــذا اإلقلــیم المنــاخي بالكتــل الهوائیــة القاریــة ، وا

  . صیفًا والقطبیة البحریة الرطبة شتاًء 

تحرك هذه الكتل الرطبة األخیرة نحو العروض الوسطي ترتفع درجـة حـرارة  وعند     

ویــــؤثر هــــذا فــــي ) Un Stable Air( هوائهـــا الســــفلي وتتمیــــز بعـــدم االســــتقرار 

  . بحر المتوسطاإلضطرابات الجویة وتقلب الطقس الیومي الشتوي في إقلیم مناخ ال

فــي حــین تنتقــل الكتــل الهوائیــة المداریــة الحــارة إلــى العــروض العلیــا ویتعــرض الهــواء 

  ) .Very Stable( ومن ثم تتمیز بإستقرارها . السفلي لهذه الكتل للبرودة 

لصحاري الحارة الجافـة فـي نعرف بأن هذا اإلقلیم المناخي یمثل إقلیم مناخ ا وكما    

اخ البحــري أو القــاري المعتــل فــي الشــمال ، ومــن ثــم فــإن لحركــة وٕاقلــیم المنــ الجنــوب

الشــمس الظاهریــة فیمــا بــین المــدارین وتزحــزح نطاقــات الضــغط والریــاح شــماًال وجنوبــًا 

مع هذه الحركة أثرها الكبیر في تقلب الطقس الشتوي ، وفي تزحزح أبعـاد هـذا اإلقلـیم 

  .المناخي اإلنتقالي شماًال وجنوبًا 

هذا اإلقلیم المناخي كذلك باإلنخفاضات الجویة التي تتجه مـن الغـرب إلـي  ویتأثر    

الشــرق مصــاحبة للریــاح العكســیة الغربیــة ، وتســبب فــي ســقوط األمطــار اإلعصــاریة 

  . الغزیرة 



49 
 

تهـــب الریـــاح ) 2(إلـــى نهایـــة النوارشـــهر ) 12(ففـــي فصـــل الشـــتاء مـــن الكـــانون شـــهر

وتســــقط األمطــــار الغزیــــرة . صــــاحبة لهــــا العكســــیة الغربیــــة واإلنخفاضــــات الجویــــة الم

خاصة في المناطق الغربیة من اإلقلیم ، حیث سالسل جبال أطلس العالیة التـي تمتـد 

  .عمودیة على إتجاه الریاح ، وبالتالي تقل كمیة األمطار الساقطة في إتجاه الشرق 

تتزحــزح الكتــل ) 8(إلــى هانیبــال شــهر ) 5(أمــا خــالل فصــل الصــیف مــن المــاء شــهر 

لهوائیة القطبیة شماًال مع حركة الشمس الظاهریـة عنـد تعامـدها علـى مـدار السـرطان ا

ومن ثم یتمیـز . خالل هذا الفصل ویحل محلها الهواء المداري القاري والبحري الحار 

ـــوب الریـــاح التجاریـــة  درجـــة فصـــل الصـــیف بإرتفـــاع الحـــرارة والجفـــاف حتـــى عنـــد هب

  .) 1( الشمالیة الشرقیة من البحر إلى الیابس

عناصر المناخ والذي یتضح من تحلیل  ،ما یحدث فعًال لساحل مدینة سرت وهذا    

یمكـن  م1944سـنة منـذ  60لفترة أكثر مـن في المدینة من واقع التسجیالت المنتظمة 

  .إلى معرفة مناخ مدینة سرت بوضوح أن نصل 

مدینــة ســرت لقیمــة المتوسـطات للعناصــر المناخیـة والـذي یمثــل ) 1( الجــدولوبدارسـة 

ثالثین سنة وهى عبارة عن المتوسط الشـهري لألمطـار ولمدة  م 2003 – 1970من 

تـــأثیر منـــاخ البحـــر  مـــدىوالحـــرارة الجافـــة والحـــرارة العظمـــى والصـــغرى حیـــث یالحـــظ 

المتوسط على مدینة سرت حیث األمطار في فصل الشتاء وٕارتفـاع الحـرارة فـي أشـهر 

  .الصیف 

                                                
 . 471، ص " )  د ت " دار النھضة العربیة : بیروت (  حسن سید أحمد أبو العینین ، أصول الجغرافیا المناخیة )   1(
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البحــر المتوســط الـذي یواجــه الصـحراء الكبــرى مباشــرة سـرت علــى سـاحل  تطـل مدینــة

ـــا یمتـــزج العامـــل البحـــري  والصـــحراوي  ویشـــكل منـــاخ ســـرت حیـــث أن التیـــارات  وهن

كما أن العواصف الرملیة ، والترابیة . البحریة ، ونسیم البحر یؤثر على مناخ المدینة 

  .القادمة من الصحراء لها تأثیر كبیر على مناخ المنطقة 

ولكـي . ضمن المنطقة المعتدلة الدافئة وفق التصنیف العالمي للمناخ ع سرت تق     

نلقي نظرة واضحة على مناخ المنطقة البـد مـن التعـرض إلـى عناصـره كـل علـى حـدة 

وذلك لما للمناخ من تأثیر مباشر على النشاطات البشریة المختلفة زراعیة ، وعمرانیة 

ألرصــاد الجویــة فــي مدینــة ســرت بــدأت والجــدیر بالــذكر أن هنــاك محطــة ل.  وغیرهــا

م ، وهــى تعمــل بشــكل منــتظم ومســتمر حتــى اآلن فــي شــكل  1944تســجیالتها ســنة 

حیـــث أن الفتـــرة . د علیهـــا فـــي دراســـة منـــاخ المنطقـــةرصـــدات منتظمـــة یمكـــن االعتمـــا

 30الزمنیــة التــي أقرتهــا المنظمــة العالمیــة لألرصــاد الجویــة لدراســة منــاخ أي منطقــة 

  .ل سنة على األق

 1970ساسـه للفتـرة مـن تم تحدید المدة التي سیتم دراسة مناخ مدینة سرت على أ    

خصوصًا وأن أغلـب العناصـر الجویـة قـد تـم رصـدها خـالل  هـذه .  م 2003م حتى 

الفتــرة إضــافة إلــى التطــور الــذي حــدث ألجهــزة القیــاس والرصــد وســوف نتعــرف علــي 

المـذكورة ، والتـي علـى أساسـها یمكـن  سنة 30عناصر المناخ التي تم تسجیلها خالل 

  . بشئ من التفصیل  معرفة مناخ مدینة سرت
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119702003 
 

  العنصر  
  

  السنة

  
متوسط 
درجة 

  الحرارة مْ 

متوسط 
درجة 

الحرارة 
  العظمى مْ 

متوسط 
درجة 

الحرارة 
  الصغرى مْ 

أعلى 
درجة 
حرارة 
  عظمى مْ 

أدني درجة 
الحرارة 
  صغرى مْ 

متوسط 
الرطوبة 

  %النسبیة

متوسط 
أعلى 

رطوبة 
  %نسبیة 

متوسط 
أقل رطوبة 

  %نسبیة 

متوسط 
المجموع 

الكلي 
  للھطول مم

عدد األیام 
الممطرة 

  الیوم

أكبر كمیة 
ھطول 

خالل یوم 
  مم

 متوسط
سرعة 
الریاح 
  بالعقدة

أقصر 
سرعة 
للریاح 
درجة 
  بالعقدة

متوسط 
الضغط 
الجوي 
  بالملیبار

  1019.20  40  8.7  51.8  6.8  36.2  28  99  70  1  31.5  9.0  18.2 13.6  أي النار

  1018.21  40  8.9  54.8  4.2  22.3  21  98  68  1.7  37.2  9.8  19.4  14.6  النوار

  1016.37  45  9.4  41.5  3.4  15.1  16  99  68  3.9  40.8  11.6  .21  16.4  الربیع

  1014.18  40  19.5  13.3  1.6  4.4  14  98  67  5  42.1  14.2  23.5  18.8  الطیر

  1014.33  45  8.6  1.3  1.0  3.0  15  99  70  7.5  46.2  17.0  26.2  21.6  الماء

  1014.72  39  7.7  9  0.5  0.7  17  99  73  10  47.8  19.9  28.7  24.4  الصیف

  1014.56  25  7.0  0  0.0  0.0  26  99  76  13  47.0  21.8  29.6  25.7  ناصر

  1014.31  29  6.9  1  0.1  0.0  29  99  75  16.1  48.5  22.6  30.7  26.7  ھانیبال

  1014.31  29  6.9  1  0.1  0.0  29  99  75  16.1  48.5  22.6  30.7  7..26  الفتاتح

  1016.72  36  7.8  99.2  3.7  22.4  23  99  71  7.4  42.0  18.9  28.1  23.5  التمور

  1017.95  40  8.0  53.5  4.4  25.7  24  98  68  5  39.4  14.3  24.0  19.2  الحرث

  1018.82  42  8.5  51.5  6.6  42.7  27  98  68  3.2  32.0  10.3  19.8  15.1  الكانون

المتوسط 
  1016.25  38  8.2  44.78  33.9  182.9  22.1  99  71  7.3  41.7  15.9  25.0  20.5  السنوي

 المركز الوطني لألرصاد الجویة غیر منشورة  بیاناتالمصدر من أعداد الباحث وفق                      
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1 Tempreture) 

نعلــم بــأن عنصــر الحــرارة مــن أهــم العناصــر المناخیــة لمــا تلعبــه الحــرارة مــن  كمــا     

تها إلـى سـطح األرض ي حیـث ترسـل الشـمس أشـععملیات دینامیكیة في الغالف الجو 

فـي شـكل موجـات طویلـة  يالشمسـ مخترقة الغـالف الجـوي لـألرض ویـنعكس اإلشـعاع

لیقــوم بتســخین الغــالف الجــوي فــي طبقــة التربوســفیر  وهــى الطبقــة القریبــة مــن ســطح 

  . األرض 

وتتـــأثر الحیـــاة بأنواعهـــا بعنصـــر الحـــرارة التـــي تعمـــل علـــى نشـــأة منـــاطق الضـــغط     

  .علیها من حركة الكتل الهوائیة  بالجوي وبالتالي حركة الریاح وما یترت

 48.5ى درجـة حـرارة سـجلت فــي مدینـة سـرت خـالل الثالثـین سـنة حــوالي بلغـت أقصـ

أمـا أقـل درجـة حـرارة سـجلت . م  2002درجة مئویة كان ذلك في شـهر هانیبـال سـنة 

  .)1(م  1981) ینایر(ْم شهر إي النار  1.0كانت 

ْم  وهـــو معـــدل  47.5وهـــذا یعنـــي أن المـــدى الســـنوي لفتـــرة الثالثـــین ســـنة یســـاوي     

أن ) 9(یالحــظ مــن الشــكل و دل علــى أن المنطقــة ترتفــع فیهــا درجــة الحــرارة مرتفــع یــ

خـالل  لهانیبـادرجات الحرارة قد سجلت أرقـام مرتفعـة فـي فتـرة الصـیف خاصـة شـهر 

. مســجلة بــذلك أعلــى درجــة حـــرارة . ْم  45الثالثــین ســنة الماضــیة حیــث زادت عــن 

م حتـــى  1970لفتـــرة مـــن ي للحـــرارة لشـــهر الـــذي یبـــین المعـــدل ال) 10(وبدراســـة شـــكل 

نالحــــظ انخفــــاض الحـــــرارة خــــالل أشــــهر الكـــــانون  ، إي النــــار  ، والنـــــوار   م 2003

ویعمـل البحـر علـى . وترتفع الحرارة خالل أشهر الصیف، ناصر  ، هانیبال  ، الفـاتح

المعـدالت الشـهریة ألقـل حـرارة ) 11(ویبین الشـكل تلطیف درجة الحرارة خالل النهار 

، وبصـورة عامــة فـإن معـدل درجــة الحـرارة فــي  م2003-1970 صـغرى لمدینـة ســرت

   .مدینة سرت یعتبر مثالي لممارسة النشاط البشري 

  

  

                                                
  .  16م ، ص  1981الوطني لألرصاد الجویة ، إدارة المناخ، النشرة المناخیة غیر منشورة ،  زالمرك)  1(
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  المعدالت الشھریة لمتوسط درجة الحرارة لمدینة سرت )  9( شكل 
)1970_2003( 
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 ركز الوطني لألرصاد الجویة إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالم: المصدر 

  المعدالت الشھریة ألكبر درجة حرارة عظمى لمدینة سرت ) 10(شكل 
)1970_2003( 
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  درجة حرارة صغرى لمدینة سرت المعدالت الشھریة ألقل ) 11(شكل 
)1970_2003( 

 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 
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2-  .  

ر الهامة جدًا لكافة نواحي الحیاة  وتتوقـف علیـه جمیـع المطر من العناص عنصر    

الذي یبین المعدالت الشـهریة لكمیـات األمطـار ) 12(أنشطة اإلنسان وبدارسة الشكل 

  . م 2003 – 1970لمدینة سرت 

عرض مدینـة سـرت خـالل أشـهر الخریـف والشـتاء إلـى أمطـار متقطعـة خـالل تنالحظ 

ولهـا مـن خـالل األنشـطة البشـریة وخصوصـًا وتحدد فعالیة المطر وزمـن هط. الموسم 

المعـــدالت الشـــهریة لعـــدد األیـــام الممطـــرة لمدینـــة ســـرت ) 13(یبـــین شـــكل و الزراعیـــة 

  . م 2003 – 1970

مـم وهـذا یعنـي أن مدینـة  182.9المتوسط السنوي للمطر فـي سـرت حـوالي  یبلغ     

هاطلـــة علـــى وال تســـاهم كمیـــات األمطـــار ال. ســـرت تقـــع ضـــمن المنطقـــة شـــبة الجافـــة 

حیــث تعتمــد المدینــة علــى میــاه النهــر الصــناعي . مدینــة ســرت فــي المیزانیــة المائیــة 

  .العظیم بصورة رئیسیة 

حیـــث ال توجـــد خطـــة لإلســـتفادة مـــن تجمیـــع میـــاه األمطـــار وتخزینهـــا وٕاســـتعمالها فـــي 

العملیــات الحضــریة وٕان المیــاه التــي تتــدفق فــي شــوارع المدینــة خــالل شــهور الخریــف 

ولـم . ء تذهب مباشرة الى محطة التنقیة غرب مدینة سرت ثم إلى البحر مباشـرةوالشتا

یؤخذ ذلك في اإلعتبار عند إعداد مخططات المدینـة خـالل األجیـال التخطیطیـة التـي 

  .)1(سبق ذكرها 

یــتم فــي العــادة دراســة تصــمیم المبــاني وشــبكة الصــرف الصــحي والشــوارع والحــدائق  

كمیـــة وشـــدة الهطـــول إال أنـــه ومـــن خـــالل الدراســـة والمنـــاطق الخضـــراء علـــى أســـاس 

المیدانیـة یالحــظ عــدم أخــذ ذلــك فــي الحســبان أثنــاء تصــمیم أو تنفیــذ النظــام الحضــري 

فـي شــوارع المدینــة  حیــث یالحـظ تجمــع كمیـات كبیــرة مـن األمطــار. فـي مدینــة سـرت 

 كمـــا أن عملیـــات التصـــریف لمیـــاه األمطـــار لـــم تؤخـــذ فیهـــا المناســــیبأثنـــاء الموســـم 

ـــة أو تـــأثیر الریـــاح الســـائدة علـــى ا وطبوغرافیـــة محطـــة المعالجـــة والضـــخ لمیـــاه لمنطق

                                                
  . 17/3/2006الزیارة المیدانیة للباحث )  1(
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فـــي أتجـــاه الریـــاح الســـائدة علـــى  ةالصــرف الصـــحي غـــرب المدینـــة عكـــس الطبوغرافیــ

المعــدالت الشــهریة ) 14(ویبــین الشــكل . مدینــة ســرت ممــا یــؤثر علــى طقــس المدینــة

نظـام میم صـخـالل ذلـك یمكـن تألكبر كمیة مطر سقطت في الیوم بمدینة سرت ومـن 

  .تصریف میاة األمطار  تحدید مناسیبالصرف الصحي لمیاه األمطار و 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة: المصدر 

  المعدالت الشھریة لكمیات األمطار لمدینة سرت ) 12(شكل 
)1970_2003( 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  المعدالت الشھریة لعدد األیام الممطرة لمدینة سرت )  13( شكل 
)1970_2003( 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  المعدالت الشھریة ألكبر كمیة مطر سقطت في یوم لمدینة سرت )  14( شكل 
)1970_2003( 
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3- .  
  

بة بأنها كمیـة بخـار المـاء فـي الغـالف الجـوي وتتـأثر الرطوبـة بعامـل الرطو  ُتعرف    

وللرطوبـــة أثــر واضـــح فـــي . الحــرارة والریـــاح والقــرب والبعـــد عـــن المســطحات المائیـــة 

ویقـل نشـاط اإلنسـان . عملیات النشـاط البشـري حیـث یتـأثر اإلنسـان بالرطوبـة مباشـرًة 

یــد مــن األمــراض تنتشــر بســبب كمــا أن العد. ویشــعر بالضــیق عنــد ارتفــاع الرطوبــة 

  .الرطوبة مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي بصورة عامة 
العـــام متوســـط الوبدراســـة الرطوبـــة فـــي مدینـــة ســـرت خـــالل الثالثـــین ســـنة نالحـــظ بـــأن     

وهى نسب عالیة إذا ما قورنت بالمناطق األخرى سواء علـى )  %74(لرطوبة یبلغ حوالي ل

  .لبحر الدور األساسي في ارتفاع الرطوبة الساحل أو الدواخل ویلعب ا

والفــاتح أمــا متوســط الرطوبـة فــي الشــهر تبلــغ  لشــهري هانیبـا ترتفـع الرطوبــة خــالل   

 المعــدالت الشــهریة الــذي یبــین )15(شــكل  )%70(والمتوســط الســنوي یبلــغ  )67%(

  .للرطوبة النسبیة لمدینة سرت 

ـــدما تتعـــرض المدینـــة للریـــاح وتـــنخفض    الجنوبیـــة التـــي تحمـــل الرمـــال  الرطوبـــة عن

وللرطوبــة عالقــة كبیــرة بضــغط . والغبــار ، وترتفــع الحــرارة وبالتــالي تــنخفض الرطوبــة 

بخار الماء  حیث یمثـل ضـغط بخـار المـاء علـى وحـدة المسـاحة تـأثیرًا علـى الكائنـات 

المباني واإلنشاءات حیث  ىكبیر علأثر كذلك الحیة عامة واإلنسان خاصة وللرطوبة 

الحدیدیـة فـي المبـاني ویضـاعف  لقطبـانالرطوبة على تكـون مـادة الصـدأ علـى ا تعمل

تكلفــة صــیانة المبــاني الواقعــة علــى الشــاطئ خاصــة وفــي كافــة أنحــاء المدینــة بصــورة 

  )1( .عامة 

یؤخذ في اإلعتبار تأثیر الرطوبة على اإلنشاءات عند تصمیم المباني ویالحـظ  لم    

البنـاء واإلنشـاء فـي  عملیـة في داخلةن المواد الأل. ضح ذلك تأثرها بالرطوبة بشكل وا

أغلـــب المـــدن اللیبیـــة ال تراعـــى فیهـــا ظـــروف المنـــاخ بصـــورة عامـــة والرطوبـــة بصـــورة 

   .خاصة وهذا یرفع تكلفة اإلنشاء والصیانة 

                                                
  . 24/8/2006زیارة المیدانیة للباحث لمنطقة الحي السكني المواجھ للبحر مباشرة شرق المدینة بتاریخ ال)  1(
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 ز الوطني لألرصاد الجویة إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمرك: المصدر 

  المعدالت الشھریة  للرطوبة النسبیة لمدینة سرت )  15( شكل 
)1970_2003( 
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4- .  

دراســـتها ووضـــع التصـــامیم المعماریـــة فـــي مـــن العناصـــر الهامـــة التـــي یـــتم  الریــاح    

وبدراسة حركة الریـاح علـى مدینـة سـرت خـالل . المدن على أساس أتجاهها وسرعتها 

  .  شرقیةوشمالیة شمالیة  وهسنة نالحظ بأن إتجاه الریاح السائد  43

أن أغلـب الریـاح التـي  نالحـظ) 16(شـكل ) Wind Rose(مـن دراسـة وردة الریـاح و 

الشــرقي وهــذا لــه تــأثیر علــى والشــمالي ت مــن القطــاع الشــمالي تهــب علــى مدینــة ســر 

  .الحیاة الحضریة في المدینة 

لریـــاح قویـــة أو عنیفـــة حیـــث أن متوســـط ســـرعة  ضأن مدینـــة ســـرت ال تتعـــر كمـــا     

 وهــذا یعنــي أن المنطقــة تعتبــر مســتقرة مــن هــذه الناحیــة. عقــدة  40زالریــاح ال یتجــاو 

 30ألكبر سرعة ریاح في مدینة سـرت خـالل  المعدالت الشهریة) 17(شكل  ضحو وی

  . سنة 

فصـل الربیـع لریـاح قویـة محملـة أواخـر فصل الصـیف  أوائلسرت  تتعرض مدینة    

 .بكمیة هائلـة مـن الرمـال واألتربـة القادمـة مـن الصـحراء الكبـرى فـي الناحیـة الجنوبیـة 

كة السیر فـي نعدام الرؤیة وتوقف حر ح ساخنة تسبب في إوهى ریاتسمى ریاح القبلي 

بعــض األحیــان ، كمــا أنهــا تــؤثر علــى المنــاطق الزراعیــة حــول المدینــة وفــى المنــاطق 

زیــادة المســاحات الخضــراء داخــل المدینــة و  بالخضــراء داخــل المدینــة وهــو مــا یتطلــ

األحزمة الخضراء حولها حتى یتم تثبیت التربة والحّد من هذه الریاح القویة والتخفیـف 

   .من آثارها 

خـــالل دراســـة العناصـــر المناخیـــة ســـالفة الـــذكر یتضـــح بـــأن منـــاخ المدینـــة مـــن و      

مستقر وال یوجد تطـرف منـاخي ال یسـاعد علـى الحیـاة بشـتى أنواعهـا فـي هـذه المدینـة 

  . وأن العوامل المناخیة تساعد على نمو المدینة حیث إعتدال المناخ بكافة عناصره 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  وردة الریاح  لمدینة سرت )  16( شكل 
)1960_2003( 
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 یة إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجو: المصدر 

  المعدالت الشھریة ألكبر سرعة ریاح لمدینة سرت )  17( شكل 
)1970_2003( 
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وهـــذا یعطـــى میـــزة إضـــافیة لمدینـــة ســـرت تتضـــح أهمیتهـــا مـــن خـــالل عملیـــات النمـــو 

الحضـــري الـــذي شـــهدته الســـنوات األخیـــرة ویتجـــه المنـــاخ بصـــورة عامـــة إلـــى التحســـن 

بســبب إنتشــار األحزمــة والمــزارع الخضــراء حــول المدینــة خصوصــًا بعــد تــوفر كمیــات 

ة مـن میـاه النهـر الصـناعي العظـیم وزیـادة عملیـات الغـرس والتشـجیر فـي المدینـة هائلـ

نالحظ أن عناصر ات للعناصر المناخیة لمدینة سرت قیم المتوسط ومن خالل دراسة

الــذي یوضـــح ) 18(المنــاخ تعتبــر معتدلــة ومســتقرة ونالحــظ مـــن خــالل دراســة شــكل 

. لترابیــة الســائدة علــى مدینــة ســرت المعــدالت الشــهریة لعــدد أیــام العواصــف الرملیــة وا

حیــث تشــكل هــذه الظــاهرة حالــة مهمــة خصوصــًا خــالل فصــل الصــیف حیــث ترتفــع 

العواصـف الرملیـة والترابیـة التـي تعمـل علـى حجـب  ظهـرالحرارة وتزداد شدة الریاح وت

  .وردم الطرق والمزروعات وتكون في أعلى معدالتها خالل شهر الطیر الرؤیة 

 ) یونیــو( لشــبورة المائیــة تكــون مرتفعــة خــالل أشــهر الصــیف ، مــنكمــا أن الضــباب وا

أمــا التبخــر بدراســة ) . 19(كمــا یبــین الشــكل ) أغســطس( لهانیبــاشــهر الصــیف إلــى 

الـــذي یوضـــح المعـــدالت الشـــهریة للتبخـــر الـــواقعي لمدینـــة ســـرت حیـــث ) 20(الشـــكل 

) تمبرســــــب(والفـــــاتح  ) أبریــــــل( ر الطیـــــرأشـــــهیالحـــــظ ارتفـــــاع نســــــبة التبخـــــر خــــــالل 

ودراسـة التبخـر هامـة جـدًا لمعرفـة  وهـى بدایـة فصـل الصـیف ونهایتـه )أكتوبر(تموروال

  .القیمة الحقیقیة لتبخر المیاه التي تعتبر هامة لكافة األنشطة

أما العواصف الرعدیة والتي تحدث أثناء فصلي الخریف والشتاء نظرًا لتكـاثر السـحب 

ج عنه تكون الرعـد والبـرق وهـو مـن أخطـر الذي ینت) CB(الرعدیة نوع الركام المزني 

نالحــظ أرتفــاع ) 21(أنــواع الســحب علــى المالحــة الجویــة ومــن خــالل دراســة الشــكل 

وأي ) 12(والكانون ) 11(والحرث ) 10(معدل العواصف الرعدیة خالل شهر التمور 

  .األخرى ألشهروتنخفض العواصف الرعدیة في ا) 1(النار 

م 2003-1970سـنة مـن  30لمدینـة سـرت خـالل  دراسة عناصـر المنـاخ ومن خالل

  ْم أما معدل الحرارة الصغرى بلغ  33معدل الحرارة العظمى یبلغ حوالي  تبین إن
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  الرملیة لمدینة سرت  المعدالت الشھریة لعدد أیام العواصف) 18(شكل 
)1970_2003( 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  المعدالت الشھریة لعدد أیام الضباب لمدینة سرت ) 19(شكل 
)1970_2003( 
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اع ْم ومن هنا یتضح بأن هنـاك أرتفـ23ْم أي أن المدى خالل الثالثین سنة حوالي 10

في درجة الحرارة خالل فصول الصیف بصورة عامة وأنخفاضـها خـالل أشـهر الشـتاء 

وأن المعــدل مرتفــع مقارنــة بالمــدن الســاحلیة نظــرًا لتــداخل الصــحراء مباشــرة فــي خلــیج 

مـم وهـى قیمـة صـغیرة خـالل الثالثــین  182.9سـرت أمـا متوسـط األمطـار بلـغ حــوالي 

الجـــاف وفـــق  منـــاخ الصـــحراوي شـــبةســـنة وهـــذا یعنـــي أن مدینـــة ســـرت تقـــع ضـــمن ال

أما كفاءة المطر فیمكن حسـابها وفـق معامـل  )Koppen(ن تصنیف عالم المناخ كوب

  :وفق المعادلة التالیة ) Dematrtonne(الجفاف للعالم دیمارتون 

  )ملم(المعدل السنوي للمطر                         

  10) + م(رة المعدل السنوي لدرجات الحرا                   

ن ســــنة طـــة األرصـــاد الجویـــة ســـرت لمـــدة ثالثـــیالمعلومـــات المدونـــة فـــي محوحســـب 

علیهــا مــن إدارة المنــاخ بــالمركز الــوطني لألرصــاد الجویــة حیــث المعــدل  والمتحصــل

 المعادلـة السـابقة  وبتطبیـق 20.5معـدل السـنوي للحـرارة ملم وال 182.9السنوي للمطر 

  6.0  =     182.9        =      182.9      : كاالتي

                      20.5 +10       30.5  

 وهـذا یعنــي بــأن منـاخ مدینــة ســرت صـحراوي وشــبة صــحراوي حیـث أن معــدل الحــرارة

  .  مرتفع وأن كمیات الهطول قلیلة أغلب السنوات
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  معدالت الشھریة للتبخر الواقعي لمدینة سرت ال) 20(شكل 
)1970_2003( 
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 إعداد الباحث وفق لبیانات إدارة المناخ بالمركز الوطني لألرصاد الجویة : المصدر 

  المعدالت الشھریة لعدد أیام العواصف الرعدیة لمدینة سرت ) 21(شكل 
)1970_2003( 
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6 

بسـیط صـحراویة بهـا نمـو فـي أراضـي  تصنیف التربة في مدینة سـرت بأنهـا جافـة یمكن    

نسبة أعلى من الطبقة التي بحت ویتركز فیها الحجر الجیري ها نتیجة لعملیات النعطاقفي 

وهـى تربـة فقیـرة تتكـون مـن الرمـال  )Calciois Fluvisols  ()1( ) %5( تلیها بأكثر من 

 ة البیضاء في شكل سیوف محاذیـة لخـط السـاحل تنمـو بعـض النباتـات الشـاطئیة بهـاالناعم

كمــا أن الجـــزء الســـائد مـــن التربــة هـــو الملحیـــة فـــي شـــكل .  ) 22( لمثــل نبـــات اللبینـــه شـــك

نباتـــات فـــي هـــذه التربـــة لملوحتهـــا الشـــدیدة  ةجنـــوب المدینـــة وغربهـــا حیـــث التنمـــو أیـــاخ بأســـ

ة التــي تقــع تحــت تــأثیر منــاخ البحــر المتوســط أو شــبة وتوجــد بعــض التــرب الجبســیة الجافــ

ویمكــن مالحظــة . الصــحراوي وهــى تربــة جیریــة ضــحلة فــوق مــواد حجریــة غیــر متماســكة  

. على تربة مدینة سرت بوضوح من خالل عملیات المّد البحري على الشاطئ تأثیر البحر 

فــي تعمل بشـكل رئیسـي لبنـاء وتسـلمـادة خـام  هــيمـع مالحظـة بـأن التربـة البیضـاء الناعمـة 

  .لخلوها من الشوائب سرت عملیة اإلنشاء في مدینة 

یـة وتربـة الشـواطئ حالمائیـة والریاوهـى تشـمل التربـة  طميوتتكون التربة من رمل مع 

ومحتــــوى اللیونــــة ضــــعیف  وتربــــة الودیــــان وهــــى ردیئــــة لعــــدم وجــــود المــــواد الالحمــــة

خــواص التربــة فــي مدینــة ســرت ) 2(ویبــین الجــدول  قلیلــةضــعیفة وكثافتهــا ومقاومتهــا 

مـن حیــث الــوزن النـوعي والتماســك وقــدرة التحمــل لألنشـاءات إضــافة إلــى الخصــائص 

  .الهندسیة والكیمائیة للتربة 

یالحــظ مــن الجــدول أن هنــاك ثالثــة أنــواع مــن التربــة فــي مدینــة ســرت وهــى التربــة و 

ة التــدرج تربــة ردیئــوهــى عبــارة عــن رمــل مــع طمــي وتعتبــر هــذه ال  )2(المائیــة الریاحیــة

جیر ورمل وسطحها مستو ، أما التربة األخـرى فهـى من  وتتكون من مختلف المعادن

حبیبــات وغیــر متماسـكة وســریعة النفاذیــة وهــى عبـارة عــن رمــل رقیـق ال ،تربـة الشــاطئ

  .  )3(وردیئة التدرج 

  

                                                
  . .50 -49م ، ص   1978،طرابلس ، التربة ،  1مصلحة المساحة ، األطلس الوطني للجماھیریة ،ط)  1(
 . م  2000،  الھیئة العامة إلستثمار میاه النھر الصناعي العظیم ، تقریر عن التربة  )2(
 . 53، ص  1995خالد رمضان بن محمود ، الترب اللیبیة ، الھیئة القومیة للبحث العلمي ،   )3(
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جویـة وهـى تربـة رسـوبیة تعرضـت للت طمـيعبـارة عـن رمـل مـع  فهـيأما تربـة الودیـان 

وهــى جیــدة التــدرج وقویــة تــالل إوادي  ویمثلهــا فــي ذلــك تربــة مجــرى ،رجــة متوســطةبد

  .) 1(وكمیة من كربونات الكالسیوم ،العدید من المواد العضویة بها ،التماسك

  
2 

 فالتصني
  اجليولوجي

تربة مائية 
  ورياحية

  تربة الوديان  تربة الشاطئ

هندسي ال فالتصنی

  للتربة
  رمل مع حصى  رمل دقیق الحبیبات  رمل مع طمي

  تربة جیدة التدرج تربة ردیئة التدرج   تربة ردیئة التدرج  النظام الموحد

  2.64 – 2.58  2.65 – 2.60  26.3 - 2.57  الوزن النوعي

  2100 – 1800  1700 – 1600  1700 -1600  3م/وحدة الحجم كم

زاویة األحتكاك 

  بالدرجة
28 – 33  30 – 35  32 – 36  

مقاومة التماسك كیلو 

  50 – 0.0   0.0  20 – 0  2م / نیوتن 

  350 - 200  200 - 100  200 – 100  2م/ قدرة التحمل كیلونیوتن 
  . 17/7/2006رت ، ، قسم المیاه والتربة سشعبیة سرت أمانة الزراعة : المصدر 

  
 
 
  

  

  

                                                
)1 ( G.E.F.L.I. Soil and water resources survey for hydro agricultural development central zone 1973 P48 .  
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7.1 

ب على تربتهـا ــسرت تقع على ساحل البحر مباشرة ویغلعلى الرغم من أن مدینة     

الرملیة إال أن هناك مجموعة مـن النباتـات الطبیعیـة تنتشـر علـى السـاحل وفـي منطقـة 

ــــین هــــذه األن وادي تــــالل وفــــي األســــباخ مصــــب ـــــوســــط المدینــــة ومــــن ب الســــبط   واعـ

)Ristida pungens(  ونبــــات الجمــــل)SalsolaTetrendra (ـــــ، نبــــات القط ف ـ

)Atrplx Mollis ( نبــات المثنــان ،)Thy melaea nirsuta (ول ــــسنبــات الغا

)Mesem bryanthemum nod.forv. (لبال ـات البـــنبــ)Arthrocnemum 
glaucum( نبــات الزیتــه )Limoniastrum  ( وتقوفــت)الـشعــ) (Artomisia 

compeslris monopetalum (دولـــــــــــنق)Calycotoma spinosvre (

ـــباق) Nitraria retusa(ردقـــــوغ ـــوالرت) Anabasis aiticulta(ل ـ  )23( شــكل  مـ

)Retama,raetam(  الرمــت)Haldxylol salicormisah (یرها مــن النبــاتـوغــ 

اتات فــي تثبیــت ـالتـى تنمــو وتــزداد نمــوًا عقــب موســم ســقوط األمطــار وتســاهم هــذه النبــ

زیلــت العدیــد مــن هــذه التربــة ومكافحــة التصــحر والمحافظــة علــى التنــوع الحیــوي وقــد أُ 

ا ســـوى ــــــالنباتـــات عنـــد عملیـــات إنشـــاء المبـــاني داخـــل مخطـــط المدینـــة ولـــم یبـــق منه

راف المدینة التي ـاخ وسط المدینة وعلى أطعلى الشریط الساحلي وعند األسب النباتات

  .)1(لم تتعرض لعملیات البناء والتوسع العمراني 

والتعرض الى العوامل الطبیعیة یمكن ربط بعد دراسة الجغرافیة الطبیعیة لمدینة سرت 

ذلــك مــع اســتعمالت األراضــي والمبــاني واإلنشــاءات داخــل نطــاق المخطــط المعتمــد، 

وذلك لما لهذه العوامل من تأثیر مباشر على هذه المرافـق مـن حیـث تأثرهـا بالعناصـر 

عمــل وقــد تــم . المناخیــة المختلفــة ، وكــذلك دراســة التربــة ومــدى مالئمتهــا لإلنشــاءات 

دراسة تفصیلیة للتربة لمجموعة من المساكن والعمارات التي قامت الدولـة بتنفیـذها إال 

أن الكثیر من اإلنشاءات وخصوصًا المباني السكنیة لم تدرس فیها التربة بشكل دقیق 

ـــث یالحـــظ تأثرهـــا بالرطوبـــة  ـــى المبـــاني ومـــدى مالئمتهـــا حی وواضـــح ممـــا أنعكـــس عل

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم الجغرافیا ، كلیة " حتى جارف غرباً  عویدات ، التصحر من وادي ھراوة شرقاً "فائق حسن )  1(

 .74،  ص ) م  2006سرت  ( اآلداب ، جامعة التحدي 
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العدید من المباني خصوصًا المباني المشیدة وسـط األرضیة وحدوث هبوط جزئي في 

  .مجرى وادي تالل 
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  الفصل الثاني
  

  .التطور التارخيي ملدينة سرت -  2
  

1 

 

2 

 

3– 

 

4 

 

5– 

 

62– 
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  مدخل 
ســـرت البـــد مـــن التطـــرق إلـــى  ةمعرفـــة المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا مدینـــ فـــي ســـبیل     

نشأتها حتى اآلن في سـرد تـاریخي یغطـي الفتـرات سرت منذ للمدینة التطور التاریخي 

ددة الوظـائف لهـا إقلـیم إلـى أن أصـبحت مدینـة متعـ) Core(الزمنیة منذ نواتها األولى 

  .منفصل ومنطقة نفوذ كما سنرى في هذا الفصلو متصل 

1.2  

ال یعرف أحد كیف تنشأ المدن وكـل مـا نعرفـه عنهـا أنهـا غالبـًا مـا تقـوم فـي مكـان 

  )1( .مالئم ، یساعد على اتمام شروط الحیاة واستمرارها

ة بصــورة عامــة هــي الجنوبیــة أو الشــمالی أن منطقــة شــواطئ البحــر المتوســط     

موطن للجنس البشري منذ أقدم العصور وقـد ظهـرت وأسـتوطنت قبائـل عدیـدة فـي 

قبائــــــــل المشــــــــواش  وخصوصــــــــًا خلــــــــیج ســــــــرت حیــــــــث ســــــــكنتها هــــــــذه المنطقــــــــة

)Meshwesh ( م والتـي أمتـدت مـن .ق 929-950من عهد أمبراطوریـة شیشـنق

وخلـــیج ســـرت  حـــدود لبنـــان الشـــمالیة إلـــى تاورغـــاء حالیـــًا بمـــا فیهـــا حـــوض النیـــل

ــــــ) Tehenu(التحنــــــو  فــــــي العصــــــر الفرعــــــوني ضــــــمن قبائــــــل وظهــــــرت   لوقبائ

وقبــــل ذلــــك وفــــي فــــي منطقــــة ســــرت ) Meshwesh(والمشــــواش ) Rebu(الریبــــو

م ظهــرت ثقافــات طــور الرعــاة .ق 1300 – 3500العصـر الحجــري الحــدیث مــن 

حیــث شــملت إقلــیم ســرت وهــذا یــدل علــى أن المنطقــة مــوطن للجــنس البشــري منــذ 

  )2( .لقدم ا

المصادر التاریخیة فـي تحدیـد نشـاءة مدینـة سـرت بالتحدیـد ، كمـا أن قلـة  تختلفو 

المصادر التاریخیـة مـن مراجـع وكتـب أو خـرائط أو مخطوطـات عـن المدینـة تقـف 

.ة المدینة ومراحل نموها وتطورها عبر التاریخ معرفة نشأفي  اً عائق 

                                                
 .19م ، ص  1975الشركة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن ، : ، طرابلس  1نجم الدین غالب الكیب ، صبراتة في فلك التاریخ ، ط  )1(
 . 17، ص  1978بالجماھیریة ، األطلس الوطني ، مصلحة المساحة   )2(
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ب األثري تبـین بـأن نشـأة المدینـة یعـود شف عنه من خالل التنقیوكُ  رتوف إال أن ما   

حیث تذكر المصادر التاریخیة بأن المدینة نشأت بواسـطة . ما قبل المیالد تاریخ إلى 

  .) 1(نا حمنو ،سة ،وفنطاس ادمن -:القدیمة تسمى مجموعة من القبائل

أن موقــع المدینــة علــى ســاحل البحــر یؤهلهــا بــأن تكــون محطــة ســاحلیة للســفن  كمــا   

التجار  ةالتي كانت تستخدم في تلك الفترة في حوض البحر المتوسط بواسط الشراعیة

  .والمغامرین من مختلف القبائل والشعوب القاطنة على ضفتي هذا البحر

أهم هذه المجموعات الكنعانیین وهم من سكان شرق البحر المتوسط في بـالد  ومن   

وهــم شــعب بحــري مــن  یقیــین، ویطلــق علــیهم الفن العربیــة الجزیــرةأتــو مــن شــرق  الشــام

اشـــتهروا بالتجـــارة ، وبنـــاء المـــدن و البحـــر  واقـــل بواســـطة الســـفن عبـــر الطـــراز األول ینت

أصـبحت یبدو من بینها مدینة سرت ، و والتي الساحلیة كمحطات تموین ، واستراحات 

  .)2(القرن السادس قبل المیالد ذمن أیدیهممحطة تجاریة على 

ـــًا بعـــد أن هـــاجم  م .ق 1110ســـنة ) تفـــالت بالســـو( ملـــك آشـــوریا حیـــث أتجهـــوا غرب

  .منطقة الشام 

 ن مجموعة من المدن الصغیرة والمرافئ الساحلیة مـن قرطاجـة إلـي برقـةأنشأ الكنعانیو 

حیـث أن . وتبادلوا التجارة والسلع مع السكان األصلیین في هـذه المنطقـة  )24(شكل 

ة لتزویــد الســفن بــالمؤن المدینــة أكســبها أهمیــة فـي أن تكــون محطــموقـع وموضــع هــذه 

  .وغیرها 

خلیج سرت منطقة ذات خصائص جغرافیة خاصـة حیـث األمـواج العاتیـة  ومنطقة    

حركـة السـفن سبب عرقلـة التي ت حركة األمواج هم فيوالریاح الغربیة القویة التي تس ،

في هذا الخلـیج ، ویضـطر مرتـادوا هـذه المنطقـة للرسـو علـى السـاحل  لتفـادي الـدمار 

ســتأنف الســفر بعــد التــزود بــالمؤن حتمــاء بــالبر لفتــرة معینــة حتــى تهــدأ العاصــفة ویُ واال

حتــى تصــبح محطــة واضــح مدینــة ســرت الــدور اللمــواد الالزمــة للرحلــة وهــذا أعطــى وا

  خلیج یوفرانتا و للمؤن في شكل مرفأ صغیر على ساحل البحر 
                                                

  . 181، ص )  1968مكتبة النور ،  : طرابلس ( الطاھر أحمد الزاوي ،  معجم البلدان  اللیبیة ،)  1(
) 1998دار الملتقى للطباعة والنشر ، : بیروت ( ،  1علي المیلودي عمورة  ، لیبیا ، تطور المدن  و التخطیط  الحضري ، ط  )2(

 . 42،ص
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Euphranta) ( ســـرت خلـــیج الیـــوم بإســـم  فمـــا یعـــر وهـــو)ســـترابو بإنـــه الحـــد  یحـــدده)   1

وهــو  (*)ســت قامــاتعــن یزیــد عمــق المرفــأ )  2(یكــا یناور كالفاصــل بــین بــالد القرطــاجنین و 

وهـذا یعنـي أن  صـخریة محـددة االرتفـاع رؤسـاً وتشكل بوابته ، عمق مناسب لرسو السفن 

  . )3(المدینة نشأت بحریة في األساس

كتشـاف لیبیـا فـي العصـر إ قصـة  نجم الـدین غالـب الكیـب فـي كتـاب الكاتب ذكر    

   -:حیث قال الحدیث مستعرضًا الدور الذي لعبه خلیج سرت للمغامرین 

ویغــــرز مجدافــــه فــــي البحــــر اللیبــــي المــــتالطم األمــــواج فیــــذوق طعــــم المغــــامرة فــــي " 

  .)4(" سرت الكبرى ویعانق حوریات البحر في خلیجها العجیب  (**)ضحاضح
 ة في الكتب وقـد مـر بهـا العـرب وبقـتیمة المذكور سرت من القواعد القد" قال أبن سعید    

البحـر سـرت ینعطـف  وسـرت علـى البحـر وقـال بعـد أن یتجـاوز. ها قصورهم یسـكنون بهـا ب

البحــر الجنــوبي فــي البحــر والطریــق مــن هــذه الجهــة علــى الفیــوم إلــى  إلــى الشــمال ویطعــن

لمعــز بــن مصــر أقــرب منهــا علــى الســاحل وفــي الصــحاري بــین ســرت وبــین الفیــوم عمــل ا

  .)5(  "المهدي الفاطمي صهاریج لما عزم على الوصول إلى مصر

الشواهد األثریة المتوفرة عن مدینة سرت بأن هناك تواجد بشري مسـتقر فـي  وتدل    

شكل مستوطنة قبل المیالد وأن هـذا التواجـد البشـري كـان للبحـر دور فـي تطـوره عبـر 

  . لبحر التاریخ ، أي أن هناك اتصال ومنفذ على هذا ا

في القرن الثامن عشـر بأنـه یـتم نقـل الحلفـا  ناألوربییوقد ذكر أحد الرحالة الجغرافیین 

وهــذا دلیــل علــى أن هنــاك مینــاء  . )6( 1898والحبــوب والملــح مــن مینــاء ســرت ســنة 

  .صغیر في مدینة سرت یمثل حلقة وصل مع البلدان والقارات األخرى 
                                                

 . 53ص )  2002مجلس تنمیة اإلبداع الثقافي ،  :  بنغازي( ،  1عبد السالم محمد شلوف األسماء القدیمة للمدن اللیبیة ، ط)  1(
)2 ( Strabo,geography, trans by Horace 8vols,loeb classtcal libray.london : 1948 X 111 20      .  

اآلبار والمسطحات المائیة أستعملت قبل وحدات القیاس الحدیثة وھي عبارة عن عدد وحدات وحدة قیاس ألطوال وأعماق : القامھ  (*)
أنظر زكي محمد األیوبي ، القاموس الجغرافي ، بیروت ، دار العلم . أقدام  6سم أو  183طول الحبل المستخدم في جلب الماء وتساوي 

  . 378، ص  1988للمالیین ، 
ري ، 1تاریخ البحري اللیبي في الساحل اللیبي   ، طالھادي مصطفي أبو لقمة ،ال )3( عد القزی ازي( ، تحریر الھادي أبو لقمة ، س :: بنغ

  29، ص )  1997منشورات مركز البحوث واإلستشارات الھندسیة، 
 .  370ص " مختار القاموس " جمع ضحضح وھو الماء الیسیر أو الكثیر : ضحاضح  (**)

)  1975المنشأة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن : طرابلس ( صة اكتشاف لیبیا في العصر الحدیث ، نجم الدین غالب الكیب ، ق  )4(
  6ص

المكتب التجاري للطباعة والنشر : بیروت ( ،  1عماد الدین اسماعیل بن محمد عمر المعروف بأبي الفداء ، تقویم البلدان ، ج  )5(
 . 149ـ  148،  ص ص )  1978والتوزیع ،

 . 41، ص )  2001دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، : بیروت ( ، 2كوالي أیلتش بروشین ، تاریخ لیبیا طنی )6(
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علـى السـاحل بشـكل میسـر حتـى اآلن شـح متـوفرة أخذنا في االعتبار بأن میـاه الر  وٕاذا

كما أن المناخ المعتدل لهذه المنطقة ساهم إلى حد كبیـر فـي . فقط  ینعمق متر  على

وعـــدم  ع ، حیـــث األرض المنبســـطة والســـهلة ســـتقرار بشـــري فـــي هـــذا الموقـــإلالتهیئـــة 

  .وجود عوائق طبیعیة 

بــأن أول رحلــة ) 1( )المــیالد  ت القــرن الخــامس قبــلو هیــرود( أبــو التــاریخ  یحــدثنا     

ین ســیكشـف فــي الصـحراء الكبــرى قـد قــام بهـا فتیــة مـن أهــل سـرت مــن قبائـل النسامون

حیـــث ذكــــر هــــؤالء الفتیــــة . ت فـــي تلــــك الفتــــرة ر وهـــو شــــعب لیبــــي یســـكن منطقــــة ســــ

  . وهم خمسة بأن هناك أنهار وحیوانات مفترسة في الصحراء  المغامرین

إلى منطقـة نهـر النیجـر حالیـًا ومصـب نهـر النیـل وقـد وهذا یدل على أنهم وصلوا     

روا بـأن أهـل الــبالد ذكـعـاد هـؤالء الفتیـة مـن محاولـة الكشـف األولــى إلـى سـرت حیـث 

  .) 2(التي بلغوها سحرة جمیعًا 

بالساحل الجنوبي للبحر المتوسط فقد تمكنوا من   همإلهتماموفي عهد اإلغریق ونظرًا 

ي لیبیــا وأنشــئت مــدن كثیــرة والمعروفــة بأســم المــدن الســیطرة علــى المــدن الســاحلیة فــ

لم تكن سرت بالدرجة التي تكونت أو تطـورت بهـا ) Pentopolis(بنتابولیس الخمس 

هذه المدن ولكـن كانـت محطـة صـغیرة للراحـة والتـزود بـالمؤن ، إي أنهـا أدت دور مـا 

الرومـان الـذین في تلك الفترة نظرًا لموقعها وسط الخلیج ، وعلي ساحل البحر ثم جاء 

ســاهموا فــي زیــادة دور هــذه المســتوطنة ، وتــدل الشــواهد األثریــة فــي مدینــة ســرت أن 

فــي أمــاكن متعــددة مــن ســرت علــى الربــوة العالیــة فــي  نهنــاك تواجــد واضــح للبیــزنطیی

مواجهــة البحــر وغــرب المدینــة عنــد منطقــة الزعفــران حیــث تــم الكشــف عــن مخلفــات 

كمـا یـدل شـكل إلـى العصـر البیزنطـي ات طبخ تعود بشریة في شكل مباني ونقود وأدو 

  .(*)العصر الذي یمثل نقود ذهبیة وفخار من هذا) 25(
  

                                                
)1   ( Herodotus , the histories, tran, by A.D Go dley 4 vols loed classical library, London , 1948 

   . 9-8نجم الدین غالب الكیب ، مرجع سبق ذكره ص )   2(
من خالل الزیارة المیدانیة للباحث یوم . ر على ھذه النقود تحت األرض في منطقة الزعفران شرق  مركز مدینة سرت تم العثو  (*)

24/9/2006 . 
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وسط مدینة سرت أمام مقر بلدیـة  مقابر مسیحیة من القرن الرابع المیالدي وتوجد    

  .) 26(شكل سرت سابقًا 
سنة  إكتشاف هذه المقابر وتموقد ورد وصف لهذه المقابر في كتاب تاریخ لیبیا القدیم      

  .     )1()بارتوتسنى ( م من قبل البروفسور 1939

لسـقف ل بمعدل ارتفـاعو أمتار  4عرضه و متر  31.65سرداب طوله  شكل هذه المقابر فيو 

 ،غربـي غربـي إلـي جنـوبي السـرداب فـي اتجـاه شـماليیماس و دویمتـد الـین عن األرضیة متر 

 عة في استطالة ، ویالحظ وجود تجاویف فـيمربدعائم بمساقط  ثالثةسقف محمول على ال

مــــع بعــــض  ةهــــا بالیونانیــــة ، والــــبعض األخــــر بالالتینیــــمنالــــبعض الجــــدران علیهــــا كتابــــات 

والرســوم التــي ترمــز إلــى اســم  لإضــافة إلــى الزخــارف واإلشــكا )27(شــكل األســماء العبریــة 

ن المدافن في نهایة القرن د دلیل على تحدید زمؤخاریة تُ لفخالمسیح وهذه العالمات والمواد ا

مصباح زیتي یبدو أنه كـان یسـتعمل أثنـاء عملیـات الـدفن  200وهناك عدد الرابع المیالدي 

كما یتم ذلك حتى اآلن في الطقوس المسیحیة ویترك هذا المصباح جوار القبر إیمانـًا مـنهم 

ي فـي وهـو عبـارة عـن مصـابیح مـن العصـر البیزنطـ) 28(بأن هناك حیاة بعد الموت شـكل 

  .القرن الرابع المیالدي 

فقــد تركـت ُجــل الحضـارات القدیمــة التـي أزدهــرت علـى شــواطئ المتوسـط آثــار لهــا .. علیـه 

فــي لیبیــا فــي فتــرات مختلفــة مــن الــزمن وشــیدت مــدن صــغیرة وآخــرى كبیــرة علــى الشــواطئ 

  . )2(اللیبیة 

عـرف فـإن لكـل مدینـة بدایة اإلستقرار حیـث نشـأت المدینـة علـى هـذا الـنمط وكمـا ن وهذا    

ســبب إلنشــائها إي الحاجـــة التــي ســاهمت فـــي نشــأتها وتطورهــا حیـــث نالحــظ تكــون المـــدن 

الدینیـة حـول المعابـد واألدیـرة والمسـاجد ، ومـن الصناعیة في مناطق المواد الخام ، والمـدن 

هنا نشأت مدینة سرت على سـاحل البحـر المتوسـط لتكـون حلقـة وصـل بـین اإلقلـیم البحـري 

فـي أمتزجـت لي أوروبا واألقلیم الصحراوي إفریقیا ورابـط بـین الشـرق والغـرب ومـن هنـا الشما

كافة األجناس والعناصر وخلقت كیان مادي عبـر العصـور یسـمى مدینـة سـرت  البوتقةهذه 

    .الرابضة على الخلیج المسمى بإسمها 
  

                                                
 الجمھوریة العربیة اللیبیة ، وزارة التعلیم والتربیة ، مصلحة اآلثار ، لیبیا القدیمة ، مجلة سنویة تصدرھا اإلدارة العامة لألثار ،  )1(

 . 7م ، ص  1971ثامن ، المجلد ال
 165، ص  1997، الزاویة  العدد الثاني ، مجلة الجمعیة الجغرافیة اللیبیة، "  نشأة مدینة الزاویة" عواطف األمین محمد   )2(
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2 

ة للتطور التاریخي الذي شهده هـذا الموقـع، المدن والمواقع هو نتیجة مباشر أسماء     

إضافة إلى دور الجماعات البشریة التي أستوطنت أو أسـتقرت فـي هـذا الموقـع مدینـة 

سرت بوقوعها على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط جعلها تشهد العدید من الهجرات 

فتـرة  البشریة وعملیـات اإلسـتیطان البشـري الـذي أنعكـس علـى إسـم هـذه المدینـة خـالل

  تواجد هذه الجماعات 

ذكرنـــا أن قلـــة المصـــادر التاریخیـــة عـــن هـــذه المدینـــة وعـــدم وجـــود األبحـــاث كمـــا     

  .المختصة بها سبب مباشر في عدم معرفة الكثیر عنها وخصوصًا اصل التسمیة 

المتداولــة فــي  ةفكمـا نعــرف بــأن عملیــة التســمیة هــي فـي الحقیقــة انعكــاس للغــة واللهجــ

ت ، وأن تــوطن العدیـــد مــن القبائـــل ، والشــعوب ، واألجنـــاس فــي هـــذه فتــرة مــن الفتـــرا

كما أن اللغات القدیمة اندثرت . االسم قة أدى إلى تغییر في استعماالت مدلول المنط

  .من أسماء األعالم والبلدان   العدیدوأختفي معها 

 بـالمؤنحة والتـزود كمحطة للرافإن الكنعانیین هم أول من أسس المدینة  ورد وكما    

تـــم وبعـــد اإلطـــالع علـــى العدیـــد مـــن المصـــادر التاریخیـــة وفحصـــها فـــي خلـــیج ســـرت 

ـــة لمدینـــة ســـرت خـــالل عمـــر المدینـــة حیـــث  ســـمیت  الحصـــول علـــى التســـمیات التالی

و  تم كما ذكر هیـرودو .ق 320وسكنتها قبائل المكاي سنة ) Euphranti(  اأوفرانت

  .  سیكلي 

وسمیت  )Empire of Carthago( م خضعت للقرطاجین.ق 270سنة  في   

 146سنة )Syrtis Maior(سرت الصغرى  )SmallTown(انتا كمدینة صغیرةفر و ا

  .تنا افر او  مكمداس ووسمیت . م  642 إلىم .ق

سـنة  فـيو ، )1(م .ق 211 – 193س سـفیروس یمو لم تظهر في عهـد اإلمبراطـور سـبت

جوســـیتاتس  براطـــوراإلم فـــي زمـــن البیزنطیـــةحتــى عهـــد اإلمبراطوریـــة م  565 -527

شـرق منطقـة (*) )بئـر الزعفـران ( وسمیت أسـبیس  . )Macmades(مكمداس سمیت 
                                                

  .  . 18 – 17ص  ص )  1978مصلحة المساحة ، : طرابلس ( األطلس الوطني للجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة )  1(
سرت  األسم األخیر أنتقل الیھا  في  –بئر الزعفران  –مغمدامس  –ماكومادیس  –یوفرانتا  –السلطان  –أسكینا : عرفت قدیماً بعدة أسماء وھى (*)  

  .كم شرقاً    50العصر التركي من مدینة سرت األصلیة التي تبعد حوالي 
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جارف یبدأ خط الساحل مناسبًا لوجود مرسـى جیـد وهـو أفضـل مرفـأ فـي سـرتوس كمـا 

ة الطــابع ، ویـزداد إرتفاعهــا الـذي یمتــاز ، إذ تبــدو األرض هضـبی آنـذاك حـدده ســترابو

مایـــة للمراكـــب الصـــغیرة مـــن الریـــاح ، كمـــا یعتبـــر بخصـــائص مناســـبة منهـــا تـــوفر الح

  .محطة لتتزود المراكب بالزاد والماء 

أن موقـع سـرت كــان  )أنطونیـومیري( )La trpolitaina antica(أكـد مؤلـف كتـاب 

أحـــد المرافـــئ الفنیقیـــة الصـــغیرة التـــي تحولـــت مـــع الوقـــت إلـــى خـــراب ، إلـــى أن جـــاء 

) Macomadis syrlis(المشـار إلیـه  سـموأعادوا بعـث الحیـاه فیهـا تحـت اإل الرومان

وقــد أتخـــذها ) 1(الوصــل بـــین أطــراف ممتلكــاتهم  ىتماشــیًا مــع سیاســتهم فـــي ربــط عــر 

حتــى یعزمــوا  بلهــماعــى المالئمــة إلالعــرب كمحطــة للراحــة قــرب أشــجار النخیــل والمر 

األخیـــر متمـــثًال فـــي ســـرتس  االســـم أمـــرهم علـــى مواصـــلة الرحیـــل متخـــذین مـــن مقطـــع

أن جمیـع ، ذلـك  هاسـر لهم إلـى ضـم السـین بـدل كذكرًا مع تحـو ًا واألسهل تاألیسر نطق

من أشار إلیها مـن الجغـرافیین العـرب ، قـد تحـدثوا عنهـا كأسـم مفـرد مـع تأكیـد أغلـبهم 

وقد ذكرهـا أبـن حوقـل  )2(من فوق ین مضمومه وسكون الواو مع تأمثناهعلى نطق الس

ذات سـور صـالح وسرت مدینة " قال حیث عن أبن سعید في القرن العاشر المیالدي 

بقــدر كفــایتهم  وهــى غلــوة بســهم عــن البحــر وتــرد  ونخــیلهمكــالمنیع مــن طــین وطابیــة 

والبكري والعبـدري والعیاشـي  ه والمقدسيخردادبوقد ذكرها أبن " إلیها المراكب بالمناع 

.  
رت فـي م ظهـ 1154 سـنة وفـي  .م640تـه اسـكنتها قبائـل لو  ننهایة عهد البیـزنطیی في    

وبالتـــالي اختلفـــت    ،فـــي كتابـــه نزهـــه المشـــتاق فـــي أختـــراق األفـــاق خریطـــة محمـــد األدریســـي

بمعنــي )Surilthaa() سرســاي(هم مــن ربطهــا بالكلمــة الیونانیــة اآلراء حــول اســم ســرت فمــن

. البحر بعـد الرسـو  تي یتم جرها إلىوالمقصود هنا السفن ال بلیتيكما ذكر  یسحب أو یجر

كلمة قرط ثـم طـورت وحرفـت إلـى بمعني ) يالفینیق(إلى األصل الكنعاني  ومنهم من رجعها

  .)3(سرت
                                                

 . 260ص )  1998، منشورات جامعة قاریونس :  غازي بن(   2الھادي مصطفى بو لقمة دراسات لیبیة ، سلسلة  )  1(
 . 51ص  1961، العدد الثاني ، السنة الرابعة ، طرابلس ،  مجلة الروادالھادي مصطفى بو لقمة ، )  2(
)  2005، بیة سرت شع للثقافةمنشورات اللجنة الشعبیة : سرت (  ، 1، طتاریخ سرت منذ أقدم العصور حتى الحرب العالمیة  ، أحمد غیث المھ )  3(

 . 24 ص 
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دیال (كما یقول بمعني صحراء في الالتینیة ) Deserat(ومنهم من یردها إلى كلمة 

مدلول واضح في اللغة العربیة عن كلمة سرت ، فهي فعل ماضي  دوال یوج. )1( )أنشیال

  .معنى واضح لألسم  ىبمعنى سار أي من السیر وهذا ال یعط

ر مسكون أو مهجور أو وتعني غی) DeSirteus(كلمة سرت بالهیروغلیفیة صفة 

  .وتعني مكان خال أو قفر أو صحراء ) DeSirteum(مقفر ، أسم 

أتت من ) DeSirte(فإن كلمة ) Budge(نقًال عن بودج  1988وفقًا لما ذكر الباز

 قاموسوقد ورد في  هجور أو المتروكالهیروغلیفیة وتلفظ تسیرت وتعنى المكان الم

التعریف التالي لكلمة  158لبرت طبعه هاشیت بتشود ص جل الكلمات الجدیدة

   )2()أختفاء شبه كلي لكل الفعالیات البشریة في منطقة هجرها سكانها(صحراء

رة بمعني ُسرت برفع السین وال یمكن األخذ بالنص الحرفي البعض إلى المس هاویرجح

وكما نعرف بأن أغلب أسماء . كما هو معروف في اللغة العربیة  هذا فهي حال

وال یوجد . المدن القدیمة یكون إسم لمعبود أو آله لصبغ صفة القداسة على المدینة 

في التاریخ القدیم أي مدلول ألي معبود بإسم سرت ولهذا نستبعد الجانب الدیني في 

أندثرت ولم تعد تستعمل اآلن وهو التسمیة ویمكن أن یكون هذا اإلسم من لغة قدیمة 

  .حال كل اللغات أو اللهجات القدیمة 

ال یمكن تحدید أصل تسمیة سرت بشكل واضح ومن الذي أطلق هذا اإلسم  علیه   

على هذه المنطقة ولماذا ؟ وما هو المدلول أو المعنى لهذا  اإلسم ؟ والزمن الذي 

  .أطلق فیه 

المدن یتغیر من فترة إلى أخـرى حسـب الظـروف  أن نالحظ هنا بأن أسماء وعلینا    

التي تمر بها فمثًال ، سمیت سرت باإلسماء التي سـبق التعـرض لهـا إضـافة إلـى أنهـا 

وهـو الموقـع الـذي تشـغله سـرت اآلن . بإسم قصر سـرت  العثمانيسمیت في العصر 

 تشــیید حیــث یــتم. یطلقــون علــى كــل منطقــة مرتفعــة إســم قصــر  العثمــانیونوقــد كــان 

لعة في هذا الموقـع المرتفـع وتحـاط بسـور مـن جمیـع اإلتجاهـات ویكـون لهـذا القصـر ق

                                                
  265الھادي مصطفى أبو لقمة ، التاریخ البحري اللیبي ، مرجع سبق ذكره ، ص )  1(

 

 .7ص  2005طرابلس " الخطة الوطنیة لمكافحة التصحر في الجماھیریة العظمى" مصلحة التنمیة الزراعیة والرعویة  )2(
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الدفاع عن المدینـة فـي التحصین و  أبواب للدخول إلى القلعة أو المدینة ، وهو نوع من

مـــًا لهـــا یتكر م  1981ســـنة أســـتمر إســـم ســـرت حتـــى اآلن وُأطلـــق علیهـــا . تلـــك الفتـــرة 

والحصــون التــي ســاهمت فــي صــد المعتــدین  ورغــللت الربــاط األمــامي وهــو أســم عربــي

 وكمـا نعـرف بـأن مدینـة سـرت قـد تصـدت خـالل مراحـل تاریخهـا. على هـذه المنـاطق 

وأخیـرًا اإلسـتعمار  للعدید من الهجمات والغزوات مـن  الرومـان ، والتـرك ، والطلیـان ،

حیـــث كانـــت الربـــاط األول أو األمـــامي فـــي صـــد هـــذه . الحـــدیث فـــي القـــرن العشـــرین 

. لـى الـدواخل فـي لیبیـا الت التي كانت تستهدف السیطرة على الساحل والتوغـل إالحم

الخامسـة فـي القــرن الرابـع المـیالدي عنــدما  )أوغســتا(اإلفریقیـة كمــا فعلـت فرقـة  والقـارة

وهـو األبنیـة األكثـر أنعـازًال فـي  )كسارا مـارا(وصلت إلى جنوب مرزق وشیدت حصن 

ى أن مدلول اإلسم له دور في تسـمیة المدینـة فـإذا وهنا نؤكد عل . )1(الصحراء الكبرى

ما تم تداول هذا اإلسم المشتق من المدلول یصبح شـائع طـوال الفتـرة التاریخیـة فكثیـرًا 

یــتم إطــالق الربــاط األمــامي رســمیًا علــى مدینــة ســرت وفــي كــل المناســبات خــالل  مــا

یسـتمر ویأخـذ الطـابع  ى اآلن مما یدل أن هـذا اإلسـم أو المـدلول قـدتالفترة األخیرة وح

الرسمي والشعبي عبر تاریخ هذه المدینة في المستقبل ویضاف إلى أسماء سرت عبر 

  .التاریخ القدیم كما ذكرنا 

  :ها تطور المدینة و  نمو 3.2

علـى سـواحل شـمال أفریقیـا ولهـذا السـبب  مسـتعمراتهم اتجه الفنیقیـون غربـًا وأقـامو إ    

ة في قرطاجة على ساحل تونس الحالیـة ولـیس فـي تأسست دولتهم القویة الوحید أیضا

هجــرات جماعیــة المنطقــة فــي  روا إلــى أن یركبــوا ســفنهم ویغــادرواالشــام ، فقــد أضــط

وجـــدوا مرفـــأ  ل الســـاحل الجنـــوبي ، كلمـــاو حـــرین علـــى طـــمب نیتحـــت ضـــغط اآلشـــوری

حطـة مناسبًا یصلح لرسو سفنهم عرجوا علیه وأقاموا فیه مركزًا تجاریًا أو على األقـل م

  .) 2(إلصالح السفن وتزویدها بالماء

                                                
 .  12، ص )  1967مكتبة الفرجاني   : طرابلس (جیمس  ویلالرد ، الصحراء الكبرى ، )   1(
  .  233ص ) م  1977دار التراث ، : جینیف ( موسوعة تاریخنا ، الصدق النیھوم وآخرون ، الكتاب األول ، )  2(
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صـغیر مرفـأ نشأة المدینة كما ذكرنا في القرن السادس قبـل المـیالد فـي شـكل  منذو    

للتـزود بـالمؤن وأرتـبط بـالبر المحـاذي لهـذا البحـر ، مـن تعمل ُأُسـعلى ساحل البحـر ، 

اریخیــة هنـا نمـت المدینـة مـن لســان بحـري صـغیر طبیعـي إلــى مدینـة عبـر المراحـل الت

وعبــر العصــور وعلــى الــرغم مــن عــدم تــوفر معلومــات عــن الســنوات الغــابرة ، إال أن 

المخلفات األثریة تدل على أن هناك مستوطنة بشریة بكـل مـا تعنـي هـذه الكلمـة حیـث 

وكما نعرف . البناء والمنازل والدیار ظهر ذلك من خالل التنقیب خالل الفترة األخیرة 

ون تخطـــیط إال أن وظـــائف المدینــــة وكثـــرة الحركـــة بهــــا بـــأن النشـــأة كانـــت طبیعیــــة د

ووقوعهـــا كحلقـــة وصـــل بـــین الشـــرق ، والغـــرب ، والشـــمال ، والجنـــوب ، إضـــافة إلـــى 

بساطة الموقع وعدم وجود تعقیدات طبوغرافیة أو عوازل مـن حیـث األرض المنبسـطة 

ضـــح وتو . إلـــى نمـــو المدینـــة علـــى الســـاحل   ىوالمنـــاخ المعتـــدل ، أدالتضـــرس قلیلـــة 

حـدیثًا ، بـأن مدینـة ســرت  كتشـافهاالمقـابر والمسـاكن المدفونـة تحـت الرمـال والتــي تـم ا

مــرت بعــدة مراحــل مــن حیــث النمــو علــى الســاحل ، حیــث لــم یكــن هنــاك موقــع معــین 

محدد ، حیث وجدت المخلفات األثریة فـي أمـاكن متعـددة مـن أطـراف المدینـة الحالیـة  

.  

 ،سیحیة ، واإلسالمیة في أماكن متباعدة عن بعضـهااآلثار البیزنطیة ، والم وجدت   

وتوجـــد مقبـــرة مســـیحیة مـــن القـــرن الرابـــع المـــیالدي تبعـــد عـــن ســـاحل البحـــر حــــوالي 

متر أمام مبنى مصرف لیبیا المركزي فرع سرت فـي الحدیقـة العامـة اآلن وهـى 1000

  . عبارة عن مقابر تحت األرض في شكل سرادیب كما ذكرنا سابقًا 

ـــة بهـــا حیـــث نمـــت المدینـــ ة بازدیـــاد عـــدد ســـكانها وتطـــور الحركـــة التجاریـــة ، والخدمی

خصوصــًا وأن المنطقــة تتمیــز . أصــبحت محطــة ومركــز خــدمي لألقــالیم التــي حولهــا 

بكثــرة الحیوانـــات وتســـاهم حرفـــة الرعـــي مســـاهمة فّعالــة فـــي نمـــو الحركـــة بـــین المدینـــة 

رعــي حــول المدینــة واســعة خصوصــًا إذا ماعرفنــا أن المســاحات الالزمــة لل. وظهیرهــا 

وأن أغلـــب مربـــي الحیوانـــات كانـــت لهـــم درایـــة واســـعة بجغرافیـــة المنطقـــة والتنقـــل بـــین 

  .  المدینة والظهیر الخارجي لها 
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مدینة سرت دورها في إقلیمهـا طـوال مراحـل التـاریخ مـن محطـة إلـى قریـة مارست     

دة مــن مهــا دور الریــاوقــد مثلــت فــي إقلی. صــغیرة إلــى بلــدة إلــى مدینــة عصــریة حدیثــة 

 متصــــرفیة ثــــم بلدیــــة وشــــعبیة ومنطقــــة مــــن مدیریــــة و  حیــــث كونهــــا كانــــت مركــــز إدارة

مـن  واكتسبت خصائص المدینة واستطاعت فرض نفسها علـى الـرغم مـن شـدة التـأثیر

فـــي الـــبالد ذات النمـــو ) PrimateCity(الرئیســـیة  حیـــث أن المـــدن األولـــى. حولهـــا 

كما أن أهمیة المدن الكبرى في دولة . سكان واإلدارة السریع یسبب تركز الخدمات وال

 2كـم 1.750.000مسـاحة قـدرها أقـل  نسمة ، وعلى الیینم 6عدد سكانها  زال یتجاو 

یعطــي تخلــل ســكاني بــین األقــالیم یــؤدي إلــى تركــز الســكان والخــدمات واإلدارة فــي . 

  .المدن الكبرى والعواصم 

تواجهـه  يرى والمتوسـطة شـدة التـأثیر الـذومن الصعوبة بمكان أن تواجه المدن الصـغ

أن التركـــز فـــي  اخصوصـــًا إذا مـــا عرفنـــ. المدینـــة األولـــي والثانیـــة وغیرهـــامـــن هیمنـــة 

أن نظریــة النمــو . اإلدارة والســوق والتنمیــة قــد أخــذ البعــد الحضــري فــي أغلــب جوانبــه 

ج عــن المتــوازن فیمــا یتعلــق بالمــدن لــم یكــن مخطــط لهــا فــي دولــة مثــل لیبیــا وذلــك نــات

الدراسـات الخاصـة  تأو عـدم تنفیـذها إذا مـا تـوفر .  انعدام التخطیط للتنمیة الحضـریة

  الً ـمث) أیطال كونسلت(بها توصیة 

بشـأن المسـتوطنات فــي لیبیـا حیـث یالحــظ أن هـذه الدراسـة علــى الـرغم مـن أهمیتهــا ، 

  .م  1976خصوصًا في الفترة التي ظهرت فیها 

تزامنت مـع الشـروع فـي  1968إلى  1963وات وضعت خطة تنمیة خمسیة خالل سن

تــم والــذي شــمل المــدن والقــرى فــي كافــة أنحــاء لیبیــا و .  1966مخطــط الجیــل األول 

ت صــم الــذي خص 1975-1973اإلعــداد والتخطــیط والتنفیــذ لخطــة التنمیــة الثالثیــة 

على الرغم مـن أن مخططة مستوطنات بشریة إلنشاء وتطویر لها میزانیة ال بأس بها 

والصـــناعة . ركیــز كـــان منصـــبًا علــى الزراعـــة بإعتبارهـــا المصــدر األساســـي للغـــذاءالت

. لخلق أقتصاد متنوع قادر على مواجهة التقلبات العالمیة نتیجة تذبـذب أسـعار الـنفط 
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وحتـى یكــون هنــاك تنــوع فـي الــدخل القــومي وعــدم اإلعتمـاد علــى مصــدر واحــد یظهــر 

  .ضعت لإلقتصاد اللیبي الناشئ التي و  ةذلك من مالمح الخطة واإلستراتیجی

تباع أسلوب النمو المتوازن فـي التنمیـة حیـث تـم التوجـه إلـى األریـاف والقـرى أ ثم     

ـــة لكـــل منطقـــة  ـــوادي لتنمیتهـــا وفـــق الظـــروف المحلی ـــم إنشـــاء المشـــاریع . والب حیـــث ت

الزراعیــة ویمكــن أن نعتبــر ذلــك مرحلــة أولــى فــي ســبیل تــوطین الســكان الرحــل والشــبة 

  .من البدو رحل 

نیة حـــول هـــذه المشـــاریع اتـــم تنفیـــذ المشـــاریع اإلســـتیطانیة والتجمعـــات الســـك حیـــث    

  . توأستقر السكان في تلك المناطق خالل فترة السبعینات والثمانینا

أن عــدم تحقیــق المســتهدفات مــن التنمیــة الزراعیــة بســبب قلــة مصــادر المیــاه  إال    

وصــًا الصــحراویة وضــعف شــبكة النقــل وضــعف التربــة فــي كثیــر مــن المنــاطق وخص

إضافة إلى عدم توفر الخدمات التي تسـاعد علـى بقـاء السـكان فـي هـذه المنـاطق كمـا 

أن الصــناعة لــم تســاهم فــي تــوطین الســكان حیــث الــنقص الواضــح فــي المــواد الخــام 

ونقــص األیــدي العاملــة المدربــة وســوء اإلدارة ، نــتج عنــه عــدم إســتكمال تنفیــذ سیاســة 

الــذاتي مــن المنتجــات الزراعیــة والصــناعیة وأزدادت عملیــات اإلســتیراد لكــل  اإلكتفــاء

  .المواد اإلستهالكیة والغذائیة 

كما أن سكان هذه األریاف والقرى والبوادي الذین تـم تـوطینهم فـي المنـاطق الزراعیـة  

 –بنغـازي  –والصناعیة أتجهوا في السبعینات إلى المـدن الكبـرى وخصوصـًا طـرابلس 

  . وغیرها حسب نوع وهدف المهاجر ورغبته –الزاویة  –ه ومصرات

مــن الســكان مــن كــل المنــاطق التــى  اً كبیــر  اً أسـتقطبت مدینــة ســرت بطبیعــة الحــال عــدد

وزمــزم  بســبب  –والهیشــة  –بــن جــواد  –وأبــو هــادي  –حــول األقلــیم مثــل  أبــو نجــیم 

ول المدینـة توفر الخدمات في مدینة سـرت وخصوصـًا بعـد إنشـاء جامعـة التحـدي وتحـ

  . إلى مركز إداري على مستوى اإلقلیم وعلى المستوى الوطني  
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  :عالقة املركز ببقية أجزاء املدينة  4.2
مدینــة ســرت یقــع فــي المدینــة القدیمــة علــى الربــوة العالیــة المحاذیــة لســاحل  مركــز    

  .) 29(حیث المسجد العتیق شكل ) Core(نواة المدینة  ىالبحر وهو ما یسم

مدینــة حیـث أخـذ النمــو یـزداد نتیجـة الزیــادة أت حلقـات وصـل مــن طـرق ومسـالك للنشـ

الطبیعة للسكان والهجرة المستمرة من األریاف والقرى المجاورة ، خصوصًا خالل فترة 

الــــنفط وتخصــــیص المبــــالغ المالیــــة  كتشــــافإلالســــتینات والســــبعینات كنتیجــــة مباشــــرة 

 التي شهدتها المـدن ، ومـن بینهـا مدینـة سـرت الالزمة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

المبـــاني والمقـــرات الرســـمیة : مركـــز المدینـــة یضـــم العدیـــد مـــن مراكـــز الخدمـــة مثـــل  ،

حیـث كـان هنـاك . والمحال التجاریة والورش واألسواق المفتوحة المتخصصة  .للدولة 

 سوق خاص بالتمور، وآخر للصوف ، وآخـر للزیـت والسـمن ، والشـعیر، وسـوق آخـر

  .متر أسفل الربوة  300عن المركز سوى دللحیوانات ال یبع

الســكان خـالل فتــرة النهــار وطـوال أیــام األســبوع لتبـادل الســلع والخــدمات  ویتجمـع     

حیث یتم تسویق منتجات الریـف . في شكل حركة تجاریة طبیعیة بین الریف والمدینة 

وخصوصـــًا األغنـــام ، .  الحیـــة بأنواعهـــا توالبادیـــة مـــن الصـــوف، الســـمن ، الحیوانـــا

الشــــــعیر ، القمــــــح، والتــــــبن ، وأعــــــالف : والمــــــاعز، واإلبــــــل ، والمنتجــــــات الزراعیــــــة 

  .الحیوانات   

ویقـوم سـكان هـذه المنـاطق الریفیــة ببیـع هـذه المـواد لســكان المدینـة الـذین یرحبـون بهــم 

لتموینیـة  اد اویقـوم سـكان الریـف البادیـة بشـراء المـو . ویتبادلون معهم السلع والمنتجات 

  .والتمور وغیرها 

یالحظ أن عملیات البیع والشراء تتم في بعض الحاالت بالمقایضـة أو تحـت الحسـاب 

ممــا یــدل علــى التجــانس ، ممــا یــدل علــى الثقــة المتبادلــة بــین ســكان الریــف والمدینــة 

  )1(.االجتماعي 

                                                
  . 19، ص  1988وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ،  )1(
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، وتــم  نيالعثمــاالمركــز تتــوفر بــه حدیقــة عامــة واحــدة وجــامع تــم إنشــائه خــالل العهــد 

قصــر (وعالقــة مركــز مدینــة ســرت حیــث كــان یســمى . صــیانته وتوســیعه عــدة مــرات 

وتعتبــر ســرت مركــز إداري . قویــة مــع كــل المنــاطق والقــرى المجــاورة للمدینــة ) ســرت

خصوصــًا بعــد مــّد شــبكة الطــرق وتــوفر اإلتصــاالت . وخــدمي بكــل مــا تعنــى الكلمــة 

ویمكــن أن نقــول بإنهــا . یم التــي تتبعهــا ووســائل المواصــالت بــین هــذه المدینــة واألقــال

  .أصبحت المدینة األم لهذه التجمعات 

مركـــز المدینـــة أنـــه متكامـــل حیـــث توجـــد األســـواق المتخصصـــة المفتوحـــة  زمـــا یمیـــ   

  .)30(شكل إضافة إلى التصنیف الدقیق للسلع والخدمات التي تقدم للسكان 

ال تنتمـي إلـى المـدن أو إلـى أتخـذت أشـكاًال تجعلهـا  (Suburbs )إن ضواحي المدن 

  .)1(أي الحافة الریفیة الحضریة  (Rur-ban )الریف ولهذا یسمیها البعض 

شخصیتین الریفیة والحضریة ویمكن أن نالحـظ ذلـك بوضـوح علـى الوالتي تمتزج فیها 

أطــراف مدینــة ســرت حیــث أن ضــواحي الســواوة والغربیــات والزعفــران هــي حافــة ریفیــة 

ویتوقــع بــأن . لریفیـة إضــافة إلــى تأثرهـا الیــومي بمدینــة سـرتحضـریة تكتســب الصــفة ا

تتغلــب الصــفة الحضــریة علــى هــذه الضــواحي مــع توســع مخطــط مدینــة ســرت وزیــادة 

  . عدد السكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ومنھجیاتھ الفكریة والسیاسیة على المدن ، تحلیل ومقارنة ، مجلة الجمعیة  ولید عبدهللا المنیس ، أثر لوائح التخطیط الحضري  )1(

 .  145، ص  1998، الجزء أ ، القاھرة ،  32الجغرافیة العربیة ، العدد 
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  :للمدينة  اإلقليم املتصل واإلقليم املنفصل 5.2
  

بهــا مباشـــرة ظهیــر تــؤثر فیــه ویــؤثر فیهــا ولمدینــة ســرت إقلــیم متصــل مدینــة  لكــل   

حیث یالحظ الحركـة الیومیـة بینهـا وبـین . یساهم مساهمة فّعالة في زیادة حركة النمو 

نشـاط االقتصــادي بأنواعــه هـذا اإلقلــیم ویتـأثر هــذا اإلقلـیم مباشــرة بالمدینــة مـن حیــث ال

والتجاریــة التــي تقـــدمها صــحیة ٌقلــیم المتصــل مــن الخـــدمات التعلیمیــة ، والویســتفید اإل

ة لــــیتحـــرك الســــكان مباشـــرة داخـــل هــــذا اإلقلـــیم حیـــث تســــاهم القـــوى العامو . ة لمدینـــا

  )1(.بالحركة االقتصادیة الدائمة واألنشطة المتنوعة 

ضواحیها االقتصادي بین المدینة و لسكان لها دور أساسي في زیادة النشاط حركة ا   

ة الزراعیــة الزعفــران ، والســواوة ، والمنطقــ تصــلة ،ومــن بــین هــذه األقــالیم الم إقلیمهــا 

م وتنمــو المدینــة بشــكل متســارع وتقــو  حــول المدینــة فــي حركــة مســتمرة لســكانها واقعــةال

بالتداخل مع اإلقلیم المتصل بحیث یتوقع في المستقبل أن یكون هذا الظهیر جزء من 

  .خصوصًا الزعفران حیث أن المدینة تتجه غربًا في الوقت الحالي  .المدینة 

إلى جـزء مـن المدینـة  بدأ یتحولاب اإلقلیم المتصل الذي المدینة على حس سعو وتت   

حیـث ال . بشكلها ، وخطتها ، وأسلوب حیاتها داخل الرقعة التـي تحویهـا هـذه المدینـة 

عوائــق طبیعیــة تحــد مــن هــذا التوســع والنمــو ، واألرض منبســطة وســهلة ،  ةیــأ دتوجــ

  .المتصل رض الزراعیة في اإلقلیموٕامكانیة النمو متوفرة على حساب األ

م حیــــث تــــم  1972الزراعیــــة الشــــاملة التــــي بــــدأت إعتبــــار مــــن ســــنة التنمیــــة إن     

  .استصالح واستزراع عدة ودیان في المنطقة الوسطي سمیت الصلول الخضر 

تنمیتهـــا لخلـــق تجمعـــات ســـكنیة  تتمـــ. كانـــت هـــذه الودیـــان الجافـــة مرعـــى للحیوانـــات 

وكما نعلـم بـأن . السكان في هذه الودیان ستقرار إ وحتى یتم استیطان و . زراعیة ریفیة 

منطقـة سـرت ومـا حولهـا رحـل أو شـبه رحـل وتمثـل البـداوة سـمه أساسـیة سـكان أغلب 

. الء السكان أن یتم تنمیة المناطق التي یقطنون فیهـا هؤ  تطلب إستقراریمن سماتهم و 

                                                
  . 149، ص  2000عبد علي حسن الخفاف ، مبادئ جغرافیة المدن ، دار الكندي للطباعة ،  )1(
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قادر  وذلك للحد من الهجرة إلى المدینة أو المدن األخرى  وخلق مجتمع ریفي زراعي

  .على التكیف مع البیئة الطبیعیة  

ودیــان جــارف ، تــالل ، والقبیبــة ، هــراوة، بــن جــواد ،  زراعــةتــم استصــالح و وفعــًال    

تامت ، أزكیـر ، زمـزم ، أبـو نجـیم ، الوشـكة ، مـراح ، بـي الكبیـر ، اللـود ، الحنیـوة ، 

اد بمـا فیهـا العامرة إضـافة إلـى الشـریط السـاحلي الممتـد مـن مدینـة سـرت حتـى بـن جـو 

  .القرضابیة

تنمیــة  تكمــا تمــ. المراعــي فــي كــل مــن بــن جــواد ، الهیشــة الجدیــدة  تنمیــة توتمــ    

القرى واألریاف المجاورة لهذه المناطق وتهدف هذه السیاسـة إلـى اسـتقرار السـكان فـي 

واالكتفـاء الـذاتي مـن المنتجـات الزراعیـة . حتى ال یهاجرون إلـى المـدن هذه المناطق 

انیــة والحــد مــن الهجــرة إلــى مدینــة ســرت وحتــى یكــون توزیــع للســكان علــى كافــة والحیو 

  .الرقعة المنتشرة حول المدینة وعلى أطرافها

بـــین ســـرت والمنـــاطق  متبـــادل ثیرأمـــا اإلقلـــیم المنفصـــل یمكـــن إعتبـــار أن منطقـــة التـــأ

حیـث یالحـظ . األخرى التـي تجاورهـا مثـل مصـراته وطـرابلس والجفـرة وٕاجـدابیا وسـبها 

أن هناك حركة واضحة للسكان واألنشطة اإلقتصادیة بین مدینة سرت وهذه المدن أو 

ولكــل مدینــة مــن هــذه المــدن درجــة تــأثیر علــى مدینــة ســرت كمــا أن لمدینــة  ،المنــاطق

سرت درجة تأثیر على هذه المدن وهـى عملیـة طبیعیـة لحركـة السـكان والقـوى العاملـة 

مكن إعتبار نفوذ سرت ومنطقـة تأثیرهـا یمتـد إلـى وی. والسلع بین األقالیم داخل الدولة 

أبعــد مــن ذلــك إلــى قــارة إفریقیــا والمنطقــة العربیــة حیــث یالحــظ تواجــد العمالــة العربیــة 

ــــــة  ــــــي المدین ــــــة ف ــــــة . واإلفریقی كمــــــا أن ســــــرت أصــــــبحت محطــــــة مهمــــــة مــــــن الناحی

لمـؤتمرات الجیوستراتیجیة بعد تزاید نشاط المدینـة علـى مسـتوى القـارة اإلفریقیـة وتعـدد ا

هـو . واللقاءات اإلفریقیة على أرض سرت وحلقة اإلتصال الخـارجي مـع هـذه المدینـة 

دور جدیــد أكتســبته ســرت بعــد تغیــر دورهــا مــن مدینــة تســیطر علــى إقلیمهــا ومنطقــة 

إلـى مدینـة أصـبحت تـؤثر فـي القـارة وحـوض البحـر المتوسـط خصوصـًا بعـد . نفوذها 

الــدولي المــار الســاحلي إضــافة إلــى الطریــق اري إنشــاء المطــار الــدولي والمینــاء التجــ
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وهـو . الدور األثر الواضح على شكل وخصـائص ووظـائف المدینـة هذا كان و بسرت 

ي واإلقتصادي الدور البارز في مناطق التأثیر والتأثر یلعب العامل اإلجتماع يما یعن

   .ا التأثیر ذدة ومضاعفة هزیا

  مدينة سرت ومنطقة نفوذها 6.2
ل مدینـــة مركـــزًا لتقـــدیم الخـــدمات إلـــى منطقـــة واســـعة یتضـــأل تأثیرهـــا كلمـــا كـــ تعـــد    

ویمكننـــا أن نالحــظ تـــأثیرات . أبتعــدنا عــن المدینـــة حیــث تظهـــر تــأثیرات مـــدن غیرهــا 

المدینــة عنـــد دراســة المنـــاطق المحیطـــة بهــا ، إذ ُتشـــكل تلـــك التــأثیرات مـــایطلق علیـــه 

   -:أقالیم المدینة ذات الصفة الواحدة مثل 

  )Trade Area( .)1(لیم المنطقة التجاریة إق -1

 .اإلقلیم الذي یزود سكان المدینة في مواسم معینة  -2

ویقصد بإقلیم المنطقة التجاریة الدائرة التي تقع تحت تأثیر نفوذ المدینـة مـن الناحیـة   

اإلقتصـادیة وتزویـد المدینـة بالمــادة الخـام مـن الریـف والمنــاطق المحیطـة بالمدینـة إلــى 

البیـع والشـراء لجمیـع المـواد التـي یـتم تبادلهـا بـین المدینـة ومنطقـة نفوذهـا فــي عملیـات 

جمیـــع األوقـــات ، وهـــو عبـــارة عـــن حركـــة دائمـــة تتوقـــف علـــى نـــوع الخدمـــة وفعالیتهـــا 

إضـــافة إلـــى شـــبكة اإلتصـــاالت والمواصـــالت ووســـائل النقـــل المســـتخدمة فـــي عملیـــة 

  .التواصل بین المدینة ومنطقة تأثیرها 

ـــذي یـــزود ســـكان المدینـــة فـــي مواســـم معینـــة مثـــل مواســـم الزراعـــي إلقلیم ویقصـــد بـــا ال

. الحصــاد ، وجنــي الثمــار، واإلنتــاج الحیــواني مــن لحــوم ، وأصــواف ، وألبــان وغیرهــا 

  .والتي تتم خالل موسم معین ُیحدد بموعد المحصول 

قــوي ماأستعرضـنا منطقــة نفــوذ مدینــة ســرت منــذ نشــأتها نالحــظ بــأن لهــا تــأثیر  وٕاذا   

على كل المناطق المحیطة بهـا وتـزداد قـوة التـأثیر كلمـا قربـت المسـافة وتضـعف كلمـا 

  . زادت المسافة 

                                                
  . 147نفس المرجع السابق ، ص  )1(
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دور مدینـة سـرت خـالل األربعـین سـنة األخیـرة علـى المنـاطق المحیطـة  وقد تعـاظم   

بهــا حیــث نالحــظ شــدة التــأثیر بالنســبة لمنطقــة الســواوة ، والقرضــابیة ، وأبــو هــادي ، 

  .یبة ، والزعفران ، وسلطان ، وهراوة ، وبن جواد جارف ، والقب

) 31(وقــرى تقـــع علــى الســاحل أو فـــي الــدواخل وبإستعراضــنا للشـــكل  (*)وهــى بلــدات

والمسافة بینها . والذي یمثل مركز مدینة سرت ومنطقة تأثیرها ومواقع القرى والبلدات 

  .     وبین المدینة نالحظ بوضوح شدة التأثیر ومناطق الربط 

فترة السـبعینات تـم إستصـالح مجموعـة مـن الودیـان التـي كانـت بـور وتـم إنشـاء  لخال

أختصـت هـذه . مجموعة أو منظومة من القرى والتجمعات السكنیة حول هذه الودیـان 

ـــواني وأصـــبحت تـــزود مدینـــة ســـرت بـــالمواد الغذائیـــة  الودیـــان باإلنتـــاج الزراعـــي والحی

مع مالحظـة بـأن جـزء كبیـر مـن . للمدینة  والحیوانیة أي أنها منطقة مادة خام وظهیر

سكان مدینة سرت هاجر إلى هذه التجمعات والودیان بعـد أن تـم إستصـالحها بعـد أن 

الظــروف اإلقتصــادیة واإلجتماعیــة فــي هــذه المنــاطق حیــث تــوفرت الخــدمات  تهیــأت

  . م 1977بتدأ من سنة اوغیرها  التعلیمیة والصحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . جمع بلدة وھي عبارة عن تجمع سكاني أصغر من المدینة وأكبر من القریة : بلدات   (*)
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نوا قد هاجروا إلى مدینة سرت خالل عقد الخمسینات والستینات بعد وهؤالء السكان كا

ومــا نــتج عنــه مــن تــوفر للخــدمات وســوق العمــل فــي المــدن بصــورة . إكتشــاف الــنفط 

بعد أن  كان هؤالء یتنقلون في البوادي واألریاف . عامة ومدینة سرت بصورة خاصة 

ل واسـعة تمتـد إلـى حول منطقة سـرت أو مـا یسـمى بادیـة سـرت وهـى عبـارة عـن سـهو 

مســـافات كبیـــرة یعتمـــد الســـكان علـــى األمطـــار التـــي تهطـــل مـــن فتـــرة أخـــرى ویجوبـــون 

 تهم فــي حركــة دائمــة وموســمیة وهــمالســهول والفیــافي والقفــار بحثــا عــن الكــالء لحیوانــا

ه رحــل إذن هنــاك تبــادل فــي المواقــع بــین مدینــة ســرت شــبیعرفــون بالســكان الُرحــل وال

ینتقـــل الســـكان إلیهـــا مـــرة یهـــاجرون منهـــا وحســـب الظـــروف  وضـــواحیها وأریافهـــا مـــرة

  . اإلقتصادیة 

 عنـدما أجـرى التعـدادم  1973وٕاذا ما تتبعنـا منطقـة نفـوذ سـرت نالحـظ بأنـه فـي سـنة 

الرسمي الثالث للسكان في لیبیا كان عدد السـكان بالمنطقـة المركزیـة فـي مدینـة سـرت 

ریــف  2842حضــر و  8408نســمة مــنهم 11250والتــي كانــت تســمى محلــه الســوق 

وكانـت بلدیـة سـرت . ریـف  509حضـر و 1412أسرة منهم  1921وبلغ عدد األسر 

فـــروع هــي ســرت ، أبوهـــادي ،  3تابعــة لمحافظــة الخلــیج ومقرهـــا أجــدابیا تتكــون مــن 

نســمة حضــر  8408نســمة مــنهم  22797وادي جــارف وبلــغ أجمــالي ســكان البلدیــة 

. ریف 12493وحضر  11412منهم  3905نسمة ریف وبلغ عدد األسر  14389و

وبلغ عدد سكان الفرع البلدي سـرت المكـون مـن محـالت السـوق واألربعـین والـوعیرات 

نسـمة حضـر وهـم القـاطنین فـي محلـة  8408نسـمة مـنهم  16713والزعفران والعامرة 

 1412منهم  2905نسمة ریف وبلغ عدد األسر بالفرع  8305السوق مركز المدینة و

  .) 1(ریف 1493أسرة حضر و

كم شرق سـرت حیـث  70تتبعها هراوة م  1973وقد كانت بن جواد بلدیة سنة        

یصــل نفــوذ بــن جــواد اإلداري ولكــن نفــوذ ســرت أمتــد إلــى بــن جــواد والنوفلیــة والســدرة 

ورأس األنوف وهـراوة وذلـك مـن خـالل أرتبـاط هـذه المنـاطق بمدینـة سـرت مـن الناحیـة 

                                                
 . 48م ، ص  1973أمانة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ،النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان )  1(
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ـــــــــین  الخدمیـــــــــة حیـــــــــث أنهـــــــــا تمثـــــــــل منطقـــــــــة   ســـــــــوق إقلیمـــــــــي لهـــــــــذه المنـــــــــاطق ویب

  .2كم 16790بمساحة قدرها  م 1973الحدود اإلداریة لبلدیة سرت سنة ) 32(الشكل 

أصـبحت سـرت بلدیـة مسـتقلة بعـد إلغـاء نظـام المحافظـات حیـث  م1984أما في سنة 

محــالت وهــى أبــو زاهیــة عــدد  5فــروع وهــى ســرت المركــز الــذي یتبعــه  9تكونــت مــن 

 1113نسمة  7407وصنفت حضر والقرضابیة . أسرة  1347مة نس 3056سكانها 

ـــم المنـــارة  نســـمة  6449أســـرة حضـــر والزعفـــران  1552نســـمة  9769أســـرة حضـــر ث

وتتكـــون المنطقـــة . أســرة حضـــر  1320نســـمة  8626حضــر وأخیـــرًا الجزیـــرة  1792

والجزیــرة ) الســوق(الحضــریة المعماریــة مــن محلتــي المنــارة التــي تمثــل ســرت المركــز 

أســرة وقــد بلــغ  2572نســمة بعــدد  18395وب المركــز بعــدد أجمــالي للســكان قـدره جنـ

  .أسرة  15124نسمة بعدد  35307المجموع الكلي لفرع سرت المركز 

محـالت وهــى الغربیــات ،  6وبلـغ عــدد سـكان فــرع الصـلول الخضــر الــذي یتكـون مــن 

  .)1(أسرة  2184نسمة بعدد  18136تالل ، الحنیوة ، قضوار ، السد ، القبیبة 

محـــالت وهـــى ناصـــر والســـدرة ، والنوفلیـــة والجـــرم  7أمـــا فـــرع بـــن جـــواد الـــذي یضـــم 

نســـمة وعـــدد األســـر  16966والـــوادي األحمـــر ، وهـــراوة ، والعـــامرة یبلـــغ عـــدد ســـكانه 

أسـرة وبلـغ عـدد سـكان فـرع هـون الــذي یتكـون مـن محلتـین همـا هـون الشــمالیة  1944

ا فــرع ودان الــذي یضــم محلتــین أمــ 1442نســمة وعــدد األســر  8443بیــة وهــون الجنو 

 1178نسـمة وعـدد األسـر  7691هما ودان الشمالیة وودان الجنوبیة بلغ عدد سكانه 

  .أسرة 

ثــم فــرع ســوكنة الــذي یضــم محلتــین همــا ســوكنة المركــز والفقهــاء بمجمــوع ســكان قــدره 

أسرة وفرع زلـة الـذي یتكـون مـن محلـة واحـدة هـي  11178نسمة وعدد األسر  8123

  .أسرة  798نسمة وعدد  5967لة بعدد سكان قدره ز 

                                                
م ، بلدیة   1984ائج النھائیة للتعداد العام للسكان  أمانة اللجنة الشعبیة العامة لتخطیط  األقتصاد مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النت)   1(

 .  52م  ، ص  1989سرت ،
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محالت هي العبادلـة والهیشـة الجدیـدة وعبادلـة الهیشـة  5ثم فرع الهیشة الجدیدة یضم 

  .ةأسر  1204نسمة وعدد أسر  7623والقداحیة وزمزم بمجموع سكان قدره 

د نســمة عــد 1293وأخیــرًا فــرع أبــو نجــیم ویتكــون مــن محلــة واحــدة یبلــغ عــدد ســكانه 

نسمة وعدد  109579 ،م1984ویبلغ المجموع الكلي لسكان بلدیة سرت  156األسر 

  .أسرة  15208األسر 

مباشـرة لمدینـة سـرت المقـر اإلداري للبلدیـة فـي تابعة  وقد كانت هذه الفروع والمحالت

بمســـاحة  م1984الحـــدود اإلداریــة لبلدیــة ســـرت ســنة ) 33(تلــك الفتــرة ویبـــین الشــكل 

  . 2كم 186750قدرها 

مدینــة ســرت  عنــدما أجــرى التعــداد الخــامس للســكان فــي لیبیــا كانــت م1995فــي ســنة 

من لیبیا ودخـل ضـمن نفوذهـا كـل مـن الكفـرة  المنطقة الوسطيمقر بلدیة خلیج سرت 

، إجدابیا الواحات ، الجفرة ، سـوف الجـین ، مصـراته ، زلیـتن بمسـاحة أجمالیـة قـدرها 

 )1( 896186یبیــا بمجمــوع ســكان قــدره أي أكثــر مــن نصــف مســاحة ل 2كــم 903820

محلة ویبین ) 34( م1995نسمة وبلغ مجموع المحالت التابعة للمنطقة الوسطي سنة 

  .م1995الحدود اإلداریة لبلدیة خلیج سرت سنة ) 34(الشكل 

عندما أجرى التعداد السادس للسكان في لیبیا بلغ عدد سكان شـعبیة  م2006في سنة 

أسرة حیث كان  29355نسمة وعدد األسر  193720لجفرة سرت التي كانت تتبعها ا

محلـة وكانــت مدینـة ســرت المقـر اإلداري للشــعبیة أي  31التقسـیم اإلداري یتكـون مــن 

وعنـد تتبـع نفـوذ  2كـم 186750أن نفوذ المدینة أمتد إلى الجفـرة جنوبـًا بمسـاحة قـدرها 

قــع حولهــا یتبــین بأنــه مدینــة ســرت ومنطقــة ســیادتها حــول المنطقــة التابعــة لهــا والتــي ت

 م1964بلدیـة حیـث كانـت فـي تعـداد للأصبحت سـرت مقـر م  1973أعتبارًا من سنة 

كانت تابعة لوالیة طرابلس عنـدما كانـت  م 1954تابعة لمقاطعة مصراته أما في سنة 

الـبالد مقســمة أداریــًا إلــى مقاطعــات ووالیــات ونظــرًا لموقــع مدینــة ســرت وســط الســاحل 

یــربط لیبیــا شــرقها بغربهــا وجنوبهــا أزداد  الــذيالســاحلي الرئیســي  اللیبــي علــى الطریــق
                                                

  . 42م ، طرابلس ، ص  1995الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان ) 1( 
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نفـوذ مدینـة سـرت بعـد زیـادة أعـداد السـكان وأصـبحت تمثـل مدینـة هامـة ذات وظــائف 

أیطـال (متعددة تقدم الخدمة لكافة المناطق التي تتبعها وعلى الرغم من توصیه شـركة 

ري الرسمي لإلدارة فـي لیبیـا بأن تكون مدینة سرت المقر اإلدا م1976سنة  )كونسلت

حیـث أصـبحت مدینـة سـرت المقـر اإلداري األول  م1989إال أن ذلك لم یـتم إال سـنة 

فــي لیبیــا ونقلــت الیــة جمیــع األمانــات النوعیــة ومــؤتمر الشــعب العــام واللجنــة الشــعبیة 

العامــة والعدیــد مــن الشــركات والمؤسســات واإلدارات الخدمیــة فــي ظــل سیاســة توزیــع 

والســكان وتخفیــف الضــغط علــى المــدن الكبــرى وربــط الســاحل األوســط بــین الخــدمات 

الكبیــر ولمــا تمثلــه منطقــة  يبنغــازي وطــرابلس المــدینتین الرئیســیین ذات الثقــل الســكان

الوسط من فراغ سكاني یمثل نقطة ضعف في كیان لیبیـا الجیوبـولیتكي وقـد قـْدر عـدد 

 5000داري األول فـي لیبیـا حـوالي الوظائف التي تحتاجها سرت باعتبارها المركز اإل

أفـراد  5بمتوسـط  مـن السـكان )1(نسمة 25000وظیفة وهذا یعني أنها ستجذب حوالي 

( ویوضـح الشـكل  .  1989خالل الخمس سـنوات األولـى اعتبـارًا مـن  الواحدة لألسرة

  .م  2006منطقة نفوذ مدینة سرت سنة )  35

اإلداریة على مستوى الدولة حیث تم إنشاء تقاسمت مدینة هون بإقلیم الجفرة الوظیفیة 

وتجهیــز ُمركــب مــن المبــاني الحدیثــة فــي هــذه المدینــة مارســت فیــه األعمــال اإلداریــة 

 إلـى سـنة 1996والخدمیة على مستوي لیبیا إضافة إلى مدینة سرت أعتبـارًا مـن سـنة 

  )2( .م 1999

  

  

  

  

  

                                                
 .18سعد خلیل القزیري ،  دراسات حضریة ، مرجع سبق ذكره ، ص )  1(
 . 7، ص  2006وتطویر المراكز اإلداریة ، التقریر السنوي ، جھاز تنمیة )  2(
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 واالســتمراریةینــا فكــرة واضــحة عــن الحیــاة وأخیــرًا أن تطــور المدینــة عبــر التــاریخ یعط

لهــــذه المدینــــة ونمــــط المبــــاني والنســــیج الحضــــري خــــالل المراحــــل التاریخیــــة وكــــذلك 

عنــد دراســتة لنشــأة ) جرافیــت تـایلور( الوظـائف ومبــرر وجــود أي مدینـة ،  وقــد حــاول 

 وتطور المدن في الوالیـات المتحـدة أن یضـع مراحـل معینـة للمدینـة منـذ نشـأتها وحتـى

ـــًا التطـــور الطبیعـــي وشـــكل وخطـــة المدینـــة وفـــق التطـــور الطبیعـــي  )1(أنـــدثارها  مراعی

وقـد الحـظ عنـد دراسـة المدینـة بـأن طبیعـة ومجـال المدینـة یتطلـب مالحظـة . لألشیاء 

النمـــو وٕاســـتعماالت األراضـــي لكافـــة األغـــراض بحیـــث یعكـــس الـــزمن الـــذي مـــرت بـــه 

بــن خلــدون هــو أول مــن أشــار إلــى تطــور المدینــة وعلینــا هنــا أن نؤكــد بــأن العّالمــة أ

البـد للعمـران البشـري مـن (فـي مقدمتـه المشـهورة حیـث یقـول  العمران واألهتمام بالبیئـة

مراحـــل تطـــور المدینـــة عنـــد ) 3(ویوضـــح الجـــدول . )2()سیاســـة تـــنظم شـــئونه وترعـــاه

  -:وٕاذا ما تم تطبیق ذلك على مدینة سرت نالحظ األتي  )تایلور(

صغیرة على ساحل البحر على تلة من الرمال الشـاطئیة فـي  نشأت سرت كمحطة. 1

شــكل مینــاء صــغیر یتجمــع حولــه عــدد بســیط مــن الســكان ویمكــن تســمیة ذلــك بمرحلــة 

 نم بواســطة الفینیقیــی.ق 600الطفولــة والنشــأة األولــى ویمكــن تقــدیرذلك فــي ســنة شــبه 

  .كما ورد في الفصل الرابع عن دراسة التطور التاریخي لمدینة سرت 

تعددت الشوارع في المدینة وأصـبحت تتفـرع مـن الشـارع الرئیسـي الـذي كـان عبـارة . 2

عن طریق یمر غربًا وشرقًا وأصبحت هنـاك مجموعـة مـن المسـاكن والمبـاني البسـیطة 

ویمكن أن نطلق علیها مرحلة الطفولة أي أن المدینة أصبحت تكتشف نفسها وتحاول 

قتهـا بالمنـاطق واألقـالیم المجـاورة ولعبـت أثبات وجودها وفـق الموضـع الـذي یحـدد عال

 .طرق المواصالت الدور الحاسم في هذا النمو 
  

  

                                                
 .  212جرفیت تایلورمرجع سبق ذكره ، ص  )1(
  عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة الجزء األول من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر و من  )2(

  .  288ص )  1979،  1دار الفكر ، ط: مشق د( عاصرھم من ذوى السلطان األكبر ،         
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  مراحل تطور المدینة عند تایلور) 3(جدول 

  المسمى  الوصف  المرحلة

  ضیق محلة ومركز صغیر یتكون من شارع صغیر واحد  األولى

شبة 

الطفولة 

  )النشأة(

  الطفولة  تخطیط المدینة وتتعدد الشوارعیبدأ النظام الشبكي بالظهور في   الثانیة

  الثالثة
اتصال واضح بین الحى التجاري ووسط المدینة تشمل عدد من 

  .سكنیة بالحي التجاري  الشوارع وتكون هناك أحیاء
  

  

  الصبا

  الرابعة

یبدأ ظهور األحیاء السكنیة في المدینة ویمتد العمران إلى خارجها 

ها وتنقسم األحیاء الكبیرة ثم تنفصل األحیاء السكنیة عن بعض

منها إلى أربعة مناطق تبدأ بالقصور وتنتهي باألحیاء الفقیرة 

ألف نسمة  30المهملة یحدث هذا عندما یصل سكان المدینة إلى 

.  

  المراهقة

  الخامسة
شوارع عریضة وتقاطع شبكي للطرق وأرتفاع للمبني وأستغالل 

  .لكافة األراضي داخل المخطط 
  النضج

  السادسة
تخطیط حدیث مدن عصریة شوارع عریضة قاطعة للتوزیع 

  .الشبكي القدیم 

النضج 

  المتأخر

  الهرم  )المدن القدیمة ( أحیاء هجرها أهلها ومدینة راكدة   السابعة
، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،  2جرافیت تایلور ، الجغرافیا الحضریة في الجغرافیا في القرن العشـرین ، ج : المصدر 

  . 21، ص  1977لقاهرة ، ا
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تكــون الســـوق وســـط المدینـــة إضـــافة إلـــى الجـــامع والمبـــاني الرســـمیة وأصـــبح هنـــاك .3

تخصـــص فـــي المحـــال التجاریـــة إضـــافة إلـــى تصـــریف المنتجـــات الزراعیـــة والحیوانیـــة 

الـواردة مـن ظهیـر المدینـة وبـدأ الحـي التجـاري فـي الظهـور وأنفصـال األحیـاء الســكنیة 

حــي المنــارة وحــى الســوق والحــي الجنــوبي واضــحة وأطلقــت  وفــي حالــة ســرت أصــبح

أسماء محلیة على هذه األحیاء تعددت الشوارع وأصبحت تعج بالحركـة ویمكـن تحدیـد 

عنـدما أسـس راسـم باشـا فـي العهـد العثمـاني الثـاني  م  1835تاریخ هذه المرحلة سنة 

منهــا ســوى  بــقولــم ی ،م 1975التــي أزیلــت ســنة  ق مدینــة ســرت والمدینــة القدیمــهســو 

یف نالجـامع العتیـق والمدرسـة القدیمـة ویمكـن أن نطلـق علـى هـذه المرحلـة حسـب تصــ

 ،لمراحــل المدینــة بالصــبا أي المرحلــة التــي تبلــغ فیهــا المدینــة أشــدها )جرفیــت تــایلور(

أمتد العمران .4وتصبح فتیة وتحاول فرض نفسها داخل الموضع واألقلیم الذي حولها 

مركزیة والمدینة القدیمة بشكل واضح وتحولت مدینة سرت إلى خارج نطاق المنطقة ال

وذلــــك بســـبب زیــــادة عـــدد الســــكان والتطــــور  ،م 1966خـــارج نطــــاق المخطـــط األول 

إضـافة إلـى هجـرة السـكان مـن الریـف والبادیـة إلـى  ،وتأثیر األقالیم المجـاورة ،العمراني

لمتعددة الطوابق وأتسعت المدینة كما أن المركز أصبح یتوسع رأسیًا وظهرت المباني ا

منطقــة الســوق وأنفصــلت األحیــاء الســكنیة بشــكل واضــح وأصــبحت أربعــة وهــى الحــي 

ویســـمى الســـوق أو ســـرت المركـــز حیـــث المدینـــة القدیمـــة ثـــم الحـــي ) 1(الســـكني رقـــم 

غـرب المدینـة علـى شـاطئ البحـر والـذي أمتـد بشـكل مـوازي للطریـق ) 2(السكني رقـم 

شــرق المدینــة والــذي أمتــد جهــة الجنــوب ) 3(حــي رقــم الســاحلي وســاحل البحــر ثــم ال

إلــى أن وصــل إلــى منطقــة الســواوة وأبــو زاهیــة  وهــى منطقــة زراعیــة حــول  ،الشــرقي

جنـــوب الطریـــق الســـاحلي الـــذي أمتـــد جنوبـــًا حتـــي ) 4(ثـــم الحـــي رقـــم  ،المدینـــة ســـرت

 منطقــة الخاصــة التــيمنطقـة الغربیــات ومجــري وادي تــالل خصوصــًا بعـد أن ُأزیلــت ال

الحـي  وأمتـد هـذا ،في سبیل زیادة نمو المدینـة مـن الناحیـة الجنوبیـة كانت تشكل عائقاً 

وأمتد على طول مجري الوادي وأتجه  ،إلى الغرب حیث وصل إلى مصب وادي تالل

الحي شرقًا على طول طریق بنغـازي الرئیسـي وطریـق الجفـرة وبـذلك یعتبـر هـذا الحـي 
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وعــدم  ،نظــرًا ألتســاع المنطقــة المالصــقة للمدینــةمــن أكبــر أحیــاء المدینــة وقابــل للنمــو 

وجــود عوائــق طبیعیــة إال أن ذلــك ســیكون علــى حســاب األراضــي الزراعیــة فــي هـــذه 

 .المنطقة 

وتعتبــر الفتــرة الحالیــة مــن أســرع فتــرات النمــو العمرانــي فــي مدینــة ســرت حیــث تتوســع 

عه مدینة سـرت المدینة في كافة االتجاهات عدا الشمال حیث البحر وبذلك ستصبح م

نســمة مــن الســكان وســیكون شــكل المخطــط  )1(ألــف  مائــة ذات م 2025بحلــول عــــام 

 .نمو حول محاور الطرق ی يشریط دائري بعد أن كان

المخطط إضافة إلى المناطق مدینة سرت داخل ) 36(وتوضح الخریطة الجویة شكل 

الســــنوات  ة للمدینـــة والتـــي یتوقـــع أن تصــــبح ضـــمن مخطـــط المدینـــة خـــاللالمالصـــق

الالحقــة ویالحــظ أتجاهــات النمــو والمنــاطق الزراعیــة حــول المدینــة إضــافة إلــى وادي 

  .أتالل غرب سرت 

م، وٕاذا مــا قارنــا ذلــك مــع الخریطــة الجویــة ســنة  2006مدینــة ســرت ســنة وضــع  وهــو

فـــي مقدمـــة هـــذه الدراســـة نالحـــظ التطـــور الكبیـــر  إلیهـــام التـــي ســـبق اإلشـــارة  1966

بــل أن مدینــة ســرت . مخطــط خــالل األربعــین ســنة الماضــیة قعــة الللمدینــة وٕاتســاع ر 

وأن قــل هــذا المعمــور أو زاد خــالل المراحــل التاریخیــة  ،أســتمرت منــذ نشــأتها معمــورة

ولــم یحــدث لهــا مــا حــدث مــثًال لمدینــة  ،المتعاقبــة إال أنهــا حافظــت علــى اســتمراریتها

هـام ألي مدینـة ویشــكل ا هنـوعامــل اإلسـتمراریة  ،صـبراتة ولبـده حیـث أصـبحتا أطـالل

كما أن المدن التي حافظـت علـى اإلسـتمراریة  .تاریخها ومراحل اضمحاللها وتطورها 

تواجــه مشـــكلة الـــنقص بـــل انعـــدام المخلفـــات األثریــة النـــاتج عـــن عملیـــات هـــدم القـــدیم 

  .واحالل الجدید بدًال منه وهكذا 

  

  

  

                                                
مكتب البحوث واإلستشارات الھندسیة ، مشروع الجیل الثالث للمخططات ، نطاق الخلیج ، سرت الواقع والرؤیة المستقبلیة ، )  1(

 . 18، ص  2007م ، طرابلس ،  2025ـ  2006
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ویساهم السكان في  ،سمال اإلجتماعي الذي تقوم به وعلیه التنمیةهم الرأ السكان     

وتلعب حركة السكان الدور األساسي في نمو المدن مـن . كافة األنشطة داخل المدن 

دراسـة . انیة حیث هجرتهم ، أو الزیادة الطبیعیة من موالید ووفیات داخـل الكتلـة السـك

ســـوف نلقـــى الضـــوء هنـــا علـــى الســـكان و  هـــا جغرافیـــةالســـكان بصـــورة عامـــة تخـــتص ب

ســكان مدینــة ســرت وأمــاكن تواجــدهم داخــل المخطــط المعتمــد ومــدى  ونمــو خصــائص

المدینة من خالل اسـتعماالت األراضـي والتطـور الـذي  ةجیو لمورفو تأثیر السكان على 

  . ومدى تأثیر السكان فیه حدث للمخطط خالل المراحل التاریخیة 

م 2006لتعـــــداد العـــــام للســـــكان ســـــنة عـــــدد ســـــكان شـــــعبیة ســـــرت حســـــب ا یبلـــــغ    

 لي إقلـیم الخلـیج الـذي یضـم كـل مـن مـن إجمـا )%35(نسمة وهو ما یشـكل 141378

  .من إجمالي سكان لیبیا  )%3(الجفرة و ،إجدابیا  ،الكفرة 

 نســـمة مـــنهم 56681داخـــل المخطـــط المعتمـــد مدینـــة ســـرت ســـكان یبلـــغ عـــدد و    

سـكان مدینـة سـرت  عـدد تعرضـنا تطـورسوٕاذا مـا أ ،إنـاث) 1( 27700و ذكور 28981

 عنــدما تعــرض م 1917ة والرســمیة منــذ بدایــة التعــدادات العامــة للســكان شــبة الرســمی

وبولوجیــة فــي كتابــة األنتر فــي الدراســات  صصــالمتخ )أوغســطیني( المــؤرخ اإلیطــالي

سـرت مدینـة واألریاف حیث كان عدد سكان والقرى سكان لیبیا إلى عدد سكان المدن 

  .  )2(نسمة 2000حوالي 

نسمة وهم السكان الذین یجوبون المنطقـة حـول  9800وكان عدد السكان شبة الرحل 

الزراعــة  ویمتهنــون حرفــة للــرزق اً یعــاودون التنقــل طلبــ مدینــة ســرت یســتقرون فتــرة ثــم

نسمة من السـكان الرحـل الـذین ینتقلـون خـارج نطـاق مدینـة سـرت  5400و. الموسمیة

                                                
 .3الھیئة العامة للمعلومات ، مرجع سبق ذكره ، ص )   1( 
  .  1، ص ) 1978الدار العربیة  للكتاب : طرابلس  (خلیفة التلیسي ،) تر(نري دي أغسطیني ، سكان لیبیا ، ھ)  2( 
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ــ وهــم یقومــون بــالرعى والبحــث عــن . ي تســمى بادیــة ســرت فــي البــوادي واألریــاف والت

  .الكالء عندما تهطل المطر ویسكن هؤالء بیوت متنقلة من الشعر والوبر 

خصائص هؤالء السكان وعددهم یتیح لنا معرفة الهجرة إلى مدینة لضنا اإستعر إن     

لیــة هـؤالء الســكان الـدور األساسـي فـي عمخـالل السـنوات الماضــیة والتـي لعـب  تر سـ

التوطن والسكن في المدینة مما زاد مـن سـكان المدینـة ومـا یترتـب علیـه مـن تغیـر فـي 

خصـائص الســكان وحــركتهم إضــافة إلــى تغیــر إســتعماالت األراضــي وتغیــر فــي شــكل 

  .المدینة ومخططها 

للسكان في لیبیـا بلـغ عـدد سـكان عام عندما تم إجراء أول تعداد  م1954في سنة     

تـم إجـراء التعـداد الثـاني الرسـمي للسـكان فـي لیبیـا . نسـمة  4877مدینة سرت حوالي 

ا أن نالحــظ هنـا إلــى وعلینـ. نســمة  7100حیـث بلــغ عـدد ســكان سـرت م 1964سـنة 

تــم الشـــروع فــي تنفیـــذ  م 1966ى فـــي ســنة أنــه بعــد ســـنتین مــن إجــراء هـــذا التعــداد إ

ول كــــان لظهــــور المخطــــط األ .م  1988-1966األول  التخطیطــــي مخطــــط الجیــــل

األهمیة البارزة في توفر قطع األراضي والمشروعات اإلسكانیة والتـي أدت إلـى حركـة 

یــدل علــى حجــم  وهــذا الســكان مــن الریــف إلــى المدینــة لتــوفر الســكن وفــرص العمــل 

كمـا أن  م1964م حتـى 1954سكان المدینة وزیادة الرقعة الحضریة خالل الفترة مـن 

كبیرًا للدخل القومي إضافیًا عائدًا أعطى  والذي .ظهور النفط وبدایة إنتاجه وتصدیره 

المـــدن واإلســـكان  ومـــن بینهـــاســـمح لهـــا بتســـخیر ذلـــك فـــي خطـــط التنمیـــة فـــي لیبیـــا و 

أدى إلى إعادة توزیـع السـكان داخـل لیبیـا مـن حیـث زیـادة سـكان و . والخدمات وغیرها 

   .المدن والهجرة من األریاف والقرى إلى المدن 

حیـث كـان م  1984إلـى  م1973ت إلـى الضـعف مـن سـنة زاد عدد سكان مدینـة سـر 

خــالل تســعة ســنوات حیــث بلغــت نســبة الزیــادة نســمة  18395نســمة وأصــبح  8408

ســــنویًا وهــــذا أعلــــى مــــن معــــدل النمــــو العــــام  )% 20 – 10(وبلــــغ مــــابین  )105%(

وتقدمت مدینة سرت إلى مرتبـة متقدمـة فـي ترتیـب المـدن اللیبیـة ) 1(للتحضر في لیبیا 

المتربــة الثالثــة بعــد أن كانــت فــي  م 1995العاشــرة ســنة أصــبحت فــي المرتبــة  حیــث
                                                

 . 408محمد المبروك المھدوي ، مرجع سبق ذكره  ص )  1(



121 
 

ســـنة  17و م1964ســـنة  15و م1973ســـنة  14بعـــد أن كانـــت  م1984ســـنة عشـــر 

أنهــا تســتمر فــي معــدل النمــو الســكاني بشــكل واضــح كنتیجــة یعنــي  وهــذا) 1(  م1954

كمــــا اإلداریــــة مباشــــرة لتعــــدد الوظــــائف التــــي أصــــبحت تقــــدمها وخصوصــــًا الوظیفیــــة 

  . سنعرف الحقًا 
  

1.3   

من أهم المتغیرات التي توضح تطور عدد السـكان خـالل الفتـرات  السكانيالنمو      

والذي یوضح عـدد سـكان سـرت المركـز وهـى المنطقـة ) 4(ل و وبدراسة الجد ةالتعدادی

سرت السـوق الواقعة داخل نطاق المخطط المعتمد حیث كانت تسمى قصر سرت أو 

النمـو السـنوي ومقـدار  یوضح الجدول مقدار الزیادة في هذه المنطقة العمرانیـة ومعـدل

التعـــدادین ونســـبة هـــذه الزیـــادة وفـــق التعـــدادت العامـــة للســـكان مـــن ســـنة  الزیـــادة بـــین

ــــىم 1954 ــــدار الزیــــادة مــــن م  2006 حت ــــأن مق ــــث نالحــــظ ب م إلــــى 1954ســــنة حی

وبلغـــت نســـبة الزیـــادة %) 2.8(و قـــدره نســـمة بمعـــدل نمـــ 1546م بلغـــت  1964ســـنة

 )2( 4877م 1954كان عدد السكان في سنة  خالل العشر سنوات حیث %) 31.7(

 م1964الفتــرة التعدادیــة الثانیــة مــن  )3(م1964نســمة فــي ســنة  6423نســمة وأصــبح 

وبلغت نسبة %) 2.8(نسمة بمعدل نمو قدره  1985الزیادة  م بلغت قیمة 1973إلى 

 6423 م1964خـالل التسـع سـنوات حیـث كـان عـدد السـكان سـنة %) 30.9(الزیادة 

إلــــى ســــنة م  1973الفتــــرة مــــن ســــنة   م1973نســــمة ســــنة  )4(8408نســــمة وأصــــبح 

نســمة بمعــدل نمــو قــدره  9987قیمــة الزیــادة ولمــدة أحــدى عشــر ســنة بلغــت  م 1984

 م1973حیـث كـان عـدد السـكان فـي سـنة %) 118.8(وبلغت نسبة الزیـادة %) 7.1(

وتعــــد هــــذه الفتــــرة مــــن أعلــــى م  1984نســــمة ســــنة  18395نســــمة وأصــــبح  7408

السكاني حیث ترافقت مع زیادة العائدات النفطیة مما أسـهم فـي نهضـة  ومعدالت النم

                                                
  . 15سعد خلیل القزیري ،دراسات حضریة ، مرجع سبق ذكره  ص  )  1(
  . 12م ، طرابلس ، ص  1954تعداد ، التعداد العام للسكان ،وزارة االقتصاد الوطني ، مصلحة اإلحصاء وال)  2(
 . 44م ، طرابلس ،ص  1964وزارة االقتصاد والتجارة ، مصلحة االحصاء والتعداد ، التعداد العام للسكان ،   )3(
م ،  1973تعداد العام للسكان ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة ، أمانة التخطیط مصلحة االحصاء والتعداد نتائج ال  )4(

 . 30ـ  29م ، ص ص  1979طرابلس ، 
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عمرانیة كبیرة جذبت الكثیر من السكان إلى مدینة سرت وزاد من معدل الهجرة الوافدة 

  .ن األخرى في لیبیا من الریف والمناطق المجاورة للمدینة ومن المد

وهـى أحـدى عشـر سـنة بلغـت  م 1995حتـى سـنة م  1984أما خالل الفترة من سـنة 

%) 3.7( نســمة بمعــدل نمــو قــدره  9305قیمــة الزیــادة فــي عــدد ســكان مدینــة ســرت 

خالل الفترة المذكورة حیث كان عدد السـكان فـي سـنة %) 33.6(وبلغت نسبة الزیادة 

  . م 1995سنة  )2(نسمة  27700 نسمة وأصبح )1(18395 م  1984

ونالحظ هنا أنخفاض معدل النمو عن المعدل السـابق وذلـك ألعتمـاد الزیـادة السـكانیة 

على الزیادة الطبیعیة من موالید وأن عامل الهجرة أصـبح قلیـل بعـد أن أسـتقر الوضـع 

الســكاني لمدینــة ســرت بعــد الطفــرة النفطیــة وٕانخفــاض أســعار الــنفط خــالل هــذه الفتــرة 

ــــى التنمیــــة فــــي المجــــال الســــكنيو  أنخفــــاض مخصصــــات  و الــــذي أنعكــــس بــــدوره عل

بلغت م  2006إلى سنة م  1995الفترة األخیرة من سنة أما   اإلسكان بصورة خاصة

وبلغــت %) 6.5(نســمة خــالل اإلحــدى عشــر ســنة بمعــدل نمــو قــدره  28981الزیــادة 

نســــمة  27700م 1995حیــــث كــــان عــــدد الســــكان ســــنة %) 104.6(نســــمة الزیــــادة 

  . )3(م 2006نسمة سنة  56681وأصبح 

بإرتفـــاع فــي معــدل النمـــو م  2006إلــى  م 1995وأتســمت الفتــرة التعدادیــة مـــن ســنة 

ذلــك تغیــر التركیــب الــوظیفي للمدینــة بعــد أن أصــبحت المقــر اإلداري  ومــردالســكاني 

  .ة لمؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبیة العامة واللجان الشعبیة العامة النوعی

عف دور اوأصبحت المدینة منطقة جذب لكونها المقر اإلداري األول في لیبیا مما ض

المدینة وأتساع رقعتها نتیجـة الزیـادة فـي عـدد السـكان الناتجـة عـن عامـل الهجـرة إلیهـا 

  . إضافة للزیادة الطبیعیة 

  

                                                
 الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، أمانة اللجنة الشعبیة العامة لتخطیط االقتصاد ، مصلحة االحصاء والتعداد ،  )1(

 . 69ـ  68، طرابلس ، ص  1984نتائج التعداد العام للسكان 
م ،  1995اھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، الھیئة العامة للمعلومات والتوثیق ، نتائج التعداد العام للسكان ،الجم )2(

 . 68ـ  67طرابلس ، ص 
م  2006عام للسكان ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، الھیئة العامة للمعلومات ، النتائج األولیة للتعداد ال  )3(

 . 59،طرابلس ، ص 



123 
 

  م)2006-1954(عدد سكان المنطقة الحضریة لمدینة سرت ومعدل النمو خالل  )4(جدول 

سنة 

  التعداد

عدد السكان 

  )نسمة(

معدل 

  *%النمو

مقدار الزیادة 

  بین التعدادین
  المدة

نسبة 

  %الزیادة

1954  4.877    -  -  -  

  %31.7  سنوات 10  1546  3.1%  6423  1964

  %30.9  سنوات9  1985  3.4%  8408  1973

  %118.7  سنة11  9987  10.7%  18395  1984

  %50.6  سنة11  9305  4.6%  27700  1995

  %104.6  سنة11  28981  9.5%  56681  2006

  : المصدر
، والیـــة طـــرابلس ، م  1954للســـكان ، التعـــداد العـــام ، مصـــلحة األحصـــاء والتعـــداد الـــوطني  وزارة األقتصـــاد -1

  .مصراته، متصرفیة سرت  ة محافظ

متصـرفیة ، مقاطعة مصـراته ، م 1964والتعداد العام للسكان ،  قتصاد والتجارة ، مصلحة االحصاء وزارة األ -2

 .سرت 

) 1(م ، جدول رقم  1973أمانة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد نتائج التعداد العام للسكان ، الخلیج ،  -3

 . 30ـ  29ص 

أمانــة اللجنــة الشــعبیة العامــة لتخطــیط األقتصــاد ، مصــلحة األحصــاء والتعــداد ، نتــائج التعــداد العــام للســكان  -4

 . 69ـ68فحة ص)  1( جدول رقم  بلدیة سرت – 1984

 1 – 1( جدول رقم  ، المنطقة الوسطي 1995الهیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق نتائج التعداد العام للسكان  -5
 . 68ـ  67، ص )  2ـ  1( و جدول ) 

 . 59م ، ص  2006للمعلومات النتائج األولیة للتعداد العام للسكان  ةالهیئة العام -6
 

                                                
  : تم إستخراج معدل النمو وفقاً للمعادلة األسیة االتیة   *
    ) 1لوك – 2لو ك( =   ر

  ھــ × ن             
   -: حیث أن 

  .عدد السكان في التعداد األول =  1ك
  .عدد السكان في التعداد الثاني =  2ك
  .معدل النمو السنوي = ر 
  .الزمنیة الفاصلة بیین التعدادین  الفترة= ن 
   2.71828= مقدار  ثابت = ھـ 

در ریة ،: المص ا البش ي الجغرافی ائي ف ل اإلحص دخل التحلی ھ ، م د بوعیان ي محم روت ( فتح ة : بی ة للطباع ة العربی دار النھض
 .  239م ، ص 1986)والنشر
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) 5(ســة الجــدول ار ل الســبع ســنوات األخیــرة وبدني خــالعرضــنا النمــو الســكاتأس وٕاذا مــا

 م2006إلــى  م 2000مــن الفتــرة فــي مدینــة ســرت خــالل و الســكاني مــالــذي یبــین الن

وهـو یـدل علـى أن هنـاك أسـتقرار فــي %) 1.8(كــان السـنوي نالحـظ بـأن معـدل النمـو 

 النمــو قیمــة فــي عملیــة ةأیــیشــكل  معــدل النمــو الســكاني وأن عامــل الهجــرة أصــبح ال

 الفـرق بـین الموالیـد والوفیـات هـوكاني وأن هـذه القیمـة ناتجـة عـن الزیـادة الطبیعیـة الس

المدینــة مركزهـا اإلداري األول علــى مســتوي  افیهـ خـالل الســنة وهـى الفتــرة التـي فقــدت

كــانوا یعملــون فـي مدینــة ســرت عـادوا إلــى مــدنهم الـذین تهم لیبیـا وأن المــوظفین وعــائال

 قـــرن خـــالل نصـــفأي نســـبة فـــي عـــدد ســـكان ســـرت لوا األصـــلیة وأصـــبحوا ال یشـــك

وهو أول تعـداد م  1954نسمة سنة  4877مرة حیث كان  12تضاعف عدد السكان 

 وهــذاالتعــداد األخیر هــو م و 2006نســمة ســنة  56681لیبیــا وأصــبح رســمى أجــرى فــي 

یدل على دور عامل الهجرة في زیادة عدد سكان المدینة إضافة إلـى الزیـادة الطبیعیـة 

أســباب الهجـرة إلــى الــدور الــذي أصــبحت تلعبــه  زىة عــن الموالیــد والوفیــات وتعــالناتجـ

مدینة سرت في إقلیم الخلیج خصوصًا بعـد أكتشـاف الـنفط فـي الخمسـینات ومـا ترتـب 

علیه من توفر وظائف وخدمات استقطبت السكان مـن األریـاف والبـوادي والقـرى التـي 

ور دور المدینـة وتعـدد الوظـائف إضـافة إلـي تطـ ،تقع ضمن مجال تـأثیر مدینـة سـرت

م الخدمـة للعـابرین دالتي أصـبحت تقـدمها مـن مركـز حضـري صـغیر علـى السـاحل یقـ

للطریـق الـرابط بــین الشـرق والغــرب إلـى مركـز محلــي یقـدم خــدمات للمنـاطق المجــاورة 

وتــأثیره علــى المنــاطق التــي حولــه إلــى مركــز  نفــوذهإلــى مركــز بلــدي توســعت منــاطق 

یم حیث أصبحت سرت أول مدینة كبیرة بـین مصـراته وٕاجـدابیا علـى على مستوى اإلقل

ســاحل خلـــیج ســرت وهـــذا یعنــي وقوعهـــا بــین القطبـــین الحضــریین الكبیـــریین طـــرابلس 

الســكاني والحضــري الكبیــر فــي لیبیــا إضــافة إلــى وقــوع  ثقــلحیــث یمــثالن ال. وبنغـازي 

نـــاطق التـــي والم یة ممتـــدة األطـــراف تســـیطر علـــى القـــرىســرت وســـط منطقـــة صـــحراو 

  .ة متنوعة محولها باعتبارها مركز خد
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تضــــاعف دور المدینــــة خــــالل الخمــــس عشــــر ســــنة األخیــــرة بعــــد أن أصــــبحت تقــــدم 

 أصــبحت  والوطنیــة حیــثالوظیفــة اإلداریــة علــى جمیــع المســتویات المحلیــة واألقلیمیــة 

مركـز لعــدد أربعــة محــالت وســط المدینــة ومقــر للشــعبیة التــي تمتــد منطقــة نفوذهــا مــن 

حة قـدرها رأس األنوف شرقًا إلى الهیشة الجدیدة غربًا حتى أبـو نجـیم جنوبـًا علـى مسـا

  .)1( نسمة  141373 بمجموع سكان یبلغ) كم91.879.90(

وتضـــاعف هـــذا الـــدور مـــرة أخـــرى بتمركـــز اإلدارات الرئیســـیة فـــي الدولـــة وأحتضـــانها 

  .ة الدولیة خالل السنوات األخیر  للعدید من اللقاءات والمؤتمرات 

  
  م 2006 – 2000النمو السكاني لمدینة سرت خالل ) 5(جدول 

  السنة
معدل النمو   المجموع  نغیر اللیبیی  اللیبیون

  %  باآلالف  %  باآلالف  %  باآلالف  %السنوي 
2000  33955  88.6  4372  11.4  38327  100  1.8  
2006  52184  92  4497  8  56681  100  1.8  
  .فهي تقدیر 2000أما سنة  .م  2006 للسكان ًا لنتائج التعداد العامأعداد الباحث أستنادمن : المصدر 

  

  .تطور أعداد سكان مدينة سرت  2.3
وذلك إلنها تمثـل مقـر اإلدارة  ،تعد سرت قطب النمو الرئیسي ضمن شعبیة سرت    

التنفیذیة على المستوى الوطني أما ما یخص الدور الـذي تلعبـه علـى مسـتوى الشـعبیة 

كــل الخــدمات للمنــاطق المجــاورة لهــا حیــث یوجــد بهــا المستشــفى الرئیســي فإنهــا تــوفر 

الوحید إضافة إلـى الجامعـة ومقـرات اإلدارة التنفیذیـة علـى مسـتوى نطاقهـا إضـافة إلـى 

تصـــاالت التـــوفره مـــن فـــرص عمـــل للســـكان بواســـطة مرافقهـــا الخدمیـــة المختلفـــة كإ مـــا

الصـناعیة و والمؤسسـات التجاریـة الخدمات التعلیمیة والصحیة والمصارف والتأمینـات و 

  .المختلفة وغیرها 

                                                
مخططات ـ أقلیم الخلیج التخطیطي ـ ملخص مخطط األقلیم الفرعي مكتب الجامعة لإلستشارات الھندسیة ، مشروع الجیل الثالث لل)  1(

 . 8م ، ص  2008التخطیطي سرت  ، 
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السكان التفصیلیة لمدینة سرت وفق التعدادات العامة للسـكان الرسـمیة والتـي وتشیر بیانات 

نسـمة لسـنة  4877ُأجریت على المستوى الوطني أن عدد سكان مدینة سـرت قـد أرتفـع مـن 

 م1964نسـمة سـنة  7100لـى وهو أول تعداد رسمي للسكان علـى مسـتوى لیبیـا إم  1954

 م1984نسمة سنة  18495و م1973نسمة سنة  18408وهو التعداد الثاني ثم ارتفع إلى 

نســـمة وهـــو التعـــداد م  2006نســـمة ســـنة  56681إلـــى  م1995نســـمة ســـنة  27700مـــن 

مــن جملــة ســكان شــعبیة ســرت % 40.1األخیــر ویمثــل حجــم ســكان مدینــة ســرت مانســبته 

  .م  2006مة حسب تعداد نس 141378البالغ عددهم 

 مـن المنفــى نویؤشـر ذلـك إلـى أن حركـة الهجــرة مـن الریـف إلـى المدینــة وعـودة اللیبیـی

 ،ستعمار لیبیا قد أسهم في زیـادة عـدد السـكان بالمدینـةفي الدول المجاورة خالل فترة ا

هذا وقد شهدت مدینة سرت بعد ذلك تراجعًا ملحوظـًا فـي معـدل النمـو خـالل النصـف 

مــن الثمانیــات وخــالل عقــد التســعینات نظــرًا لتراجــع عامــل الهجــرة وٕارتفــاع ســن الثــاني 

الزواج واألحوال اإلقتصادیة التي أدت إلى تراجع حركـة بنـاء المسـاكن ممـا آثـر بـدوره 

االرتفــاع فــي معــدل النمــو الســنوي خــالل الفتــرة  ونــرجحعلــى تراجــع معــدالت الــزواج 

  -:التعدادیة األخیرة إلى عاملین هما 

وافــد أعــداد كبیــرة مــن ســكان األریــاف مــن الشــعبیة بإتجــاه المدینــة نظــرًا لمــا ت -1

رد ســكانها طــتــوفره مــن مســاكن وخــدمات ومرافــق كمــا عملــت األریــاف علــى 

یهـــا وفي للمیـــاه باألودیـــة التـــي أقیمـــت علنتیجـــة التنـــاقص فـــي المخـــزون الجـــ

لقطـاع همـال ابدایة عقد الستینات مما نـتج عـن إ المشروعات الزراعیة خالل

  . الزراعي وتدني مرودیته

أنه ذكر المدینة على م  1995یؤخذ على التعداد السكاني لمدینة سرت سنة  -2

علــى أنهــا أربــع مــؤتمرات وهــذا جعــل م  2006فــي تعــداد و أنهــا محلتــین فقــط 

الفارق بین عدد السكان كبیر جدًا مما یعطى معدل عن سكان سـنوي وصـل 

 . سنویًا ) % 6.5(إلى حدود 

تطـــور أعـــداد ســـكان مدینـــة ســـرت خـــالل الفتـــرات التعدادیـــة مـــن ) 37(الشـــكل  ویبـــین

  م ونالحظ من خالل هذا الشكل أن هناك زیادة واضحة في  2006م الى  1954



127 
 

  م 1954 مصلحة االحصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان  –:المصدر 
  م  1964مصلحة االحصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان   -           

  م 1973م للسكان مصلحة االحصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العا -          
  م 1984مصلحة االحصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان  -          

  م 1995الھیئة العامة للمعلومات والتوثیق  ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان           -
  م  2006عام للسكان الھیئة العامة للمعلومات  ، النتائج النھائیة للتعداد ال -          

 

 م 2006 – 1954مدینة سرت تطور اعداد سكان )   37(   شكل 
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أعــداد ســكان مدینــة ســرت وهــذا دلیــل علــى أن المدینــة مســتقطبة للســكان عــن طریــق 

والقــرى األریــاف المجــاورة أو عــن طریــق الزیــادة الطبیعیــة الهجــرة الداخلیــة مــن المــدن 

للسكان من واقع ارتفاع نسبة الموالید وانخفاض نسبة الوفیات بسـبب تحسـن الخـدمات 

  .الصحیة واالجتماعیة وغیرها 

  .الزيادة الطبيعية 3.3
الوفیـات إضـافة إلـى مـا و الموالیـد العالقـة بـین أن زیادة عدد السـكان هـو محصـلة      

ســكان منطقــة مــا عــن طریــق الهجــرة ومــع أن التزایــد فــي أعــداد الموالیــد لمدینــة  هســبیك

سرت ال یظهـر تـأثیره بوضـوح نتیجـة لمجموعـة مـن اإلعتبـارات مـن بینهـا تغیـر القیمـة 

إلـى كونـه عبئـًا علیهـا  لألسـرةللطفل من كونـه دعمـًا مسـتقبلیًا اإلجتماعیة واإلقتصادیة 

زیـادة الموالیـد فـي األسـرة ومـا یترتـب علیـه  من لسلبيا إضافة إلى الموقف اإلجتماعي

مــن تزایــد فــي أعبــاء اإلعالــة ، كمــا أن تــأخر ســن الــزواج حیــث وصــل متوســط العمــر 

سـنة  20وتحدیـد سـن الـزواج  م2006سنه وفقًا لبیانات تعداد  34عند أول زواج إلى 

  .لإلناث  18للذكور و

أمـا معـدل الموالیـد فـي مدینـة  لـف فـي األ 19.6وقد بلـغ معـدل الموالیـد بشـعبیة سـرت 

فــي اآللــف أمــا معــدل الوفیــات فقــد شــهد إنخفاضــًا بلغــت  25.6ســرت فهــو یصــل إلــى 

  .) 1( في اآللف  7نسبته 

 .اهلجرة  4.3

ترجــع أهمیــة دراســة ظــاهرة الهجــرة للــدور الــذي تلعبــه فــي معادلــة النمــو الســكاني      

تفیـد ا أن أهمیـة معرفـة أتجـاه الهجـرة كمـ. القوى العاملـة  قدیراتوأهمیتها الحیویة في ت

 تقــدیرالهجــرة فــي وتســهم رســم السیاســات اإلســكانیة والزراعیــة والتعلیمیــة وغیرهــا  فــي 

والهجـــرة  يوتقیـــیم حجـــم الهیكـــل الســـكاني وتحدیـــد االتجاهـــات المتوقعـــة للنمـــو الســـكان

علـــى دون شـــك تـــنعكس  اتأثیراتهـــیمكـــن قیاســـها وتحدیـــدها بســـهولة إال أن  الداخلیـــة ال

  .عدد أكبر من السكان 

                                                
  . 37، ص2006مكتب البحوث واإلستشارات الھندسیة ، مشروع الجیل الثالث للمخططات ، اإلقلیم ا الفرعي سرت ، )  1( 
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للهجـــرة كونهـــا تمثـــل مقـــرًا رئیســـیًا للمبـــاني  المســـتقطبةوتعتبـــر مدینـــة ســـرت مـــن المـــدن      

تشـــــهده مـــــن حركـــــة تنمویـــــة وعمرانیـــــة  إضـــــافة إلـــــى مـــــا ،اإلداریــــة علـــــى المســـــتوى الـــــوطني

إضـــافة إلـــى موقعهـــا فـــي منتصـــف الطریـــق الســـاحلي كمركـــز خـــدمات ونقطـــة  ،وأقتصـــادیة

مدینــة ســرت دورًا مهمــًا فــي التغیــرات  إلــى ةوتلعــب الهجــرة الوافــدى مــدن الجنــوب إتصــال إلــ

حیــث تســتقطب المدینــة  ي والنــوعي للســكانب العمــر یموغرافیــة خاصــة فــي الحجــم والتركیــالد

  . حملة الشهادات العلمیة والكوادر الفنیة من باقي المناطق 

رابلس ومدینـة بنغـازي وبـالرجوع كما تشهد المدینـة حركـة هجـرة مغـادرة خاصـة إلـى مدینـة طـ

الخاصــة بحركــة الهجــرة والتــي تــم الحصــول علیهــا مــن مكتــب الســجل المــدني إلــى البیانــات 

ویتضــح مــن هــذا  )1()%2.3(ســرت أتضــح بــأن معــدالت الهجــرة الوافــدة إلــى المدینــة بلغــت 

 المعــدل أن حركــة اإلنتقــال مــن األریــاف المحیطــة بالمدینــة قــد شــهدت زیــادة ملحوظــة كــون

به من خدمات متنوعة تقدمها لسكانها باإلضافة  تتمیزالمدینة المركز الرئیسي للشعبیة وما 

  .وافدة من بقیة مناطق الدولة إلى المدینة الهجرة الإلى حركة 

وقد كان إتجاه الهجرة المغـادرة نحـو  )%0.7(أما بالنسبة للهجرة المغادرة من المدینة بلغت 

مما ساهم في  )%1.5(سبق یتضح بأن صافي الهجرة بلغ  مماو  ،مدینتي طرابلس وبنغازي

  .زیادة نمو السكان بالمدینة 

  . السكان الليبيني وغري الليبيني 5.3
أي نسـبة الســكان  )%92(بمدینـة سـرت إلـى غیــر اللیبیـین حـوالي  نتمثـل نسـبة السـكان اللیبیــی     

م إلســتخراج  2006العــام للســكان علــي بیانــات التعــداد  االعتمــادوتــم ) % 8(تســاوي  ناللیبیــیغیــر 

ونســـبتهم  م 2006أعـــداد الســـكان اللیبیـــین وغیـــر اللیبیـــین ســـنة ) 6(ویوضـــح الجـــدول هـــذه النســـبة 

  . ومعدل النمو السنوي 

  م 2006أعداد السكان اللیبیین وغیر اللیبیین سنة ) 6(جدول         

  السنة

  

 النمومعدل   المجموع  غیر اللیبیین  اللیبیین

  %  العدد  %  العدد  %  لعددا  السنوي

2006  52184  92  4497  8  56681  100  1.8%  
  .م  2006للمعلومات ، النتائج األولیة للتعداد العام للسكان  ةالهئیة العام: المصدر 

                                                
 . 18/12/2006مقابلة شخصیة مع مدیر المكتب السجل المدني سرت بتاریخ  )1(
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ومــن خــالل الجــدول یتضــح أن الغالبیــة العظمــى مــن الســكان هــم مــن اللیبیــین أي أن 

  . سیطة من سكان المدینة یبیین التمثل إال نسبة بلغیر السكان نسبة ال

  .السكان وكثافة  توزيع .6.3

األحیـاء السـكنیة األربعـة الواقعـة ضـمن المخطـط الحضـري القـائم  قدرت مساحات    

لمؤتمر الفاتح الذي یبلـغ عـدد سـكانه وفـق تعـداد  اً هكتار  91منها  اً هكتار  920بحوالي 

هكتـــاروهو /شــخص  100.9ود نســمة بكثافــة ســـكان تصــل إلــى حـــد 9184م  2006

كثافــة مقارنــة ببقیــة أحیــاء المدینــة یلیــه مــؤتمر خلــیج ســرت بمســاحة تقــدر  یمثــل أعلــى

 85.6نســـمة بكثافـــة ســـكانیة تصـــل إلـــى  11214وعـــدد ســـكانه  اً هكتـــار  131بحـــوالي 

ار وعــدد هكتــ208ثــم مــؤتمر ســرت المركــز بمســاحة تقــدر بحــوالي . هكتــار /شــخص 

وأخیـرًا  هكتـار،/ شخص 61.5ى حدود یة تصل إلسكان نسمة وبكثافة 12796سكانه 

وهــــو مــــن أكبــــر  اً هكتــــار  490مــــؤتمر الربــــاط األمــــامي الــــذي تقــــدر مســــاحته بحــــوالي 

نســمة إال أنــه أقــل كثافــة حیــث تقــدر  23487المــؤتمرات مســاحة ویبلــغ عــدد ســكانه 

المؤتمرات األربعة ومسـاحتها ) 38(ویوضح الشكل  )1(هكتار/ شخص  47.9بحوالي 

  .ا وعدد السكان به
نسمة  56681أن سكان مدینة سرت قد بلغ  م 2006یبین التعداد العام للسكان      

 1327.28یتوزعون على مساحة من األرض حسب المخطط الحضري الممتد قـدرها 

هكتـار وهـذا / ص اشـخأ 406هكتار وهذا یبین أن كثافة السكان بالمدینة یبلـغ حـوالي 

  .ًا بالمدن الكبیرة في لیبیا فضة قیاسالسكان في مدینة سرت منخیعني أن كثافة 

  

  .السكان حسب العمر والنوع  7.3
م الســكان إلـــى مجموعــات حســـب فئــات ســـنهم ییقصــد بــالتوزیع حســـب الســن تقســـ    

فئــة صــغار و  فئــة كبــرى یــة ویمكــن تقســیم الســكان مدینــة ســرت إلــى ثــالث فئــات عمر 

ســـنة  64-20ین ســنة وفئـــة متوســـطي األعمــار أو الناضـــج 19-0الســن أو الشـــباب 

                                                
 . 6المرجع السابق ، ص  )1(
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دراسة تركیب السـكان حسـب األعمـار  تفیدسنة فأكثر و 65وفئة كبار السن أو الشیوخ 

المیــادین إلرتبــاط المســئولین عــن التخطــیط ورســم السیاســة العامــة للدولــة فــي مختلــف 

غرافیــــة و والحیویــــة الدیم االجتمــــاعيوالوضــــع  االقتصــــاديالعمــــري بالنشــــاط التركیــــب 

إمكانیــات الدولــة مــن القـــوى البشــریة وقــدرتها علــى تأدیـــة للســكان إضــافة إلــى تحدیـــد 

  .م 2006السكان حسب فئات العمر سنة ) 7(الخدمات ویبین الجدول 

  

  .م 2006حسب فئات العمر لسنة  نسكان مدینة سرت اللیبیی) 7(جدول 

  %  العدد  فئات السن

0-19  33775  59.5  

20-64  21361  37.7  

  2.8  1546  فأكثر 65

  % 100  56682  المجموع
  .  2006الهیئة العامة للمعلومات ، النتائج األولیة للتعداد العام للسكان : المصدر 
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  م 2006فئات العمر وعدد النوع وجملة سكان مدینة سرت سنة )  8(  جدول رقم 

  جملة  إناث  ذكور  فئات العمر  الرقم

1  0—4  2575  2475  5050  

2  5-9  2861  2849  5710  

3  10-14  3247  3047  6294  

4  15-19  3533  3313  6846  

5  20-24  3720  3520  7240  

6  25-29  3433  3333  6766  

7  30-34  2700  2450  5150  

8  35-39  1537  1600  3137  

9  40-44  1144  1083  2227  

10  45-49  858  758  1616  

11  50-54  858  808  1666  

12  55-59  572  542  1114  

13  60-64  552  542  1094  

14  65-69  572  572  1144  

15  70-74  276  266  542  

16  75-79  266  256  522  

17  80+  274  286  560  

  56681  27700  28981  المجموع

  الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة اإلشتراكیة العظمى الهئیة العامة للمعلومات النتائج األولیة للتعداد : المصدر      

  . 1ص 2006العام للسكان                     
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یهـا فئـة تل اإلعالـةممـا یزیـد معـدل % 59.5هنا بأن فئة صغار السـن مرتفعـة ویالحظ 

وهـــى نســـبة منخفضـــة مقارنـــة بالمـــدن % 2.8ثـــم كبـــار الســـن % 37.7الشـــباب نســـبة 

  .األخري 

سكان مدینة سـرت سـنة  اليجمإ النوع و من حیث فئات العمر ) 8(كما یوضح الجدول 

ویالحــظ أرتفــاع فمــا فــوق  80حتــى فئــة العمــر  4-0وتبــدأ مــن فئــة العمــر  م 2006

مدینة سرت یتصف بأنـه شـاب  أن مجتمعأي  49-45حتى  4-0ار من فئات األعم

وهـذا یرفـع معـدل األعالـة حیــث أن أغلـب هـذه الفئـات هـم مــن الشـباب الـذین فـي ســن 

ن إلـــى و أنهـــم منتســـب بحكـــم م قـــادرون علـــى العمـــل ولكـــن ال یعملـــونالدراســـة أي أنهـــ

والمقصـود بـه توزیـع السـكان إلـى ذكـور الجنسي للسكان  مؤسسات التعلیم أما التركیب

عـدد عـن إال أن أخـتالف عـدد الـذكور . ن عادة ما تكون أعدادهم متقاربة الذیوٕاناث و 

األنــاث فــي فئــة األعمــار مــن األمــور الهامــة لهــا تــأثیرًا بالغــًا فــي أوضــاع الســكان مــن 

حتیاجــات النوعیــة ووظــائفهم اإلقتصــادیة واإلجتماعیــة وتصــل النســبة المئویــة االحیــث 

  . %51.4الذكور البالغة  إلى %48.6ي مدینة سرت إلى حوالي لإلناث ف

أنثى وفق  100ذكر لكل  106في مدینة سرت ) نسبة الذكورة(وتمثل النسبة النوعیة 

  یوضح السكان حسب الجنس في مدینة سرت) 9(م والجدول  2006تعداد 

   

  . م 2006سكان مدینة سرت حسب الجنس ) 9(جدول 

  اإلجمالي  المجموع  غیر لیبیین  المجموع  لیبیون

    أناث  ذكور  أناث  ذكور    أناث  ذكور
25826  26358  52184  2786  1711  286612  28069  56681  

  2006الهیئة العامة للمعلومات ، النتائج األولیة للتعداد العام للسكان : المصدر 
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م نالحـظ  2006الذي یمثـل الهـرم السـكاني لمدینـة سـرت لسـنة ) 39(وبدراسة الشكل 

لصــغار الســن أصــبحت تتنــاقص  تمثــل الفئــة العمریــةبوضــوح بــأن قاعــدة الهــرم والتــي 

جع كما ذكرنا الى ارتفاع سن الزواج لدى الشباب ونقـص الموالیـد إضـافة الـى وهذا یر 

انخفاض متوسط عدد أفراد األسرة الناتجة عن ارتفاع تكـالیف اإلعالـة خـالل السـنوات 

حـظ ارتفـاع الفئــات سـرة فــي الحـد مـن الموالیـد والتنظــیم الطـوعي ونالاألخیـرة ورغبـة األ

ومــرد هــذا الــى أن فتــرة نمــو الســكان  24ـــ 20و  19ـ  15و  14ـ  10العمریــة مــن 

م أي خـالل التعـدادات  2006سـنة لومعدل النمو كـان مرتفـع خـالل السـنوات السـابقة 

العامة للسكان ، وخصوصُا خالل فترة السبعینات حیث ارتفاع مستوى الـدخل وارتفـاع 

ة وزیــادة الموالیـــد الناتجــة عــن تحســـن الظــروف االقتصـــادیة متوســط عــدد أفـــراد األســر 

واالجتماعیـة والصـحیة فـي تلـك الفتـرة انعكــس علـى هـذه الفئـات خـالل التعـداد األخیــر 

بقت قمة الهرم دون تغیـر وستشـهد ارتفاعـًا خـالل الفتـرة التعدادیـة القادمـة والنـاتج عـن 

ن تـأثیر علـى المجتمـع مـن حیـث تقدم للفئات العمریة المشـار الیهـا أعـاله ومـا لـذلك مـ

غیـر عاملـة الك مـن إعالـة وتكـالیف لهـذه الفئـة ارتفاع نسبة كبـار السـن ومـا یتطلـب ذلـ

إقتصـادیًا وهنــاك تطــابق كبیـر بــین الهــرم السـكاني لمدینــة ســرت والهـرم الســكاني للیبیــا 

  . بصورة عامة 
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  .عدد وحجم األسر .  8.3
وغرافیــة همـة فـي فهــم األوضـاع اإلجتماعیـة واإلقتصـادیة والدیملحجـم األسـرة دالالت م

إلى ارتفاع معدل اإلعالة وٕانخفاض مستوى المعیشة یؤدي كبر حجم األسرة ف ،للسكان

كمـــا یـــدل أیضـــًا علـــى أرتفـــاع معـــدالت اإلنجـــاب  ،یـــدل علـــى التـــرابط األســـري وقوتـــهو 

لمجتمع وأرتفـاع معـدل یمثل بالتالي تغلب صفة الشباب على ا و ،وزیادة صغار السن

أسرة  7576م  2006وقد بلغ عدد األسر بمدینة سرت خالل سنة  ،النمو السكاني به

 ،وهـو معـدل مرتفــع ،د لألسـرة الواحـدةافــر أ 7.5بمتوسـط قـدره  56681مجمـوع أفرادهـا 

 ،إضـــافة إلـــى زیـــادة الخصـــوبة ،یالحــظ مـــن خاللـــه كبـــر حجـــم األســـرة وعـــدد أفرادهـــاو 

  .نخفاض الوفیات، وإ ومعدالت اإلنجاب

فـردًا  6.4بأن متوسط حجم األسرة في لیبیـا حـوالي م  1995وقد ظهر في تعداد سنة 

  . لألسرة مما یعني تقارب متوسط حجم األسرة بمدینة سرت مع المتوسط العام للدولة

  

  .الحضر والریف .  9.3

اختلفـــت األراء حـــول تصـــنیف الســـكان مـــن حیـــث الحضـــر والریـــف وٕاكتســـاب الســـكان 

م أختلفت في  1954صائص الحضریة كما أن التعدادات العامة للسكان منذ سنة للخ

توضـیح أو تعریـف دقیـق للحضـر والریـف وتباینــت بعـد ذلـك كـل التعـدادات حـول هــذا 

الموضـوع كمــا أن هــذا الموضـوع محــل خــالف فـي العدیــد مــن دول العـالم ومــن خــالل 

رتهم نالحــــظ بــــأن دراســــة خصــــائص ســــكان مدینــــة ســــرت وكثــــافتهم وتــــوزیعهم وهجــــ

التصــنیف الحضــري للتجمعــات الســكانیة علــى المســتوى الــوطني تشــیر إلــى أن ســكان 

ر مع اإلتجاه إلى بقاء بعض ضمدینة سرت داخل نطاق المخطط المعتمد هم من الح

  . المالمح والسلوك الریفي في بعض األحیان 
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  عـــــل الرابـــــالفص
  دينةــــــــــدمات املـــــــخـ  4
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ة التـــي تقـــدمها المدینـــة للســـكان القـــاطنین فیهـــا األساســـیمجموعـــة مـــن الخـــدماتهنـــاك

خـالل فتـرات ذه الخدمات كذلك للسكان المترددین على المدینة هقدم تبصورة مباشرة و 

ها وكیفیـة تونوعیسة هذه الخدمات للتعرف على حجم الخدمة ار مختلفة وتكمن أهمیة د

.ا ومدى كفاءتها وتطور هذه الخدمة منذ البدء في أستعمالهاهیمتقد 

وبالتــالي التــأثیر علــى مســاحة  ،ســتقرار الســكانب هــذه الخــدمات دورًا أساســیًا فــي إتلعــ

كمـا أن الوجـود  ةمسـتحیلخـدمات بـدون عتبار مدینـة ، ویمكن إالمخطط وشكل المدینة

عرض فـي تن ورفـاهیتهم وسـنستقرار السكافي إالخدمات عندما تقدم بشكل جید تساهم 

هذا الفصل إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها مدینة سرت 

1.4 
  

فـي الحیـاة ، ویـتم  اً أساسـی اً من عناصر الطبیعة ویلعب دور  عنصر أساسي الماء     

أي . اســــتخدام المــــاء فــــي عــــدة أغــــراض منهــــا الزراعیــــة ، والصــــناعیة ، والحضــــریة 

البشــــــري المباشــــــر فــــــي عملیــــــة الشــــــرب ، والنظافــــــة ، وري الحــــــدائق ،  االســــــتهالك

  .والمنتزهات داخل مخطط المدینة 

آبــار ســطحیة قلیلــة العمــق علــى ســاحل مدینــة ســرت منــذ نشــأتها علــى  اعتمــدت    

 تقـــع مباشـــرة علــى ســـاحل البحـــر حیـــث میـــاه الرشـــح باعتبــار أن المدینـــة البحــر حیـــث 

لالســتعمال  ى ترشــیح میــاه البحــر ، لتصــبح صــالحةلــتعمــل حبیبــات التربــة البحریــة ع

ل عمـق البئـر ویالحظ ذلك من خالل اآلبار المنتشـرة علـى طـول سـاحل المدینـة ویصـ

  . )40(شكل  حسب نوع التربة والموقع الذي فیه البئر أمتار 5إلى2 من حوالي
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إلـــى  وعملیـــة ترشـــیح المیـــاه هـــي عملیـــة ذاتیـــة تـــتم عنـــدما تحصـــل عملیـــة مـــد البحـــر 

إلـى بـاطن األرض ویـتم ترشـیح األمـالح والمـواد العالقـة  لعذبـةالشاطئ تتسـرب المیـاه ا

فــي التربــة العلویــة ، ویقــوم الســكان بــالحفر یــدویًا حتــى یــتم الوصــول إلــى هــذه المیــاه 

حیث یتم نقلها لالستفادة منها في عملیة االستخدام المنزلي ، وسقى الحیوانات ، وري 

فـــي االكتفـــاء الـــذاتي مـــن نزلیـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا الســـكان ت الماألشـــجار ، والنباتـــا

  .خالل الموسم المنزلیة الخضروات و األشجار 

عنــدما تــم تنفیــذ أول شــبكة مــن المواســیر  م 1964هــذا الوضــع حتــى عــام  اســتمر    

میـاه مـن منطقـة أبوهـادي آبـار  3 تم ربـط المدینـة بعـددو  ، )1(في منطقة مركز المدینة

 الصـالحة للشـرب مـن المخـزون الجـوفيب مدینة سرت حیث تتوفر المیاه كم جنو  20

 )2(السـاعة فـي  3م 54الكمیة المنتجة من هذه اآلبار بحوالي  روتقد ،والسطحي للمیاه

سـكان المدینـة  یـةوكانت كمیة المیاه تكفي لالستهالك البشري والحضري نظـرًا لمحدود

مع مالحظـة بـأن المـاء ُیبـاع فـي . م  1964نسمة حسب تعداد  7100في تلك الفترة 

شبكة میاه  ) 41(شكل  ویبین لتر قبل إنشاء الشبكة المذكورة 200شكل برامیل سعة 

  . ) 3( م 1966سرت سنة 

لمدینـــة بعـــد ذلــك نتیجـــة الزیـــادة الطبیعیـــة والهجـــرة ، وتضـــاعف اعـــدد ســـكان  تزایــد   

ن نقـص حـاد فـي كمیــة وأصـبحت المدینــة تعـاني مـ العـدد خـالل العشـرین سـنة التالیـة،

ادي حیث لم تعد تكفي آبار الرشح الساحلیة أو كمیة المیـاه المـوردة مـن أبـو هـ. المیاه

واالســـــتخدامات الحضـــــریة ممـــــا انعكـــــس علـــــى عملیـــــة وزادت المبـــــاني  واإلنشـــــاءات 

تـــم التفكیـــر جـــدیًا فـــي حــل هـــذه المشـــكلة حیـــث تـــم فـــي ســـنة . االســتهالك مـــن المیـــاه 

حیث بلغـت . لیة میاه البحر غرب المدینة بمنطقة الزعفران م تنفیذ محطة لتح 1976

زاد  )4(م1977سنة  /ن متر مكعب ییمال 3.3الكمیة المنتجة من هذه المحطة حوالي 

المیـــاه نتیجـــة عـــدد ســـكان المدینـــة وتضـــاعف مـــرة أخـــرى وحـــدث عجـــز فـــي إمـــدادات 

                                                
  . 156، ص  1964وزارة التخطیط والتنمیة ، اإلسكان في لیبیا ، الجزء األول ، )  1(
 . 162أمانة المرافق ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره ، ص )  2(
 . 162ص وزارة التخطیط والتنمیة المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره ،  )  3(
  . 2أمانة المرافق المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سابق، ص )  4(
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ى تغیـر وظـائف الزیادة الكبیرة في عدد السكان ، وتوسع المنطقـة الحضـریة إضـافة إلـ

حیـــث دخلـــت الصـــناعات الصـــغرى ومـــا . المدینـــة ، وتطـــور األنشـــطة التـــي تمارســـها 

كما أن توسع المخطط العام والحضري للمدینة ، وزیـادة . من زیادة في السكان  اتبعه

  .عملیات البناء والتعمیر  أدى إلى الطلب المتزاید على المیاه 
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لصیانة المستمرة وارتفـاع تكـالیف هـذه الصـیانة، لحاجة محطة التحلیة إلى ا ونظراً     

أدى إلـى ضـعف فـي إمـدادات المیـاه ، وأصـبحت المدینـة . وتوقفها من فترة إلى أخرى

  .المیاه لكافة االستخدامات إمدادات تواجهه مشكلة حقیقیة في 

فـي األول الضغط على موارد المیاه بعد أن أصبحت المدینـة المقـر اإلداري  أزداد    

تبعهـا مـن وظـائف یة اإلداریة ومـا حیث زادت الوظیف.  م 1989ا أعتبارًا من سنة لیبی

تدفق النهر الصناعي العظیم إلى شرایین المدینـة ،  م1993وفي سنة . خدمیة أخرى 

نظــرًا لقلویــة التآكــل التــي تقــاوم البالســتیك وتــم تنفیــذ الشــبكة الثالثــة للمیــاه مــن أنابیــب 

حیــث . والثانیــة  ین األولــىنــة حیــث یالحــظ تأكــل الشــبكتالتربــة فــي أغلــب أنحــاء المدی

بلـغ معـدل الضـخ مـن میـاه النهـر  ، والزهـر فـي الثانیـة  فـي األولـى )الجلفنایز(أنابیب 

في الیوم حیث تـم تنفیـذ مجموعـة مـن الخزانـات  3م60.000الصناعي العظیم حوالي  

بلغــت  وفــي المدینــة وحلــت مشــكلة المیــاه . العلویــة  والســفلیة غــرب المدینــة وشــرقها 

وفـي سـنة . فـي الیـوم الواحـد   3م 34723حـوالي  م 2003كمیة المیـاه المتدفقـة سـنة 

مــع مالحظــة بــأن إســتهالك . ألــف متــر مكعــب  50بلــغ االســتهالك الیــومي  م 2006

. فــي الیــوم   3م 54000المدینــة خــالل فصــل الصــیف یرتفــع لیصــل إلــى أكثــر مــن 

وهـذا راجـع إلـى كثـرة اسـتعمال . في الیوم   3م28000وینخفض في الشتاء إلى حولي 

  .)1(المیاه في فصل الصیف 

أمــر طبیعــي نتیجــة ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي فصــل الصــیف وزیــادة الطلــب  هــوو      

  .على المیاه في كافة اإلستخدمات 

أن یــزداد الطلـــب علــى المیـــاه فــي المدینـــة خــالل الســـنوات القادمــة نتیجـــة  ویتوقــع    

ي عدد السـكان إضـافة إلـى نمـط اإلسـتهالك للمیـاه بعـد إنشـاء شـبكة الصـرف الزیادة ف

الصحي حیث زاد معدل اإلستهالك بعد ربط المنازل بشبكة الصرف الصحي الحدیثـة 

وقـد تـم وضـع خطـة لمواجهـة الطلـب المتزایـد علـى . ضمن مشروع المرافـق المتكاملـة 

تحلیـة میـاه البحـر وتولیـد الطاقـة المیاه والتخطیط للمسـتقبل بالشـروع فـي تنفیـذ محطـة ل

                                                
 .م  24/8/2006األشغال العامة والخدمات سرت  ةمقابلة شخصیة مع مدیر شرك) 1(
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كم حیث یتوقع بأن تسـاهم هـذه المحطـة فـي  20الكهربائیة غرب مدینة سرت بحوالي 

  .وتوفیر الطاقة الكهربائیة زیادة أمدادات المیاه للمدینة 

ف الصــحي ر أن هنــاك خطــة علمیــة مدروســة تتعلــق بتنقیــة وتصــفیة میــاة الصــ كمــا   

الها في األغراض الخاصة بسقي الحدائق واإلستعمال عند محطة المعالجة لیتم إستعم

الصـــناعي وعملیـــات التنظیـــف وخلـــق موازنـــة مائیـــة بـــین الطلـــب والعـــرض مـــن المیـــاة 

كــم  645ســرت  ویبلــغ طــول شــبكة المیــاة بمدینــة .وحفاظــًا علــى مــوارد المیــاة والبیئــة 

اخــل كــم والفرعیــة د 210حیــث یبلــغ طــول الشــبكة الرئیســیة ) 42(شــكل  م2006سـنة 

  .) 10(مخطط مدینة سرت كما هو واضح من الجدول 

  

  م 2006 المیاه بمدینة سرت أطوال شبكة) 10(جدول 

  

  الموقع 
سنة   )كم(أطوال شبكة المیاه 

  فرعیة  رئیسیة  التنفیذ

  1990  كم 435  كم 210  مدینة سرت داخل المخطط
  .م 2006شركة األشغال العامة والخدمات سرت   :المصدر 

  

ا یبـــین مـــة فـــي األغـــراض الحضـــریة فـــي مدینـــة ســـرت ككمیـــة المیـــاه المســـتعملوتبلـــغ 

ألف من المیـاة الجوفیـة الـواردة  11ألف متر مكعب في الیوم منها  78) 11(الجدول 

النهــر منظومــة مــن  اً ألفــ 60ف مــن محطــة التحلیــة وأال 7ي والغربیــات وهــاد ومــن أبــ

  .الصناعي العظیم 
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الشهري والسنوي مـن المیـاه بمدینـة سـرت  االستهالك الذي یبین) 12(الجدول ةوبدراس

نالحظ أختالفها بین شهر وآخر بل بین سنة وأخرى حیث بلغ المتوسط السـنوي لسـنة 

ألــــف متــــر مكعــــب فــــي ســــنة  1.359.326ألــــف متــــر مكعــــب و 608.662 م2000

ویالحظ بوضوح الزیادة في اإلستهالك الناتجة عن زیـادة عـدد السـكان ونمـط  م2006

  .هالك الحضري للمیاه اإلست
  

  م 2006 كمیة إستهالك المیاه لألغراض الحضریة في مدینة سرت) 11(جدول 
  یوم 3إجمالیة اإلستهالك م  یوم 3النهر الصناعي العظیم م  یوم 3محطة التحلیة م  یوم 3المیاه الجوفیة م

11000  7000  60.000  78.000  
  

  . م2007شركة األشغال العامة والخدمات سرت : المصدر 

  

ت لغـرض تخــزین میـاه أو البحیــرات المعلقـة والتـي أنشـئوالجـدیر بالـذكر بـأن خزانـات ال

ـــق منظومـــة النهـــر  المیـــاه الجوفیـــة القادمـــة مـــن الجنـــوب الشـــرقي مـــن لیبیـــا عـــن طری

ملیـــون متـــر مكعـــب  18.4الصـــناعي العظـــیم وهـــي خـــزان القرضـــابیة الكبیـــر وســـعته 

مكعـــب بحیـــث تبلـــغ كمیـــة المیـــاه التـــي  ن متـــریـــیمال 6.8وخـــزان القرضـــابیة الصـــغیر 

ملیــون متــر مكعــب وتقــع هــذه البحیــرات شــرق  22.2تســتوعبها هــذه البحیــرات المعلقــة 

وینتظر أن تساهم هذه الكمیـة الهائلـة مـن  اتكیلو متر  8مدینة سرت على بعد حوالي 

المیاه في زیادة مساحة األراضـي المزروعـة حـول مدینـة سـرت وبالتـالي المسـاهمة فـي 

  .نشاط االقتصادي وتغذیة المدینة ال
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  )م 2006 –م  2000(السنوي من المیاه بمدینة سرت بالمتر المكعبو اإلستهالك الشهري ) 12(جدول 
  

  الشھر           
  السنة

  
المتوسط   المجموع  12        11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  الشھري

2000  600.420  512.828  596.428  575.001  673.766  667.812  651.298  651.967  699.845  806.612  718.801  749.488  7303.954  608.662  

2001  624.510  653.145  779.105  726.442  642.139  662.516  854.618  719.002  401.153  630.242  575.599  622.369  7023.884  585.323  

2002  650.420  665.786  828.205  749.927  781.169  761.341  947.3  915.971  896.486  972.852  948.631  10008.425  9119.1234  759.926  

2003  840.510  866.340  1.021.334  995.957  1.041.220  1.030.390  1.062.366  1.134.904  1.048.879  1.093.036  1.046.250  1.029.177  2712.318.0  1.052.412  

2004  900.100  909.242  1.602.785  10105.776  1.219.999  1.167.813  1.235.996  1.260.280  1.178.476  1.302.718  1.153.622  1.209.541  921.079  1.126.420  

2005  1.010.210  1.013.867  1.182.201.  1.203.965  1.298.220  1.318.900  1.593.200  1.587.037  1.463.587  1.417.043  1.211.980  1.214.902  15.515.355  1.298.945  

2006  1.002.500  1.104.100  1.333.240  1.329.056  1.382.949  1.414.519  1.554.433  1.604.302  1.557.892  1.446.491  1.307.659  1.277.479  16.310.720  1.359.226  

 .م  2007شركة األشغال العامة والخدمات ، سرت : المصدر        
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2.4  

یتم التخلص . نظرًا لعدم وجود شبكة للصرف صحي في مدینة سرت في السابق     

منـزل ، ویـتم من میاه الصـرف الصـحي عـن طریـق اآلبـار السـوداء داخـل نطـاق كـل 

حیث یتم سكب واسطة السیارات عند امتالئها ب التخلص من مكونات هذه اآلبار

إمـــا فـــي البحـــر مباشـــرة ، ومـــا لـــذلك مـــن تـــأثیر علـــى البیئـــة البحریـــة مـــن تلـــوث ذلـــك 

أو ســكب هــذه المخلفــات فــي التربــة . للشــاطئ وعلــى األحیــاء البحریــة بصــورة عامــة 

حیــــث أن المــــواد مــــن تلــــوث للمیــــاه الجوفیــــة والتربــــة  هالمجــــاورة للمدینــــة ، ومــــا یســــبب

المخلفــات الصــناعیة ، وغیرهــا الناتجــة مــن تحلــل المــواد العضــویة تــؤدي الكیماویــة ، و 

  . إلى تلوث التربة

 3000بطـول م 1966تنفیذ أول شبكة صرف صحي في مركـز المدینـة سـنة  تم     

خریطة لشبكة الصرف الصـحي ) 43(شكل  ویبین . )1( بوصة 10متر بقطر یساوي 

ة وزیـــادة عـــدد الســـكان أصـــبحت مـــع تطـــور المدینـــ. م  1966فـــي مدینـــة ســـرت ســـنة 

الشـروع فـي تنفیـذ الشـبكة  م 1978لحة إلـى زیـادة الشـبكة حیـث تـم فـي سـنة مُ الحاجة 

الثانیة في المنطقة السكنیة األولى والثانیة والثالثة وهى المناطق السكنیة الحدیثة التـي 

  .نیت على شكل مجاورات سكنیة بُ 
  

وتعثــر تنفیــذها فــي الموعــد  ة فــي المدینــةمحطــة المعالجــة الرئیســیإســتكمال نظــرًا لعــدم 

المحــدد لهــا نتیجــة الحاجــة الــى مواصــفات جدیــدة للمحطــة تأخــذ فــي حســابها الزیــادة 

فلـم یـتم اإلسـتفادة مـن هـذه الشـبكة بالصـورة المطلوبـة  .الالحقة في عدد سكان سـرت 

غالل وأستمر اإلستعمال التقلیدي للخزانات األرضیة داخل نطاق كل منزل ولم یتم إست

  . هذه الشبكة رغم تنفیذها 

سنوات ،  4ذلك تم الشروع في تنفیذ مشروع المرافق المتكاملة منذ أكثر من  وبعد

ومیــاه  یــب الخاصــة بعملیــات نقــل المخلفــات حیــث تــم تصــمیم وتنفیــذ شــبكة مــن األناب

وقد تطلـب ذلـك القیـام .  محطة التنقیة والمعالجة غرب المدینة  الصرف الصحي إلى

                                                
  . 163وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ،  مرجع سبق ذكره ص )  1(
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ســهل تــدفق هــذه المــواد مباشــرة إلــى محطــة ل مدنیــة لتحدیــد نقــاط التجمیــع بمــا یُ بأعمــا

یالحظ بأن ذلك أدى إلى زیادة كبیرة في إستهالك المیاه ، بعـد أن تـم تنفیـذ . المعالجة

ویبلــغ طــول شــبكة الصــرف الصــحي الشــبكة وربــط المنــازل وغیرهــا علــى هــذه الشــبكة 

م كمــا یبــین الجــدول 1990نفــذت ســنة فرعیــة  240كــم رئیســیة و 160منهــا  كــم 400

)13 (  .  

  م2006شبكات الصرف الصحي بمدینة سرت ) 13(جدول                  

  موقع شبكة الصرف الصحي
سنة   )كم(أطوال شبكة الصرف الصحي 

  فرعیة  رئیسیة  التنفیذ

  1990  كم240  كم 160  سرت
   . 2007شركة األشغال العامة والخدمات سرت  : المصدر 

  

تنفیذ وٕاستكمال مشروع المرافق المتكاملة تصبح كل منطقة المخطط من مباني وبعد 

ومرافق عامة مربوطة بشبكة الصرف الصحي أي أن نسبة اإلستعمال للشبكة ستكون 

  .داخل نطاق المخطط المعتمد %) 100( 

أما محطة تنقیة میاه الصرف الصحي فهي تعمل بكامل طاقتها وتقع غرب مدینة 

  .م التخلص من المیاه بعد معالجتها في البحر مباشرة سرت ویت
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3.4 

یتم طرح النفایات وهى مخلفات األسـتهالك البشـري مـن المـواد العضـویة والمعدنیـة    

 ،مــن المنــازل فــي الطــرق والممــرات واألزقــة الصــغیرة والخشــبیة بتجمیــع هــذه النفایــات 

م البلدیــة بنقــل القمامــة مــرة حیــث تقــو م 1966ســنة بنظــام محــدود جــدًا ذا الوقــد كــان هــ

واحــدة فــي الیــوم مــن الشــارع الرئیســي ومنطقــة الســوق وســط المدینــة بواســطة  عربــة 

ویـتم طـرح القمامــة فـي حفـرة علــى بعـد كیلـو متــر واحـد خــارج . )1(یجرهـا حصـان واحــد

  .وهكذا  ىالمدینة ویتم حفر أخرى بعد أمتالء األول

مــرات  فــي األســبوع   6عــدل موب جمــع النفایــات بشــكل منــتظم  تــمم  1982فــي ســنة 

اخ بمنطقـة األسـكـم غـرب سـرت عنـد  15 مسـافةقل إلى منطقة الردم الواقعة علـى وتن

زیــادة ذلــك نــاتج عــن م  1966ویالحــظ زیــادة عــدد مــرات الجمــع والنقــل مقارنــة نســبة 

زیــــادة كمیــــة ممـــا تطلــــب معـــه  الســــكان واإلســـتهالك والنمــــو الحضـــري الواضــــح دعـــد

بأعــداد دراســة عــن  م 2005النفایــات وقــد قامــت الهیئــة العامــة للبیئــة فــرع ســرت ســنة 

ـــذي یبـــین النســـبة المئویـــة مـــن ) 14(القمامـــة المنزلیـــة بمدینـــة ســـرت وفـــق الجـــدول  ال

  . )2(م 2005طن سنة  136413المخلفات وقد بلغ متوسط كمیة القمامة 

سـتهالك النـاتج عـن الوضـع السـابق وهـذا یـدل علـى زیـادة اإلهى كمیـة كبیـرة مقارنـة بو 

مـن مخلفـات  عنهـا جومـا ینـتدخل الفرد إضافة إلـى زیـادة عـدد السـكان ارتفاع مستوى 

مـن جملـة المكونـات  )% 70 – 50(متنوعة وقد بلغت نسبة المخلفات العضـویة مـن 

 )%5-2(والمعــــــادن     )% 15.9( والبالســــــتیك )%15.6(هــــــا مخلفــــــات الــــــورق یلت

  ةمشـــــــــــــــــــــواألق )%4 - 1(مـــــــــــــــــــــن والخشـــــــــــــــــــــب  )%3 - 1(مـــــــــــــــــــــن والزجـــــــــــــــــــــاج 

هنا تنوع المخلفات  ویالحظ )% 10- 7(والمواد األخرى من  والجلود )%5- 3(من 

جـراءات التنفیذیـة وزیادتها وقد أتخذت شركة األشغال العامة والخـدمات سلسـلة مـن اإل

ذلـك للحفـاظ علـى و یهـا ة المتعـارف علیـجمع وحفظ وطرح القمامة وفـق األصـول البیئب

زیع األكیاس والصـنادیق و حیث تم ت. البیئة خصوصًا بعد أن تم رصف شوارع المدینة

                                                
 . 164المرجع السابق ، ص )  1(
 .م  24/12/2006مقابلة مع مدیر فرع الھیئة العامة للبیئة سرت  )2(
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یـــتم الـــتخلص منهـــا فـــي یـــع القمامـــة بواســـطة ســـیارت مجهـــزة و تجم یـــتمعلـــى المنـــازل و 

  .منطقة األسباخ  غرب المدینة

تــدویر وصــى وفــي ســبیل ضــمان ســالمة البیئــة بــأن یــتم إنشــاء مصــنع لفــرز وٕاعــادة یُ 

القمامة وصناعتها بحیث یتم اإلستفادة من المخلفات بشكل إقتصادي وبما یساهم فـي 

  .منتجات هذه المخلفات  من عمل لهمرفاهیة السكان وخلق مواطن 
  

  م2005مكونات القمامة المنزلیة بمدینة سرت سنة ) 14(جدول            

  %النسبة المئویة   المواد

  % 75-50  المخلفات العضویة

  % 15-6  الورق العادي والمقوي

  %15 – 7  البالستیك

  % 5 – 2  المعادن

  %3 – 1  الزجاج

  %5 – 3  األقمشة والجلود

  % 4-2  األخشاب

  % 10 – 7  مواد أخرى
  الهیئة العامة للبیئة فرع سرت : المصدر          

4.4   
راء حول المدن دورًا مهمًا في تثبیت التربة والتخفیف من شدة تلعب األحزمة الخض   

یجعـل بیئـة وتكّون الظـالل والمنـاطق المحمیـة ، و . ف الرملیة والترابیة الریاح والعواص

. التنـوع الحیـوي یحقـق  ووالنباتـات  األشـجارالمناطق الخضـراء صـالحة لتكـاثر ونمـو 

للـــون الجمـــالي والطبیعـــي الخـــالب حـــافظ علـــى التـــوازن البیئـــي ، ویعطـــي المنطقـــة اتو 

كمــا أن لألشــجار فوائــد عــدة فــي تصــفیة وتنقیــة الجــو ، . خصوصــًا فــي فصــل الربیــع 

وزیــادة بخــار المــاء فــي الغــالف الجــوي  نتیجــة عملیــة التمثیــل الضــوئي ، والنــتح التــي 

  . یقوم بها النبات 
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أكسـید اص ثـاني متصـالكائن الحي الوحید الذي یقوم بإ النبات هووكما نعرف بأن    

وكلنـا نعـرف أهمیـة هـذا الغـاز . وٕاطـالق غـاز األكسـجین الكربون من الغـالف الجـوي 

 ىفـي زیــادة درجــة الحـرارة أو مــا یســمالكربــون فـي عملیــة التــنفس ، ودور ثـاني أكســید 

  ) .Green House Effect(بظاهرة البیوت الزجاجیة 

ت ، تـم غرسـها فـي السـتینات یحیط بمدینة سرت حزام أخضر من أشجار الغابـا       

وحتـــى قـــة الزعفـــران عنـــد مصـــب وادي تـــالل شـــكل قـــوس یمتـــد مـــن منط علـــى، وهـــى 

شـــكل  متــر 300كــم بعــرض 8ام یبلــغ حـــوالي طـــول هــذا الحــز . طریــق بنغــازي شــرقًا 

)44(.  

منطقــة المنــارة  عنــدوقــد كــان هــذا الشــریط یشــغل أیضــًا منطقــة الشــاطئ شــرق المدینــة 

بعـد أن تـم الشـروع .  م 1973ُأزیلـت هـذه الغابـات سـنة . یـًا حتـى منطقـة الطویلـة حال

ممـا أفقـد سـرت غابـة ومنطقـة خضـراء . وحدة سكنیة فـي تلـك المنطقـة  700في بناء 

جمیلـــة كانـــت تســـاهم فـــي تلطیـــف وتحســـین الجـــو ، وتضـــیف منظـــر جمـــالي للمدینـــة 

 اً متمیــز موقعهــا  ویعتبــررونــه أثنــاء الصــیف وفــي العطــالت و وكانــت متــنفس للســكان یز 

عرفنـــا بـــأن البـــدیل كـــان عبـــارة عـــن غابـــة مـــن مـــا علـــى شـــاطئ البحـــر خصوصـــًا إذا 

دوریــن ذات تصــمیم ومخطــط  مــن فــي شــكل مبــاني )Jangle Concrete(الخرســانة

معمـاري ســئ ولــم یكــن بهــذا المجمــع مـن المبــاني إي  منطقــة خضــراء كمــا أن الموقــع 

ریــة كــان یفتــرض بــأن یــتم إنشــاء المتمیــز وقیمــة األراضــي الواقعــة علــى الواجهــة البح

أن هـــذه المبـــاني أصـــبحت ویالحـــظ . رفیـــه والســـیاحة مبـــاني ذات خـــدمات تتصـــل بالت

والتــي  وأن ســعر األراضــي وقیمتهــا .ُتشــوة المنظــر الجمــالي لموقــع ســرت علــى البحــر 

مـــع الموضـــع الحســـاس ولـــم تكـــن بـــدیل  بســـانیة ال یتناســـتســـتغلها هـــذه الغابـــات الخر 

األشــجار التــي كانـــت تمــارس دور المنتــزة الـــوطني للســكان فـــي  مناســب للغابــات مـــن

    )1(.المدینة القدیمة وما حولها 

                                                
  . 14/2/2006الدراسة المیدانیة للباحث یوم  )1(
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سـاحات الفضـاء داخـل المخطــط أو حتـى الم أمـا المنـاطق الخضـراء وسـط المدینـة    

لخلــق تــوازن بــین اإلنشــاءات والمبــاني ، والمــادة الخضــراء فــي هــذه المنــاطق  ضــروریة

  .مال البیئةمعماریًا ، وطبیعیًا یساهم في زیادة ج مما یعطى المنطقة طابعاً 

، وتقـوم كبیـر فـي تلطیـف الجـو داخـل المخطـط أن المناطق الخضـراء لهـا دور كما   

التربة ومواجهـه الریـاح والغبـار ، وامتصـاص الضوضـاء التـي تصـدرها وسـائل  تبتثبی

 للـــونمصـــدر  كمـــا أنهــا. النقــل والمحركـــات ، والضــجیج النـــاتج عــن الحركـــة الیومیــة 

الخضراء التي تعطي المخطط المنظـر الجمـالي ، لمـا فیهـا مـن أزهـار وورود ونباتـات 

هیة السكان داخل المخطـط ویقضـون كیة و التي تساعد على رفاوائح الز تفوح منها الر 

  .ها أوقات فراغهم بعد عناء العملفی

تعكس لــكــل حــي أو مجــاورة مــع لخضــراء بحیــث تتناســب تصــمیم المنــاطق ا ویــتم   

كون هذه المناطق مالعب لألطفال الروح الجمالیة والطبیعیة للمنطقة التي تقع فیها وت

لما بها من إنشاءات للترفیه واللعب وما تكسبه من جو جمیل خصوصًا أثناء الصیف 

والربیع حیث أن الظالل الصادرة من هذه األشجار تكون مناسبة للترفیة على السـكان 

.)1(  

منـاطق الخضـراء داخـل المخطـط مـن قبـل المهندسـین والمخططـین احتسـاب ال ویتم   

مـــن المســــاحة الكلیـــة للمخطــــط وفــــق معـــاییر وحســــابات معینــــة یراعـــى فیهــــا الجانــــب 

مـن مسـاحة المخطـط الشـامل  )%20(تقل مسـاحتها عـن  ال ثالجمالي والترفیهي بحی

ضـراء داخـل وٕاذا ما أستعرضنا مساحة المناطق الخ. للمدینة ، بأي حال من األحوال 

نالحــظ بــأن هــذه المســاحات قــد تقلصــت عــدة فتــرات وزحفــت . مخطــط مدینــة ســرت 

وتــم انتهــاك المخطــط عــدة . المبــاني الخرســانیة علــى الكثیــر مــن المنــاطق الخضــراء 

بـــأن نســـبة المنـــاطق ) 44( یـــث یالحـــظ مـــن الشـــكلح. مـــرات وخـــالل فتـــرات مختلفـــة 

لتنفیــذ فــي بعــض الســنوات كانــت بــل وأن نســبة ا. قــل قــد ســرت  الخضــراء فــي مدینــة

وصـلت الذي مثًال اإلستعمال التعلیمي . صفر عكس االستعماالت األخرى لألراضي 

،  )%126(االســتعماالت التجاریــة واألعمـــال .  )%109(إلــى فیــه نســبة االســتعمال 
                                                

  .1، ص  2004أسماء اسماعیل كبالن ، تقریر حول المسطحات الخضراء في مدینة سرت ،  )1(



157 
 

حیــــث .  )%40.6(، االســــتعمال الصــــحي  )%31(االســـتعمال الریاضــــي والترفیهــــي 

خضراء المزروعة داخل مخطط المدینة والمنفـذة وفـق المخطـط بلغت نسبة المناطق ال

   .فقط ) 1(%  )1.69(حوالي  م 1988الحضري عام 

جنـــوب م  1960نشـــئت بمدینـــة ســـرت عـــام أُ  ةدیر بالـــذكر بـــأن أول حدیقـــة عامـــوالجـــ

الحـــدائق داخـــل  ددویبلـــغ عـــ. والزالـــت قائمـــة حتـــى اآلن ) 45(المدینـــة القدیمـــة شـــكل 

فـــي حـــدائق  تصـــبحمســـاحات فضـــاء یمكـــن أن  8و دائقحـــ 6مخطـــط مدینـــة ســـرت 

  .السنوات القادمة 

  
  المناطق الخضراء داخل مخطط مدینة سرت ومساحتها) 15( جدول

  

  هكتار/  المساحة  الموقع  إسم المنطقة  م.ر

  82.18  شاطئ البحر  منطقة الشاطئ  1

  79.10  جنوب سرت  منطقة الحزام األخضر  2

  161.28  المجموع
  . ، تقریر حول المسطحات الخضراء مدینة سرت  تالعمراني سر  خطیطحة التمصل: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .  4، ص  2005ت تقریر حول المسطحات الخضراء في مدینة سرمصلحة التخطیط العمراني سر ت، )  1(
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نالحـظ بـأن نسـبة المنـاطق الخضـراء إلـى مسـاحة المخطـط ) 15(الجـدول خالل ومن 

 م 2006نســـمة حســـب تعـــداد  50.000غیــر كافیـــة فـــي مدینـــة عـــدد ســكانها یتجـــاوز 

وٕامكانیـة . لسكان وفق معـدل النمـو لبیعیة خصوصًا إذا أخذنا في اإلعتبار الزیادة الط

الهجــرة إلیهــا بعــد أن أصــبحت مركــز إداري یقــدم كافــة الخــدمات إلــى المنــاطق والقــرى 

مــع مالحظــة بــأن  بــل تعــدى ذلــك إلــى المســتوى الــوطني والقــاريواألقــالیم التــي حولهــا 

حـــدائق والمنـــاطق الخضـــراء داخـــل مـــام واضـــح خـــالل الســـنوات األخیـــرة بالهنـــاك اهت

المخطـط یتضــح ذلــك مــن خــالل إزالــة العدیـد مــن المبــاني واإلنشــاءات القدیمــة وٕانشــاء 

حــدائق ومنــاطق فضــاء بــدًال منهــا وهــذا یــدل علــى زیــادة الــوعي البیئــي لــدى الجهــات 

   .المسئولة 

5.4 

األخـرى تلعب االتصاالت الدور الحسام في ربط المدینـة بغیرهـا مـن المـدن والـدول    

كــان حیــث وٕاذا مــا أستعرضــنا التطــور التــاریخي لالتصــاالت والبریــد فــي مدینــة ســرت 

قنــاة مــن الموجــات القصــیرة تــربط مدینــة ســرت بكــل مــن بنغــازي وطــرابلس  48هنــاك 

أغلبهـا فـي اإلدارات  م1966سـنة  اً هاتف 15وبلغ عدد الهواتف التي تعمل في المدینة 

ومكتـــب لتوزیـــع الطوابـــع وخـــدمات الطـــرود  یاً یـــدبر  اً صـــندوق 50الرســـمیة ویوجـــد عـــدد 

  )1(. وغیرها ویقع وسط المدینة

( خط وترتبط سرت بشـبكة  8000بلغت سعة المقسم الهاتفي اآللي  م1984في سنة 

  . )2( قناة 950الوطنیة التي تبلغ سعتها ) المیكرویف

مـور طلمالمحـوري اكما تقدم خدمات الهاتف واإلتصاالت بصورة عـام بواسـطة الكابـل 

  .صندوق  400 م1984عدد صنادیق البرید سنة  وبلغالذي یربط لیبیا شرقها بغربها 

 م  1975ســط المدینــة مــع المدینــة القدیمــة ســنة مبنــى البریــد والهــاتف الرئیســي و ُأزیــل 

تالل الرملیـة الشـاطئیة لـسـم متكامـل علـى الحافـة الجنوبیـة لوتم إنشاء مبنى حدیث ومق

ألـف خـط هـاتفي بشـبكة  12المقسـم  م تطویره أخیرًا بحیـث یسـعل وقد تالموازیة للساح

                                                
  . 80وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره  ، ص )  1(
 . 17أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، المخطط الشامل مدینة سرت ، مرجع سبق ذكره  ص )  2(
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وترتبط سرت اآلن بواسطة القمر الصناعي العربـي . أرضیة تشمل كل أحیاء المدینة 

الــذي تــم تركیــب محطــة أرضــیة لــه فــي مدینــة ســرت فــي الجانــب الغربــي ) عربســات( 

حلیـة والدولیـة مـع كافـة اإلتصـاالت الم دینة وهى محطـة حدیثـة رقمیـة تقـوم بتبـادل للم

  .مدینة سرت والعالم الخارجي 

المغمــــور والموجــــات  أخــــرى مثــــل الكابــــل البحــــري ســــیادیةكمــــا أن هنــــاك منظومــــات 

والــذي الســنتمتریة وشــبكة الهــاتف المحمــول المــدار ولیبیانــا والهــاتف الالســلكي الریفــي 

صـــندوق حجـــم كبیـــر  1050ألـــف خـــط وبلـــغ عـــدد صـــنادیق البریـــد  26تبلـــغ ســـعته 

والطوابــع والحــوالت البریدیــة والرســائل  ومتوســط ویشــمل البریــد أقســام الطــرود ریوصــغ

 سوالبـــرق والـــتلكعـــام الرســـمي شـــعبي  المســـجلة والرســـائل العادیـــة واإلرســـالیات وبریـــد

بــاع بطاقــات الــدفع تن ســاعة و بــع وعشــریالــذي یعمــل علــى مــدى أر  العمــومي والهــاتف

    .المكتب المسبق لإلتصاالت المحلیة الدولیة في هذا 

اري العمـل هوائي وجـ )1() % 10(و )%90(شبكة الهاتف األرضي حوالي تبلغ نسبة 

ویمكــــن أعتبـــــار خــــدمات البریـــــد والهـــــاتف رضـــــیة بالكامـــــل علــــى أن تكـــــون الشــــبكة أ

واإلتصــال الســلكي والالســلكي بمدینــة ســرت فــي مرحلــة متقدمــة جــدًا وأن اإلتصــاالت 

مــن  التـي حولهـا خصوصــًا بعـد أن یـتم اإلنتهـاء ا فـي المدینــة والمنـاطقمتـوفرة بأنواعهـ

  .الذي یجري العمل فیه اآلن  كابل األلیاف البصریة
6.4 

مدینة حیـث أنهـا المصـدر األساسـي  دورًا أساسیًا في تنمیة وتطویر أیةتلعب الكهرباء 

دمات للطاقــــة المحركــــة لجمیــــع الفعالیــــات اإلقتصــــادیة وٕاذا مــــا أستعرضــــنا تطــــور خــــ

متـر  50على بعد  م1960الكهرباء في مدینة سرت منذ إنشاء أول محطة تولید سنة 

ســاعة / كیلــو وات  60محــرك تبلــغ قــوة كــل واحــد منهمــا  2مــن شــاطئ البحــر بعــدد 

محطـة سـعة  2تـم تركیـب عـدد  م1966من الكهرباء للمدینة وفي سـنة  )%30(توفر 

  .)1(ي شرق المدینةساعة على طریق بنغاز / كیلو وات 450كل واحدة 

                                                
  .م 24/4/2006تصاالت السلكیة والالسلكیة فرع سرت مقابلة شخصیة مع مدیر اإلدارة الفنیة بالشركة العامة للبرید واال)  1(
 . 164وزارة التخطیط والتنمیة ، مرجع سبق  ذكره ص  )1(
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تــم تركیــب محطــة تحلیــة میــاه البحــر وٕانتــاج الطاقــة الكهربائیــة وهــى  م1976فــي ســنة 

 وحــدات 2میجــا وات لكــل واحــدة وعــدد  7ســعة  وحــدات 3محطــة بخاریــة تتــألف مــن 

شـبكات الضـغط  إلـى میجا وات وتغذى الطاقة الكهربائیة من المحطـة 10أخرى سعة 

كیلــو فولــت المــوازي للطریــق  11یــق نقــل الطاقــة المــنخفض والمتوســط لســرت عــن طر 

  . الساحلي 

كیلــو فولــت وتــم  220تــم تركیــب محطــة تحویــل الجهــد العــالي القومیــة م  1982ســنة 

  .ربط محطة التحویل مع المحطة البخاریة على البحر 

ویبلـغ إسـتهالك الطاقـة   KV30تتغذي مدینة سرت من شبكة الكوابل األرضـیة جهـد 

وبصورة  لألغراض السكنیة والتجاریة والصناعیة  واتمیجا )2( 42 سرتحالیًا بمدینة 

یوجـد أنقطـاع للتیـار  عامة فإن خدمات الكهربـاء والطاقـة فـي مدینـة سـرت متكاملـة وال

الـوطني  اآللـيالكهربائي وهناك خطـة لتطـویر الشـبكة كمـا تـم تركیـب منظومـة الـتحكم 

ة الوطنیة وربطها بالمنظومـات في إطار تطویر المنظوم م2007وأصبحت تعمل منذ 

  . العربیة وحوض المتوسط 

7 

ـــدو         األساســـي فـــي حركـــة الســـكان والمـــواد الخـــام  رتلعـــب شـــبكة المواصـــالت ال

لهـا الـدور الفّعـال فـي توزیـع  بـین األقـالیم كمـا أن وسـائل النقـل والمنتجات اإلستهالكیة

قـل الركـاب داخـل المدینـة كما أنها تلعب الدور األساسي في نهذه المواد وفق حاجتها 

  .وخارجها

الــذي یــربط لیبیـا والــدول العربیــة وهــو طریــق هــام جــدًا  الســاحليتـرتبط ســرت بــالطریق 

مدینـة سـرت بطریـق جنـوبي في تطور مدینة سـرت كمـا تـم ربـط اهم مساهمة فّعالة سی

تمتـع بتنـوع كبیـر للطـرق والمنافـذ التـي سبها والقارة األفریقیة جعل المدینـة تإلى ودان و 

  .وأتصالها مع األقالیم اآلخرى تساهم في تنمیتها 

                                                
 .م  28/10/2008مقابلة شخصیة مع مدیر إدارة التخطیط بشركة الكھرباء ، سرت   )2(
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مدینــة ســرت عــدد مــن الســیارات الخاصــة والعامــة وســیارات األجــرة والحــافالت توجــد ب

مثـل  خـرىالكبیرة والصغیرة التي تساهم فـي نقـل السـكان داخـل المدینـة وٕالـى المـدن األ

  . وغیرها  ودان وبنغازي وسبها وطرابلس ومصراته وٕاجدابیا 

والخدمیة داخل مخطط مدینة سرت وتعمل توجد شبكة من الطرق الرئیسیة والشریانیة 

هذه الطرق على ربط التجمعات السكانیة بعضـها بـبعض إضـافة إلـى ربطهـا بـالمراكز 

  الطرق وأنواعها داخل مدینة سرت مسارات) 46(الشكل  یبینالخدمیة و 

  . من الحركة بین المدینة والمناطق األخرى % 99 تهبما نسب یساهم النقل البري

ساهم النقل الجوي خالل فترة الثمانینـات فـي حركـة النقـل بـین المدینـة والمـدن األخـرى 

كـم غـرب سـرت والـذي یعتبـر جـزء مـن الطریـق  13الساحلي  وذلك بإستخدام المهبط 

ـــة اللیبیـــة  ـــة  2بتســـیر عـــدد الســـاحلي حیـــث قامـــت شـــركة الخطـــوط الجویـــة العربی رحل

  . 27نوع فوكر  ةأسبوعیة بواسطة طائر 

حیث تم أفتتاح مطار سرت الدولي الذي أصبح  م1988أستمر هذا الوضع إلى سنة 

یــربط ســرت بكــل مــن طــرابلس وبنغــازي وســبها بمعــدل رحلــة لكــل منهمــا أســبوعیًا ثــم 

أصـــبحت أصـــبح المطـــار یســـتقبل الطـــائرات القادمـــة مـــن دول العـــالم األخـــرى بعـــد أن 

من مؤتمرات القمة وأصبح مطار سرت الدولي منفذ آخر لمدینـة المدینة ملتقي للعدید 

  .سرت 

قل البحري لمدینة سرت سواء بعض الرحالت الخاصة عن طریـق لنال توجد خدمات ل

الجدیـــد شـــرق المدینـــة وال یســـاهم النقـــل البحـــري بـــأي نســـبة فـــي مینــاء ســـرت التجـــاري 

  .لي عملیات النقل في الوقت الحا
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  الفصــــــــــل اخلامس
  ائف املدينة ــــــــــوظ. 5
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  :مدخل 
. یفة أو مجموعـة وظـائف تؤدیهـا داخـل مخططهـا أو فـي إقلیمهـا وظ لكل مدینة      

مدینـــة ســـرت اكتســـبت عـــدة وظـــائف منـــذ نشـــأتها مـــن محطـــة للقوافـــل والتـــزود بـــالمؤن 

للمنتجــات الزراعیـة ، والحیوانیــة إلــى اســیة علـى الشــاطئ إلــى سـوق موســمي للسـفن الر 

متصرفیة ومدیریـة ، مركز تجاري وتبادل للسلع بین الشرق والغرب ، إلى مقر إداري ل

  .ثم بلدیة إلى شعبیة ، ثم مركز اإلدارة األول في لیبیا 

طـور هـذه وجود المدن بوظائفها واقتـرن تطورهـا وتزایـد دورهـا فـي اإلقلـیم ، بت أرتبط   

  .وظیفة واحدة مفي الوقت الحاضر من المدن ما یقد الوظائف والحقیقة لم یبق

ة األساسـیة التـي ي یهدف إلـى تحدیـد الوظیفـا الوظیففتحدید المدن على أساس نشاطه

 شـــجعت علـــى ظهـــور المدینـــة ، وتطورهـــا ، وتتنـــافس الوظـــائف داخـــل المدینـــة فتبـــدو

حیـــث مـــدن العـــالم النـــامي بصـــورة خاصـــة  فـــي بعـــض الوظـــائف أساســـیة ، ویالحـــظ

العواصــــم علــــى أغلــــب الوظــــائف واألنشــــطة وتمثــــل مراكــــز و  ذ المــــدن األولــــىتســــتحو 

 ت والنقـــل ، ومراكـــز تجمـــع للمعاهـــد وخدمیـــة ، وعقـــدة المواصـــال سیاســـیة، وتجاریـــة ،

  .والجامعات ، واألنشطة االجتماعیة ، واالقتصادیة  األخرى 

ذكرنـــا مدینـــة ســـرت مارســـت عـــدة وظـــائف علـــى مـــر العصـــور فمنـــذ نشـــأتها  كمـــا    

كمحطــة للتــزود بــالمؤن ، والمســتلزمات الالزمــة للســفن ، والمراكــب التــي كانــت ترســو 

أما بسبب الریاح واألمواج العاتیة أو للراحة واستئناف الرحلة من . ساحل البحر على 

  .جدید ، هذا یعني أنها كانت تقدم خدمة وهي وظیفة من وظائف المدن 

ثم تطـورت هـذه الوظیفـة علـى مـر العصـور وأصـبحت المدینـة تمـارس وظـائف جدیـدة 

، وتعـدد األنشـطة التـي یمارسـها بزیادة عدد السكان ، وعملیات التبادل التجاري بیـنهم 

وسنتعرف بالتفصیل علـى . والمغادرین منها  إلیهاالسكان المقیمین فیها ، أو القادمین 

الوظــائف التــي كانــت تؤدیهــا مدینــة ســرت لنفســها ، أو فــي اإلقلــیم التــي تمــارس فیــه 

وجــود هــذه  نشــاطها وفــق ســرد تــاریخي لهــذه األنشــطة والوظــائف للتعــرف علــى مبــرر
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والــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه اآلن وســط اإلقلــیم الجغرافــي المتصــل . نــة منــذ نشــأتهاالمدی

  .  بها أو المنفصل عنها 

فــي الســبعینیات دخلــت المدینــة مرحلــة التوســع العمرانــي وبلغــت مســاحة المدینــة عــدة 

علیــه ســابقًا وتركــز هــذا التوســع باالتجــاهین الشــرقي والغربــي مــن  تأضــعاف مــا كانــ

  .لى جانبي الطریق العام مركز المدینة ع

وقد صاحب هذا التوسع العمرانـي نمـو كبیـر فـي الوظـائف والخـدمات المتنوعـة بسـبب 

زیادة السكان في المدینة وأرتفاع  المستوى المعیشي وهو مـا حصـل فـي أغلـب المـدن 

اللیبیة بعد أكتشاف النفط وقد كان اهم هذه الوظـائف هـي الوظیفـة اإلداریـة والتعلیمیـة 

  .م  1999سست الجامعة سنة حیث تأ

وبـــذلك تغیـــرت خصـــائص المدینـــة األقتصــــادیة مـــن مدینـــة ذات وظیفـــة واحـــدة وهــــى 

الوظیفــة الخدمیــة للمنـــاطق التــي حولهـــا أو الوظــائف قلیلــة متجانســـة إلــى مدینـــة ذات 

  .وظائف متنوعة وكثیرة 

ة هــى الخدمــة التــي تقــدمها المدینــة لتلبیــ) Function Of City(فوظــائف المدینــة 

  .نها وسكان المناطق المحیطة بها حاجات سكا

  .وسندرس في هذا الفصل الوظائف المتنوعة التي تقدمها مدینة سرت وفق أهمیتها

15 

ولــم تنشــأ ألســباب تــوفر المــواد الخــام مــثًال أو  ،ســرت كمنطقــة خــدمات  تأسســت    

  . ي ستیطان البشر إللتكون مهیأة وجود معدن معین أو 

  ـونم عن طریق قبائل قدیمة إلى أن أتخذها الفنیقی.ق 600هذا منذ سنة  كان    

وتـدل الشـواهد .  يثم طورها الرومان وخصوصًا فـي العصـر البیزنطـ. مرسى لسفنهم 

األثریــة المتنــاثرة فــي كافــة أنحــاء مدینــة ســرت علــى وجــود مســتوطنات بیزنطیــة كانــت 

والفخــــار ،  حیــــث وجـــدت النقــــود الذهبیــــة . ة دار علـــى درجــــة عالیــــة مـــن التنظــــیم واإل

والصلصـــــال ، واألوانــــــي الخاصــــــة بــــــالطبخ ، والمــــــدافن ، والحجــــــرات ، والممــــــرات ، 

اسـتمر هـذا إلـى أن فتحهـا العـرب . والسرادیب التي كانت تربط المستوطنات ببعضها 
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.  )1( م 641فــي عهــد عمــر بــن العــاص حیــث أتجــه إلیهــا بشــر بــن أبــي أرطــأة ســنة 

ومــرت المدینــة كغیرهــا مــن المــدن اللیبیــة بفتــرة اضــمحالل . تســمى مكمــداس وكانــت 

حیـث غطـت الرمـال ،  وبـین الرومـان والقرطـاجنیین وبرنیـق نتیجة الصراع بـین قورینـه

ال بعـض إ اوأصـبحت أغلبهـا خرائـب وأطـالل ال تسـكنه. وأمواج البحر أغلب معالمها 

. حرفـة الرعـي حـول أطـراف المدینـة  التـي كانـت تعتمـد علـيالقبائل البدویة الرحـل ، و 

التـــي كانـــت تقـــدمها ســـرت ولـــم یســـتأنف وضـــع  الخدمیـــةوهـــذا یعنـــي تراجـــع الوظیفیـــة 

كمــا ذكرنــا حیــث تــم االهتمــام بــالقالع . المدینــة مــن جدیــد إال خــالل الفــتح اإلســالمي 

  . والحصون في األطراف والتي تقع خارج المدینة 

وظیفـة اإلداریــة حیــث أصــبحت ســرت قضــاء ال مارســت ســرتالعثمــاني  فـي العهــد    

م إلـى طـرابلس وألحقـت بسـنجق  1847من الدرجة الثانیة تابعة لبرقـة ثـم انتقلـت سـنة 

م حیـــث أحتلهـــا الطلیـــان وأصـــبحت تحـــت  1912اســـتمر ذلـــك إلـــى ســـنة . )2(الخمـــس

  .السیطرة اإلداریة المباشرة لطرابلس 

حیـث تـم .  )3(م 1835ا سـنة سـرت علـى یـد أحمـد راسـم باشـ مدینـةسـوق تم بنـاء     

سـور خـارجي حـول  إقامـةوتـم . بناء الجـامع ، والمبـاني اإلداریـة ، وٕاعـادة بنـاء المرفـأ 

  .المدینة حیث سمیت بقصر سرت 

وذلـك نظـرًا . م .ق 600منذ نشـأتها سـنة مارست الخدمات  أن المدینة هذا یعني     

  . الغرب، والجنوب و وتوسطها إقلیم الدولة من الشرق لموقعها على البحر 

ســنوات المــا أستعرضــنا دور الوظیفــة اإلداریــة فــي نمــو وتطــور ســرت خــالل  وٕاذا    

العشرین األخیرة نالحظ بـإن زیـادة المبـاني اإلداریـة والخدمیـة وٕانتشـارها داخـل مخطـط 

مــــن إجمــــالي %) 30(المدینـــة حیــــث بلغــــت نســــبة المبــــاني اإلداریـــة الخدمیــــة حــــوالي 

ي ُصمم ونفـذ اإلداري الرئیسي شرق المدینة والذكما أن المجمع . المباني في المدینة 

على أحدث طراز وتـم تجهیـزه بأحـدث التقنیـات واإلدارة الحدیثـة اإللكترونیـة سـاهم فـي 

للمجمــع حــوالي حیــث تبلــغ المســاحة الكلیــة . فعالیــة وتطــور الوظیفــة اإلداریــة للمدینــة 
                                                

  .  75على المیلودي عمورة ، مرجع سبق ذكره ص )   1( 
 . 328رجع سبق  ذكره  ص ھنریكو دي أغسطیني  ، م)    2( 
 . 26أحمد غیث المھ مرجع سبق ذكره  ص   )  3( 
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أدوار متكاملة إضافة إلـى الحـدائق  مبنى كامل مكون من ثالثة 20یضم و  اً هكتار  42

والمنتزهــات حـــول هـــذه المبـــاني وخـــدمات الهـــاتف والبریـــد والكهربـــاء والمیـــاة والصـــرف 

ــــة داخــــل هــــذا المجمــــع اإلداري تتوســــط القاعــــة الكبــــرى للمــــؤتمرات  الصــــحي المتكامل

وهــى 2م 44.000تبلــغ مســاحة القاعــة كاملــة حــوالي و والمســماة واقــادوقو هــذه المنطقــة 

جمــع للقاعــات المجهــزة والحدیثــة والتــي تســتعمل فــي اإلجتماعــات والمــؤتمرات تضــم م

الــدولي و هــذا أضــاف لمدینــة ســرت البعــد اإلقلیمــي بو . الدولیــة علــى أعلــى المســتویات 

ـــالي أثـــر علـــى شـــكل المدینـــة  اوزاد قیمـــة الوظیفـــة اإلداریـــة لهـــ وضـــاعف دورهـــا وبالت

  .المخطط والمدینة بصورة عامة 

التطور التاریخي للوظیفة اإلداریة لمدینة سرت نالحظ من خالل الجدول وٕاذا ماتتبعنا 

م أن هنــــاك 1966والـــذي یمثــــل المبــــاني اإلداریـــة والعامــــة بمدینــــة ســـرت ســــنة ) 16(

مجموعــة مــن المبــاني التــي كانــت تســتعمل فــي تقــدیم خدمــة إداریــة حیــث یالحــظ بــأن 

الثالثنیـات النقل كما أن فتـرة بعض المباني قد ُأنشئت خالل العهد العثماني مثل مبني 

واألربعینیات شهدت إنشاء العدید من المباني اإلداریـة والخدمیـة وأسـتمر هـذا الوضـع خـالل 

الخمسینیات والستینیات بتطور الوظیفة اإلداریة للمدینة وفق وضعها كمركز إداري ومحلـي 

  . وعلى مستوى اإلقلیم وقد بلغ عدد المباني اإلداریة العامة 

تقــع كلهــا فــي مركــز المدینــة الــذي كــان یشــغل المدینــة  مبــانى 9م 1966ســرت ســنة  بمدینــة

ســـة ار والعمرانیـــة والســـوق التجـــاري، وبدالقدیمـــة التـــي كانـــت تشـــمل كـــذلك المنطقـــة الســـكنیة 

الــذي یمثــل توزیــع الخــدمات اإلداریــة علـى مســاحة مخطــط مدینــة ســرت حیــث ) 47(الشـكل 

میــع أجــزاء المدینــة وهــو دلیــل علــى أهمیــة وتعــاظم نالحــظ إنتشــار الخــدمات اإلداریــة فــي ج

 الســنوات األخیــرة والــذي ضــاعف بــدورهدور الوظیفــة اإلداریــة فــي المدینــة خصوصــًا خــالل 

   .الخدمات بجمیع أنواعها وما یترتب على ذلك من تطور ملحوظ في هویة المدینة 

مـن %) 27.7( فـرد بنسـبة 7222ویبلغ مجموع السكان العاملین في الوظیفة اإلداریـة 

وظیفـة وهـي أعلـى نسـبة  26066مجموع الوظائف على مستوى سرت والبـالغ عـددها 

مــن بــین الوظــائف األخــرى ویمثــل هــذا الــدور اإلداري والخــدمي الــذي أصــبحت تقدمــه 

ســرت علــى المســتوى المحلـــي المتمثــل فــي المحــالت األربعـــة المكونــة للمدینــة وعلـــى 
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عبیة ومركــز للعدیــد مــن المؤسســات اإلقلیمیــة ثــم المســتوى األقلیمــي بإعتبارهــا مقــر للشــ

علـــى المســـتوى الـــوطني لوجـــود المقـــر اإلداري األول علـــى مســـتوى لیبیـــا إضـــافة إلـــى 

األنشطة على المستوى القاري والدولي بإنعقاد العدید من المؤتمرات على أرض مدینة 

  .سرت وما یساهم في مضاعفة دور الوظیفة اإلداریة والخدمیة 

  م1966المباني اإلداریة والعامة بمدینة سرت  )16(جدول 

  إسم المبني  م.ر
تاریخ 

  اإلنشاء

عدد 

  األدوار

حالة 

  المبني
  طریق الوصول إلیه

مالئم أم 

  ال

  نعم  جیدة  جیدة  1  1961  المتصرفیة  1

  ال  جید  جیدة  1  1930  المدیریة  2

  نعم  جید  جیدة  1  1957  البلدیة  3

  ال  جید  سیئة  1  1930  المحكمة  4

  نعم  جید  جیدة  1  1957  ارة الزراعةوز   5

  وزارة النقل  6
منذ العهد 

  التركي
  ال  جید  سیئة  1

7  
مكتب البرید 

  والبرق
  ال  حسن  حسنة  1  1930

    نعم  جید  1  1930  مركز البولیس  8

  ال  سئ  جیدة  1  1940  المسلخ  9
  . 127، ص  م 1988م ،  1966وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ،  :المصدر 
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2.5 

وتكــون موقــع  للجنــودتكــون مقــر  ، حیــث بعــض المــدن علــى أســاس عســكري تنشــأ   

  .محصن أو موقع إمداد تعكس الطبیعة الحربیة لها وأكتسابها لهذه الوظیفیة  

. فــي المـدن الحربیــة  مرتفـعالعــادة یكـون عــدد العـاملین فــي المواقـع العســكریة  وفـي   

ور والممـرات أن للموقع الدور المهم في إنشاء المدن الحربیة حیث تكـون فـي الثغـكما 

إال أن هــــذه . الــــوعرة أو فــــي الجبــــال ، أو الســــهول التــــي یتوقــــع منهــــا ظهــــور العــــدو 

الوظیفــة تقلصـــت فـــي الوقـــت الحاضـــر نظــرًا لتطـــور األســـلحة، وعـــدم جـــدوى الحمایـــة 

صــین المدینــة إال دور بســیط فــي حیــث أصــبحت تعبــر القــارات ، ولــم یعــد لتح .منهــا

  . حالة الحرب البریة فقط 

مـن خـالل الشـواهد  اً واضـح اً حربیـ اً سرت خالل تاریخهـا الطویـل لعبـت دور  مدینة     

ونظــرًا لموقــع . حیــث أنهــا كانــت ممــر للقــوات ومقــر فــي بعــض األحیــان . التاریخیــة 

ا دور فــي العملیــات المدینــة فــي الشــمال بــین الشــرق والغــرب والجنــوب ، فقــد كــان لهــ

وتــــدل الدراســــات . الحربیـــة ، والحمــــالت المتالحقــــة بــــین مختلــــف األمــــم والجماعــــات 

ا قــالع ، وحصــون المخلفــات األثریــة ، بــأن المدینــة كانــت لهــا أســوار لحمایتهــا ، وبهــو 

. ووجدت أدوات ومعـاول حربیـة فـي أمـاكن متفرقـة مـن المدینـة  .یستخدمها المحاربون

  .في األحداث التي كانت على مر العصور ًا هاماً سرت لعبت دور وهذا یّدل على أن 

كانــت ســـرت . القــرون الوســطي وعنــد أتســاع الدولــة العربیــة اإلســالمیة غربــًا  فــي   

ومـــا . حصـــن وقلعـــة مـــن القـــالع التـــي اســـتخدمها العـــرب الفـــاتحین فـــي التوســـع غربـــًا 

  .) 48(غرب سرت إال دلیل على ذلك شكل  قصور حسان

  . القالع الحربیة ویتم تحصینها لحمایة المدن من األخطار الخارجیة  تنشأ    
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وهـى فـي العـادة . وشهد التاریخ العدید من المدن التي ُأنشئت علـى أسـاس حربـي     

 أنهــا فــي منــاطق الحــدود والنزاعــات تكــون فــي منــاطق وعــرة مــن الناحیــة الطبیعیــة أو 

  . حصنشكل مُ ب

مــن . خــذت المدینــة قاعــدة لألنطــالق إلــى الغــرب والجنــوب العهــد العثمــاني أتُ  أثنــاء   

. للجنـود والمحـاربین فـي تلـك الفتـرة  اً خالل موقعها المناسب  كما ذكرنا وأصبحت مقر 

 م 1912/ 13/12فـيالحربیة عند احتالل الطلیان لها  زادت أهمیة المدینة من الناحیة

للســیطرة علــى  اً ها منطلقــتخــذللقیــادة العســكریة اإلیطالیــة التــي أت اً حیــث أصــبحت مقــر 

  . وعزز ذلك دور المدینة من الناحیة الحربیة . المناطق الجنوبیة 

ـــة بالغـــة أثنـــاء معركـــة القرضـــابیة  عنـــدما . م  28/4/1915فـــي اكتســـبت ســـرت أهمی

داهمتهــــا القــــوات اإلیطالیــــة مــــن الغــــرب وســــیطرت علیهــــا وجعلتهــــا قاعــــدة لمهاجمــــة 

  .لقواته  اً مقر ) میاني(خذها العقید حیث أت. المجاهدین في القرضابیة 

القــــوات اإلیطالیــــة الغازیــــة فــــي القرضــــابیة هزیمــــة نكــــراء وتفــــرق جــــیش انهزمــــت     

وأعدم عدد كبیر مـن المجاهـدین األسـرى واألهـالي . وعاد إلى مدینة سرت ) . میاني(

شــخص علــى  700 بحــواليمــن النســاء واألطفــال العــزل تقــدرهم المصــادر اإلیطالیــة 

لقیـادة  اً مـن سـرت وأصـبحت مقـر تحـت ضـغط المجاهـدین ثـم انسـحبت .  رتشاطئ س

م بعـــد  1924 /23/11فـــي ن ذلـــك إلـــى أن عـــاد وأحتلهـــا اإلیطـــالیو المجاهـــدین بعـــد 

وهـــى المرحلــة الثانیــة التــي قامــت فیهـــا . ن ت االســترداد كمــا یســمیها اإلیطــالیو عملیــا

ي فقدتها بعد القرضـابیة والتوغـل القوات اإلیطالیة بإعادة احتالل المناطق الساحلیة الت

  .إلى الجنوب للقضاء على المقاومة الشعبیة 
  

ة العلویة المحاذیة للبحـر عنـد ن حامیة كبیرة في سرت على التللیو بنى اإلیطاوقد 

وعنـــابر وعـــدة مخـــازن للعتـــاد  (*))فـــورتي( حیـــث شـــیدت قلعـــة كبیـــرة . منطقـــة المنـــارة 

 700بنـاء  عندما تـم الشـروع فـي.  م 1975نة وقد ُأزیلت هذه اإلنشاءات س. للجنود 

  . وحدة سكنیة في هذا الموقع 

                                                
(*)

 .الفورتي هو المكان الُمحصن الذي یتخذه الجنود مقر لهم 
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لم تكن القرضابیة أهم وأكبر المعارك من حیث عدد القوات المتحاربـة ، ولكنهـا كانـت 

أهـــم المعـــارك مـــن حیـــث النتـــائج البـــاهرة ، التـــي حققتهـــا بهزیمـــة اإلیطـــالیین علـــى یـــد 

انـــت ســـرت قاعـــدة مهمـــة وســـمیت معركـــة المجاهـــدین مـــن كافـــة منـــاطق لیبیـــا والتـــي ك

وفــي فتــرة الحــرب . ولعبــت المدینــة دور المدینــة الحربیــة هــذه الفتــرة . الوحــدة الوطنیــة 

والمحور ودارت على أرضها العدیـد ة الثانیة كانت سرت مسرحًا لقوات الحلفاء العالمی

حیــث . وفقــدت المدینــة جــزء كبیــر مــن مبانیهــا . مــن المعــارك بــین القــوات المتحاربــة 

  . ُهدمت بسبب الحرب وهجرها السكان نتیجة هذه الحرب التي ُفرضت علیهم 

یطرأ أي تغیر على دور الوظیفیة الحربیة بسرت خالل الفترة من نهایة الحـرب  لم    

حیـــث تـــم إنشـــاء حامیـــة صـــغیرة فـــي . م  1972م حتـــى عـــام  1945العالمیـــة الثانیـــة 

الســالح كنــوع مــن اإلســتراتیجیة الحربیــة  مدینــة ســرت لتــدریب األهــالي والمــدارس علــى

الحدیثة التي أتبعتها الدولـة فـي تلـك الفتـرة وهـى تـدریب المـواطنین علـى حمـل السـالح 

  .وفق نظریة الشعب المسلح 

عندما تم إنشاء منطقة عسكریة جنوب  م 1979سرت العسكري سنة  تعزز دور     

من الخمس غربًا إلـى إجـدابیا  سرت كمقر للمنطقة العسكریة الوسطىالمدینة واتخذت 

  .         شرقًا حتى الكفرة والجفرة جنوباً 

وأصـــبحت ســـرت قاعـــدة مهمـــة ، وزادت أهمیـــة المدینـــة مـــن الناحیـــة اإلســـتراتیجیة     

والحربیة كسیاسة أتبعتها الدولة في سبیل خلق تجمع سـكني  لتعبئـة الفـراغ الكبیـر فـي 

ا الفــراغ الــذي یشــكل نقطــة ضــعف فــي هــذ نطقــة الوســط ، وكنــوع مــن الخطــة لمــلءم

  .الكیان الجیوبولوتیكي اللیبي على ساحل البحر المتوسط 

أن مدینة سرت تطل على الخلیج المسمى باسمها ، والذي یعتبـر جـزء مـن  وحیث    

المیاه اإلقلیمیة اللیبیة بعد أن أعلنـت لیبیـا بـأن خلـیج سـرت جـزء ال یتجـزأ مـن السـیادة 

ـــة العســـكریة ، .  )1(م  1973اللیبیـــة ســـنة  ـــة ســـرت مـــن الناحی تضـــاعفت أهمیـــة مدین

وأصــبحت هامــة فــي التصــدي للمحــاوالت التــي تســتهدف المســاس بــأمن لیبیــا وخلــیج 

                                                
الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة اإلشتراكیة العظمى ، اإلعالم الخارجي ، المواجھة اللیبیة األمریكیة فوق میاھنا الداخلیة )  1(

 .  51صم، 1982
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. م  19/8/1981وقــد حــدثت مواجهــات فعلیــة ســاخنة فــي خلــیج ســرت یــوم . ســرت 

ت عنــدما تصــدت القــوات المســلحة اللیبیــة للطــائرات واألســاطیل األمریكیــة التــي حاولــ

وســمیت بالمواجهــة الســاخنة فــي خلــیج ســرت ، . الــدخول واالقتــراب مــن خلــیج ســرت 

ة واكتسبت مدینة سـرت بعـدًا جدیـدًا فـي دخولهـا فـي مواجهـات خارجیـة لقـوى اسـتعماری

الربیـــع  24تـــم المواجهـــة األخـــرى فـــي . طامعـــة ، وعـــزز مـــن دور الوظیفیـــة العســـكریة

ـــدما قامـــت القـــوات األمریكیـــة بقصـــ 1988 ف أحیـــاء مدینـــة ســـرت ، لمحاولـــة م ، عن

وقد أدت المدینة دورها كامًال في هذه الفتـرة ، وكـان عـدد . السیطرة على خلیج سرت 

 أهمیة المدینـة مـن الناحیـة العسـكریةاألفراد العاملین في القوات المسلحة یزداد بازدیاد 

  .واإلستراتیجیة 

ا ، سـاهمت فـي العدیـد مـن وحیث أنها مقر لقیادة المنطقة العسكریة الوسـطي مـن لیبیـ

ذكر بـأن موقـع ومقـر الجـیش وعلینـا هنـا أن نـ.  دورهـا العسـكري األنشطة التي عززت

أو المنطقة الخاصة كانت عائق بشري فـي سـبیل نمـو المدینـة مـن الناحیـة الجنوبیـة ، 

حیث أسـتمر نمـو المدینـة مقیـد مـن الناحیـة الجنوبیـة ، وتوسـعت علـى األطـراف شـرق 

  .یط موازي للبحر والطریق العام غرب في شكل شر 

تقلیـدي وعندما اتجهت الدولة إلى إستراتیجیة الشعب المسلح واالستغناء عـن الجـیش ال

  .م  1989سنة   ذمن تضاءل دور المدینة العسكري

وأصــبحت المنطقــة الخاصــة جــزء مــن مخطــط المدینــة ، وتــم تنمیتهــا وشــیدت المبــاني 

 700حیــث تــم اســتحداث  مخطــط بشــكل كبیــرال واإلنشــاءات بهــذه المنطقــة ، وتوســع

وأصــبحت منطقــة تنمیــة مســتقبلیة ســیكون لهــا الــدور . وحــدة ســكنیة فــي هــذه المنطقــة 

الكبیر في زیادة مخطط المدینـة وتوسـعها الحضـري واتجاهاتهـا المسـتقبلیة ویتوقـع بـأن 

وٕاذا مــا اســتمرت حركــة . یصــل المخطــط إلــى الطریــق الســاحلي جنــوب هــذه المنطقــة 

ســتكمال مخطــط إ و . میـة ، ومعــدل النمــو الطبیعــي وزیــادة عــدد ســكان مدینــة ســرت التن

ن ذلــك ســیكون لــه األثــر المباشــر فــي زیــادة رقعــة المخطــط والمنطقــة الجیــل الثالــث إ
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كون یوســ بــدأت تتغیــر شــكًال وموضــوعًا  ممــا یجعــل مورفولوجیــة المدینــة. الحضــریة 

  . )49(شكل یه اآلن المدینة بشكل جدید یختلف كلیًا عما هو عل شكل

وهنا علینا أن نؤكد بأن مدینة سرت لم تكن من المدن العسـكریة أو الحربیـة التـي تقـع 

علــى الحــدود أو الثغــور مثــل مدینــة طبــرق إذا مــا إســتثنینا وقوعهــا علــى ســاحل البحــر 

المتوســط وهــو الحــد الشــمالي للمنطقــة االقتصــادیة اللیبیــة والمیــاه االقلیمیــة حتــى خــط 

ة شــماًال ، وأنهــا تقــع وســط خلــیج ســرت الكبیــر وعلــى أبــواب خلــیج الســدرة درجــ 32.5

الداخلي الذي یحوي أهم موانئ تصدیر النفط في لیبیا أي المنطقة االقتصادیة الهامـة 

  .بالنسبة للدولة 
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35 

. ناعة الحدیثـة دور كبیـر فـي نشـأة وتطـور المـدن منـذ بدایـة عصـر الصـ للصـناعة   

العاملــة التــي  يیــدحیــث یــتم إنتــاج المــادة الخــام وصــناعتها ، ویتطلــب ذلــك تــوفر األ

ولهــــذا تكــــون المــــدن . تحتــــاج إلــــى المســــكن والمأكــــل والخــــدمات الضــــروریة الالزمــــة 

  .الصناعیة في مواقع الخامات والمناجم ، وفي مناطق المصانع وتوفر األیدي العاملة

كبیــر فــي زیــادة وانتشــار المــدن علــى المســتوى العــالمي ، وهــى والصــناعة لهــا دور    

حیث استقطبت المـدن الصـناعیة . السبب الرئیسي في هجرة سكان الریف إلى المدن 

سـتخدامهم كأیـدي عاملـة فـي األغـراض الصـناعیة ، إلالعـدد الكبیـر مـن سـكان الریـف 

  .ة نیوالصناعة عمومًا مرتبطة بالحضارة والمد

الصـناعات داخـل المدینـة ینـتج عنهـا فـائض وٕانتـاج ، ویـتم تبادلـه ،  وعندما تتطـور   

وتزداد الخدمات التجاریة ، والخدمات األخرى المصاحبة فـي المدینـة ، وتنمـو المدینـة 

. ویتركز السـكان داخـل المدینـة ، وتنشـط حركـة النقـل والمواصـالت مـن وٕالـى المدینـة 

واد الخـام الالزمـة للصـناعة ویؤخـذ الصناعات والمنتجات وٕاحضار المـ نواتج لتصریف

ســتنزاف إحیــث تعمــل الصــناعة علــى . علــى الصــناعة بأنهــا الملــوث الرئیســي للمــدن 

. الموارد الطبیعیة ، وتعمل على إنقاص المناطق الخضراء ، وتلوث البیئة في المدینـة

ن الصــناعة خــارج نطــاق المــدن لمــا لهــا مــن تــأثیر علــى یوتــم االتجــاه حــدیثًا إلــى تــوط

  .  المدن هذه حیاة في ال

الوظیفـة الصــناعیة لمدینـة سـرت ، نالحــظ بـأن هـذه الوظیفــة تمثـل مرتبــة  بدراسـة     

. متــأخرة فــي نشــاط المدینــة حیــث ال توجــد المصــانع الكبیــرة أو المــواد الخــام أو غیرهــا

المدینــة الزالــت بكـــر فــي الصـــناعة وال توجــد ســوى صـــناعات بســیطة وورش لصـــیانة 

  . ت وٕاصالح السیارا

أن تواجد المنطقة الصناعیة على الطریـق الرئیسـي المـؤدي لمدینـة سـرت أدى  كما   

المختصـــة تفكـــر فـــي نقـــل المنطقـــة  الســـلطاتإلـــى الكثیـــر مـــن حـــوادث الســـیر جعـــل 

 م1984وهــذا مــا تــم فعــًال ســنة ، الصـناعیة خــارج نطــاق المنطقــة الســكنیة والحضــریة 

ثالثـة إلـى شـرق المدینـة فـي المنطقـة الزراعیـة عندما تم نقل المنطقة الصناعیة للمرة ال



179 
 

متــر عــن الطریــق الرئیســي داخــل المدینــة ونمــت وتطــورت  1000حــوالي  دحیــث تبعــ

  . اً هكتار  30المنطقة الصناعیة وأصبحت مساحتها أكثر من 

أهمیــة أو دور وزیــادة  م 1989مركــز إداري أول للیبیــا ســنة أختیــار المدینــة  وبعــد    

والخدمیـــة للمدینـــة وٕانشـــاء المجمـــع اإلداري الرئیســـي شـــرق المدینـــة الوظیفـــة اإلداریـــة 

التــي تشــغلها هــذه المنطقــة زراعیــة  التربــةبــالقرب مــن المنطقــة الصــناعیة ونظــرًا ألن 

 ،حیـث سـاهمت الصــناعة فـي تلویــث التربـة الزراعیــة وتشـویهه واجهــة المدینـة الشــرقیة

قة الصناعیة والتي كانـت تتجـه كما أن الدخان والملوثات التي كانت تصدر من المنط

إلــى ســكان المدینــة والمنطقــة الحضــریة خصوصــًا عنــدما تكــون الریــاح جنوبیــة حیــث 

تنقـل الریــاح هــذه الملوثـات إلــى مركــز المدینـة واألطــراف وتســبب فـي زیــادة تلــوث جــو 

  .المدینة 

خطط وُنقلت خارج نطاق م م 2002إلغاء المنطقة الصناعیة وٕازالتها كلیًا سنة  تم    

كــم غــرب ســرت حیــث التربــة ســبخیة والمســاحة كافیــة 7المدینــة عنــد منطقــة الزعفــران 

المنطقة الصناعیة وٕاذا ما أخذ في اإلعتبار قیـود البیئـة والسـالمة العامـة وعـدم  رلتطو 

السماح بالبناء السكني بالقرب من هـذه المنطقـة إال أنـه ومـن خـالل المالحظـة العامـة 

الحضــریة والســـكنیة لمدینــة ســرت خـــارج نطــاق مخطـــط  إلتجــاه تطــور ونمـــو المنطقــة

الحــظ بــأن هنــاك مبــاني ســكنیة تنمــو بصــورة عشــوائیة غــرب نالجیــل الثالــث المقتــرح 

المدینة ویمكن أن تصل وتلتصق بالمنطقة الصـناعیة مـرة أخـرى وهـذا یخـالف أصـول 

  .  التخطیط السلیم 

لغذائیـــة والكیمائیـــة بـــأن هنـــاك مجموعــة مـــن الصـــناعات ا) 17(ویالحــظ مـــن الجـــدول 

م یبلـغ مجمـوع المنشـأت الصـناعیة  2006والهندسیة ومواد البنـاء بمدینـة سـرت سـنة  

عامل مع مالحظة بأن كل  774منشأة ویبلغ عدد العاملین في مجال الصناعة  309

العــاملین فــي الــورش والمصــانع المقامــة خــارج مخطــط المدینــة هــم مــن ســكان مدینــة 

سة الجـدول المـذكور نالحـظ أن الصـناعات ار المدینة وبد قتصادویساهمون في إ سرت

الغذائیة والهندسیة هى أكثر الصناعات تواجدًا بمدینة سرت ومن حیـث القـوى العاملـة 
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صناعة الغزل والنسیج  وشخص  192فإن عدد العاملین في صناعة مواد البناء یبلغ 

  .شخص  299بمجموع عاملین قدره 

  م  2006في مدینة سرت  الصناعة التحویلیة) 17(جدول 

  عدد العاملین  عدد المنشاءات  نوع الصناعة

  144  94  غذائیة

  299  24  غزل ونسیج

  66  26  ورق وأثاث

  10  8  الكیمائیة

  63  97  الهندسیة

  192  54  مواد البناء

  774  309  المجموع

  .م 2006أمانة الصناعة سرت : المصدر      

حیــث تــم إنشــاء مصــنع لألحذیــة  تثمانینــاشــیدت بعــض المصــانع فــي فتــرة ال وقــد    

والمالبس بأنواعها إضافة إلى مصانع المواد المطاطیة والبالستیك وصناعة المواسـیر 

ت بســبب عــدم إال أن هــذه المصــانع توقفــ. إضــافة إلــى الصــناعات الغذائیــة البســیطة 

افة إلى وعدم قدرة المنتجات على المنافسة إض توفر المواد الخام وارتفاع سعر التكلفة

طغیـــان الوظیفـــة اإلداریـــة والخدمیـــة وٕاتجـــاه القـــوى العاملـــة فـــي الصـــناعة إلـــى النشـــاط 

عتبــارًا مــن اإلداریــة األولــى فــي الجماهیریــة إ الثالــث بعــد أن اكتســبت المدینــة الوظیفــة

  .  م 1989سنة 

ـــت داخـــل نطـــاق  المنطقـــة    ـــورش والمصـــانع الصـــغیرة كان الصـــناعیة التـــي تحـــوي ال

جنوب المنطقة السكنیة مباشرة ثم ُنقلـت إلـى شـرق م  1966رت سنة مخطط مدینة س

  .  م 1978المدینة على طریق بنغازي نهایة المخطط في تلك الفترة سنة 

إال أن زحـــف النمـــو العمرانـــي وتوســـع المخطـــط جعـــل المنطقـــة الصـــناعیة تقـــع داخـــل 

  .ن والبیئةهذا من مضار على صحة المواطنیالمنطقة السكنیة والخدمیة وما ل نطاق
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الـذي یبـین المنـاطق ) 50(الصناعات المتنوعـة نالحظهـا مـن خـالل الشـكل أما مواقع 

الصـناعیة ومواقــع الصـناعات التحویلیــة داخــل مخطـط المدینــة حیـث نالحــظ اإلنتشــار 

الواضــح لهــذه الصــناعات بإعتبارهــا مرتبطــة مباشــرة بالســكان مــع مالحظــة بــأن أغلــب 

   .لمدینة الصناعات الثقیلة خارج مخطط ا

مـن %) 3(مـن السـكان بنسـبة  اً فـرد 774ویبلغ عدد العاملین فـي األنشـطة الصـناعیة 

وهنـــا . فـــردًا  26066مجمـــوع العـــاملین اقتصـــادیًا فـــي كافـــة األنشـــطة البـــالغ عـــددهم 

نالحــظ النســبة المنخفضــة لهــذا النشــاط ویرجــع ذلــك إلــى أن الصــناعة ال تلعــب دورًا 

  .ها مدینة سرت مقارنة بالوظائف األخرى كبیرًا في الوظائف التي تقدم

وبصــورة عامــة فــإن الثــورة الصــناعیة فــي أوروبــا وأمریكــا خــالل النصــف األخیــر مــن 

القــرن التاســع عشــر كــان لهــا الــدور البــارز فــي زیــادة التحضــر أمــا فــي لیبیــا فإنــه عــدا 

 مـــدن رأس النـــوف والبریقـــة ال تلعـــب الصـــناعة دورًا كبیـــرًا فـــي عملیـــات التحضـــر فـــي

  .المدن اللیبیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



182 
 

  
  

  



183 
 

4.5 

ـــه المؤسســـات تلعـــب     ـــة فـــي أي مدینـــة الـــدور الرئیســـي ، لمـــا تمثل الوظیفـــة التعلیمی

ســـواء مـــن حیـــث اإلنشـــاءات والمبـــاني . التعلیمیـــة مـــن دور فـــي تطـــور ونمـــو المدینـــة 

ملین فـي حقـل التعلــیم ، الخاصـة بـاإلغراض التعلیمیـة أو عـدد الطـالب والتالمیـذ والعـا

ف عـــادة المـــدن التـــي تحتـــوي عـــدد كبیـــر مـــن وصـــت. لونـــه فـــي عـــدد الســـكان مثومـــا ی

الجامعـــات ، والمعاهـــد العلیـــا ، والكلیـــات ، بالمـــدن الجامعیـــة حیـــث یالحـــظ أن أغلـــب 

مــن حیــث المكتبــات ، والمطــابع ، . الخــدمات التــي تقــدم تكــون لهــا عالقــة بالجامعــة 

الطالبــــي ، ووســــائل النقــــل الخاصــــة بــــالطالب ، واإلســــكان  ودور النشــــر ، اإلســــكان

ویالحــظ . الخــاص بأعضــاء هیئــة التــدریس ، أو العــاملین فــي حقــول التعلــیم المختلفــة 

وتــنخفض هــذه . بـأن هــذه المنطقـة تكــون الحركـة فیهــا موســمیة ، أثنـاء العــام الدراسـي 

عــالم التــي تســودها الحركـة خــالل فتــرات العطلـة ، ویالحــظ هــذا فـي العدیــد مــن مـدن ال

  . الوظیفة التعلیمیة أو الثقافیة 

حیـث . المدن التي تكـون متعـددة الوظـائف ، وتغلـب علیهـا الوظیفـة التعلیمیـة  أما    

 ،ترتفــع فیهــا نســبة التعلــیم ، والعــاملین فــي التعلــیم عــن غیرهــا مــن األنشــطة والخــدمات

  .ألخرى وتصبح مكملة لهاة في الوظائف االحالة یالحظ اندماج هذه الوظیف وفي هذه

الـذي یوضـح المؤسسـات التعلیمیـة  )18(جدول وبدراسة الوضع التعلیمي لمدینة سرت

نالحـظ بـأن المدینـة تقـوم بتقـدیم وظیفـة تعلیمیـة واضـحة، حیـث .  بمختلف مسـتویاتها 

 اً إنتشـــار المـــدارس والمعاهـــد العلیـــا ، وروض األطفـــال ، والجامعـــة التـــي أعطـــت ُبعـــد

واحتلت المدینة الجامعـة موقـع متقـدم سـاهم فـي رفـع كفـاءة . لهذه الوظیفة  اً كبیر  اً ودور 

العناصر البشریة وتخریج الكوادر األكادیمیـة والفنیـة لسـوق العمـل للمدینـة وغیرهـا مـن 

  .المدن والضواحي 
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م كفــرع مــن جامعــة قــاریونس ببنغــازي فــي شــكل 1989جامعــة التحــدي ُأنشــئت ســنة 

طالـب وطالبـة  13.000تحـوي اآلن  1999مستقلة سنة  ین ، ثم أصبحت جامعةكلیت

ــــف الكلیــــات الجامعیــــة وعــــددها  فــــروع كلیــــات فــــي المنــــاطق  4كلیــــة و 12فــــي مختل

  )1(.المجاورة

بلـغ مسـاحة األنشـطة ًا وتهكتـار  25ة من المخطط الذي تشـغله الجامعـةتبلغ المساح   

  .لیاوتضم العدید من المدارس والمعاهد الع اً هكتار 120التعلیمیة 

 علــى حســـاب أن تتوســع الجامعـــة وتزیــد مســـاحة المخطــط المخصــص لهـــایتوقــع     

  .  اً هكتار  40بحیث تبلغ المساحة الكلیة أكثر من  المنطقة التي حولها

حیث تتوفر كافـة الخـدمات مثـل الفنـدق . حدیثة وتعتبر جامعة التحدي مدینة جامعیة 

بــي والــوظیفي ، وكــذلك المعامــل ، الجــامعي ، والمصــرف ، والبریــد ، واإلســكان الطال

وهــى . إضــافة إلــى المــزارع ، ومركــز األبحــاث التابعــة للجامعــة . والقاعــات الدراســیة 

أكســبها وظیفــة . بحــق مدینــة جامعیــة أعطــت ُبعــدًا وامتــداد لمدینــة ســرت وضــواحیها 

   .تعلیمیة على درجة عالیة من األهمیة 

ات ، والمكتبـــة المركزیـــة ،والمعامـــل ، یتوقـــع أن تـــزداد اإلنشـــاءات الجامعیـــة والمـــدرج

  .والكلیات بحیث تصبح الجامعة أكثر بعدًا في مخطط مدینة سرت الحضري 

س فقــد ُأنشــئت أول مدرســة ابتدائیــة فــي مدینــة ســرت عــام بالمــدار  قفیمــا یتعلــ أمــا     

  .مدرسة  25وأصبح اآلن عدد المدارس ) 51( شكل   م1950

ذي شهده قطـاع التعلـیم والتـدریب خـالل الثالثـین سـنة وهذا یدل على التطور الكبیر ال

حیـث أن نسـبة . والتنمیة الكبیرة التي ُوجهت لهـذا القطـاع الخـدمي والحیـوي . األخیرة 

 اً هكتــار  10م وكانــت  2006ســنة  اً هكتــار  75لمســاحة المخصصــة للنشــاط التعلیمــي ا

  .  م2000سنة 
میــــة مـــــن مخطـــــط المدینـــــة حـــــوالي وتبلــــغ نســـــبة المســـــاحة المخصصـــــة للخـــــدمات التعلی    

م وهـــى نســـبة مرتفعـــة مقارنـــة بالخـــدمات اآلخـــرى وعـــدد الســـكان فـــي  2006ســـنة %) 5.6(

  .المدینة وهذا یعطى الوظیفة التعلیمیة الدور البارز في وظائف مدینة سرت التي تقدمها 
                                                

 .م  28/8/2008مقابلة شخصیة مع الكاتب العام جامعة التحدي ،   )1(
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م  2006كما یبلغ عدد الطالب في مرحلة التعلیم األساسي والمتوسـط والمعاهـد العلیـا سـنة 

وهـذا یعنـي التطـور .  اً هكتـار  75وبمسـاحة كلیـة قـدرها  فصالً  567بمجموع  اً طالب 17920

فــي الوظیفــة التعلیمیــة لمدینــة ســرت صــاحب التطــور فــي دور المدینــة وتعــدد بقیــة وظائفهــا 

  .والذي أنعكس بالتأكید على هذه الوظیفة المهمة 
  م 2006 والمعاهد العلیا الفنیة في مدینة سرت سنة المدارس اإلبتدائیة واإلعدادیة والثانویة)18(جدول 

  م
إسم المؤسسة 

  التعلیمیة

  الموقع
  فترة العمل  عدد الفصول  عدد الطلبة

  صباح ومساء  44  1439  المنارة  سرت المركزیة  1

  صباح ومساء  48  1339  المنارة  الفتح  2

  صباح ومساء  13  356  خلیج سرت   جیل التحدي  3

  صباح ومساء  32  914  المنارة  إبن خلدون  4

  صباح ومساء  28  922  الفاتح   طالئع النصر  5

  صباح ومساء  19  625  "  شهداء تاقرفت  6

  صباح ومساء  9  215  "  الخلود  7

  صباح ومساء  41  1152  الجزیرة  البیان األول  8

  صباح ومساء  37  1166  "  سناء یوسف  9

  صباح ومساء  9  256  "  الجیل الجدید  10

  باح ومساءص  35  1260  "  المجد  11

  صباح ومساء  30  907  خلیج سرت  صقور الخلیج  12

  صباح ومساء  36  965  "  خلیج التحدي  13

  صباح  16  510  الجزیرة  اإلتحاد اإلفریقي  14

  صباح  22  720  الفاتح  المنارة  15

  صباح  20  761  الفاتح  الفاتح  16

  صباح  24  979  المنارة  الفكر الرائد  17

  صباح  5  120  "  أسماء بنت أبو بكر  18

  صباح ومساء  24  879  الفاتح  عقبة بن نافع  19

  صباح  43  1525  المنارة  الثورة العربیة  20

  صباح  4  162  الجزیرة  الرباط األمامي  21

  صباح ومساء  8  250  خلیج سرت  خلیج سرت  22

  صباح  8  318  "  مارس 2معهد   23

  مساء  6  100  الجزیرة  روضة المستقبل  24

  اءمس  6  80  "  روضة المجد  25

  -   567  17920  اإلجمالي

  .م  2006أمانة التعلیم سرت ،  :المصدر   
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فــردًا بنســـبة  6803ویبلــع عــدد الســـكان العــاملین اقتصـــادیًا فــي نشـــاط التعلــیم حـــوالي 

من مجموع الوظائف األخـرى وتـأتي هـذه الوظیفـة فـي المرتبـة الثانیـة بعـد %)  26.1(

وظیفـــة التعلیمیـــة خـــالل الســـنوات األخیـــرة الوظیفـــة اإلداریـــة وهـــذا دلیـــل علـــى تطـــور ال

ــــة  ــــة ســــرت مــــن المــــدن الثقافی وخصوصــــًا بعــــد إنشــــاء الجامعــــة ویمكــــن اعتبــــار مدین

والجامعیة حیث إنتشار الكلیات والمعاهد إضافة الى المدارس في كافـة انحـاء المدینـة 

  .وارتفاع عدد العاملین في هذا النشاط 

5.5  

ن الوظیفــة الدینیــة وحیــاة المــدن عالقــة قدیمــة ووثیقــة ، فالــدین بطبیعتــه بــی العالقــة   

 ان الـدین عـامًال أساسـیًا فـي نشـأةولهـذا كـ. عملیة جماعیة ، والبد مـن التركـز النـووي 

ویضـفي الـدین  ،وكلمـا تعمقنـا أبعـد فـي التـاریخ أشـتدت هـذه العالقـة. كثیرًا مـن المـدن 

علیهــا الطــابع الــدیني وقــد مارســت كثیــرًا مــن  صــفة القداســة علــى المدینــة التــي یغلــب

وأصـبح مكــان العبــادة هـو األســاس الــذي  ،األمـم والشــعوب طقوســها الدینیـة فــي المــدن

  .تكونت ونشأت علیه أغلب المدن 

أنــــواع المــــدن الدینیــــة فمنهــــا مــــدن الحكــــم الــــدیني والمــــدن التذكاریــــة ومــــدن  تتعــــدد   

ص معینة تتفـق مـع العقیـدة التـي یمارسـها األضرحة واألدیرة والحج ولكل مدینة خصائ

  )1(.ویعتنقها سكان المدینة 

المـــدن بدرجـــة أكبـــر مـــن أي دیـــن آخـــر فالـــدین اإلســـالم ســـاهم فـــي تطـــور  فمـــثالً    

، فالمـــدن التــي أزدهـــرت  فـــي الغالـــب بشـــكل جمـــاعي مدینــة الفـــي  سیمـــار ي اإلســالم

ى الــذي ســاهم فــي بقــاء المــدن التــي اكتســبت الوظیفــة الدینیــة وأعطتهــا الــروح والمعنــ

  .المدینة وتطورها عبر التاریخ 

أختیـــار مواضـــع ومواقـــع المـــدن الدینیـــة وفـــق الطقـــوس والعقائـــد التـــي یمارســـها  یـــتم   

ولكـــن اإلســـالم . ســـكان المـــدن وقـــد تكـــون المدینـــة منعزلـــة فـــي كثیـــرًا مـــن المعتقـــدات 

                                                
  . 127عبد علي الخفاف وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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طقـوس الدینیـة ممارسـة ال أستطاع أن ینفتح على كل الشعوب واألمـم مـن خـالل حریـة

  .لها مثل بقیة األدیان از وعدم إنع

وقـد تحـافظ المـدن علـى وظیفتهـا الدینیـة لمـدة مـن الـزمن وقـد تسـتمر معهـا وتكـون فـي 

العادة مرتبطة بالوظـائف األخـرى مثـل الوظیفـة اإلداریـة والتجاریـة والوظـائف المتعـددة 

الل دراســة الشــواهد وٕاذا مــا أستعرضــنا الوظیفـة الدینیــة لمدینــة ســرت مـن خــ. األخـرى 

التاریخیة واألثریة من مساجد ومقابر وأنشطة دینیة أخرى نالحظ بأن المدینة اكتسـبت 

   .الوظیفة الدینیة منذ نشأتها والزالت تمارسها حتى اآلن 

حیث كان هناك مسجد صغیر بني بالحجر والطـین بمنطقـة المنـارة علـى التلـة الرملیـة 

ل خریطــة اســتعماالت األراضــي القائمــة بمدینــة بمركــز المدینــة الســابق ظهــر مــن خــال

  . م ویبدو أنه ُأزیل في إطار تطویر مخطط سرت 1966سرت سنة 

كمــا ظهــرت فــي خریطــة اســتعماالت األراضــي القائمــة فــي تلــك الفتــرة مقبــرة مســیحیة 

على شاطئ البحر ُأزیلت بواسطة الشركة الفرنسیة التي قامت بتنفیذ الطریق الساحلي 

  . م  1968سنة 

الدینیة لمدینة سرت في الوقت  الذي یمثل المرافق) 19(الجدول ما أستعرضنا وٕاذا    

الحالي نالحظ بأن هذه الوظیفة تشكل نسبة البأس بها مـن نشـاط المدینـة حیـث یوجـد 

وتوجـد عـدد  2م50.000داخل مخطط المدینة بمسـاحة كلیـه قـدرها  اً مسجد 12حوالي 

 35إســالمیة تــم إیقــاف الــدفن فیهــا منــذ أكثــر مــن دینیــة إضــافة إلــى مقبــرة  دارسمــ 3

  .عامًا وهى تقع وسط المدینة وتسمى جبانة األسطى حسین 

سكان مدینة سرت حالیًا المقبرة الكائنة خارج مخطط المدینـة عنـد منطقـة  یستعمل    

الزعفــران فــي بــن همــال والتــي یتوقــع أن تصــبح ضــمن حــدود المخطــط العــام والشــامل 

  .لسنوات القادمة للمدینة خالل ا

وبهذا فإن مدینة سرت مارست والزالت تمارس الوظیفة الدینیة مثل بقیة الوظائف وأن 

  .هذه الوظیفة صاحبتها منذ نشأتها حتى اآلن دون إنقطاع 
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مــا وهــو  م2006ســنة  اً هكتــار  7الدینیــة مــن مســاحة المخطــط حــوالي  الوظیفــة تشــغل

ویتوقـع أن . وظیفة الدینیة لمدینة سرت دور الو مما یدل على أهمیة  )% 0.5( تهنسب

  . یتضاعف دور هذه الوظیفة بزیادة عدد السكان وممارستهم الشعائر الدینیة 
كــن مبــرر وجودهــا أي لــم تكــن هــي الســبب فــي نشــأة المدینــة ولــم تؤســس هــذه الوظیفــة لــم ی

المدینـــة علـــى أســـاس دینـــي كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا حیـــث أن المدینـــة ُأسســـت كمحطـــة للتـــزود 

للسفن التي كانت تجوب الساحل وكانـت محطـة للراحـة بالنسـبة للعـابرین  وكاستراحةبالمؤن 

عن طریق البر والبحر ولم یكن األساس الدیني السبب في نشأة مدینة سـرت حیـث لـم یكـن 

  .هناك معبود أو غیره تأسست علیه المدینة 

قــرن الرابـع المــیالدي دلیــل المقـابر المســیحیة الموجــودة حالیـًا فــي مدینــة سـرت منــذ الأن     

  .على أن هذه المدینة أدت وظیفتها الدینیة منذ زمن طویل 

إزالتهـا كما أن المقابر الیهودیة والمسیحیة السابقة لإلسالم والموجـودة فـي مدینـة سـرت قبـل 

حیـث وُجـدت بقایـا . أو زحف العمران علیها یدل على أن الوظیفة الدینیة كانت قائمة 

مدینة سرت في المنطقة التي یقع بها المجمع اإلداري الحالي جنوب  مقبرة یهودیة في

  .المدینة والمقبرة المسیحیة التي كانت شمال المدینة عند الشاطئ 
م ودخـل سـكان المنطقـة اإلسـالم وهــذا  641قـام بشـر بـن أبـي أرطـاءة بفـتح ســرت سـنة     

ینیة وخلـق تجمـع للنـاس سـاهم ترتب علیه إنشاء مكان للعبادة والصالة لممارسة الشعائر الد

  .في فعالیة المدینة وزیادة نشاطها من خالل حركة الناس من وٕالى المسجد أو الجامع 

مــن قبــل العثمـــانیین وهــو المكـــان  )1(م 1710أول مســجد فـــي مدینــة ســرت ســـنة  ُأســس    

الــذي شــكل نــواة تكــون مدینــة ســرت الحالیــة حیــث تــم تشــیید المبــاني اآلخــرى حــول الجــامع 

وهــذا دلیــل . ذلك مســاكن النــاس حتــى تكــون قریبــة مــن الجــامع لممارســة الشــعائر الدینیــةوكــ

علــى أن هنــاك ســكان تأســس الجــامع ألجلهــم ویعنــي هــذا أن الوظیفــة الدینیــة لمدینــة ســرت 

  . كانت فاعلة على مر الزمن 

ظ م نالح2006الذي یبین توزیع المرافق الدینیة بمدینة سرت سنة ) 52(ومن خالل الشكل 

سـكان بعـد زیـادة عـدد بأن هنـاك توزیـع لهـذه الخـدمات علـى كافـة أحیـاء المدینـة خصوصـًا 

في الفترة األخیرة مما تطلب معه الحاجة إلى المساجد والمرافق الدینیـة المتنوعـة وهـذا دلیـل 
                                                

 . 129وزارة التخطیط  والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره ، ص   )1(
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وال تغلــب  هــا دور بــارز بــین الوظــائف األخــرىعلــى أن الوظیفــة الدینیــة فــي مدینــة ســرت ل

ة على مدینة سرت مثل المدن الدینیة األخرى، مكه المكرمة، المدینة المنورة، الوظیفة الدینی

زلیتن ، بشر ، ولكن وجـود أمـاكن عبـادة وممارسـة السـكان لشـعائرهم الدینیـة یعطـي المدینـة 

  .طابع من الخدمة أو الوظیفة الدینیة 
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  م 2006رافق الدینیة في مدینة سرت الم) 19(جدول 

  

  المحلة  إسم المرفق  م.ر

  الجزیرة  مسجد الرباط األمامي  1

  الجزیرة  مسجد عثمان بن عفان  2

  الفاتح  مسجد عمر بن الخطاب  3

  المنارة  مسجد القدس  4

  المنارة  *المسجد العتیق  5

  خلیج سرت  مسجد قرطبه  6

  الفاتح  مسجد ذات الصوراي  7

  المنارة  مسجد بدر الكبرى  8

  المنارة  بیرالمسجد الك  9

  المنارة  )جدید(مسجد قذاف الدم   10

  الجزیرة  جدید) الرباط األمامي( مسجد الفرقان   11

  الجزیرة  األوقاف وشئون الزكاة  12

  المنارة  )بن عیسى ( زاویة قرأنیة   13

  الفاتح  )الفاتح( منارة قرأنیة   14

  المنارة  األسطى حسین) المقبرة القدیمة( مقبرة قدیمة   15

  المنارة  )مؤتمر سرت المركز ( زاویة أبو سنینة   16

  اإلجمالي
  أقدم مساجد مدینة سرت      -*    

  .م  2006مكتب األوقاف وشئون الزكاة سرت ـ :  المصدر      
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6.5  

مــــن بــــین الوظــــائف الهامــــة التــــي تقــــدمها  مدینــــة ســــرت لســــكانها وســــكان           

ویبدو أنها من عوامل قیام المدینة ونشـاطها نظـرًا  ،رة الوظیفة التجاریةالمناطق المجاو 

جـات الحیوانیـة دد المنتلوقوعها وسط إقلیم صحراوي رعوي وزراعي واسع ینتج عنه تع

كمـا أن محـور النقـل الـذي یمثلـه الطریـق السـاحلي . من تسـویق  هوالزراعیة وما یتطلب

سبها یلعب دورًا أساسیًا في تنمیة التجـارة و الرئیسي وطریق الجنوب المؤدي إلى ودان 

  .وتبادل السلع بین المدینة وبقیة األقالیم 

غــالبیتهم یمارســون تجــارة المفــرد  )1(2571یبلــغ عــدد العــاملین فــي الوظیفــة التجاریــة  

  .وبیع المواد االستهالكیة لسكان المدینة 

تنتشر المحالت التجاریة وسط المدینة وعلى محاور الطرق وبأستعراضـنا لتطـور هـذه 

حیث مثلث المدینة حلقة وصل وأتصال  ،الوظیفة نالحظ بأنها نشأت مع نشؤ المدینة

بـــین المنـــاطق وخصوصـــًا المنتجـــات الحیوانیـــة والزراعیـــة الموســـمیة كمـــا ذكرنـــا بلغـــت 

شـاملة منطقـة  )2(هكتـار1.5م حوالي 1966ة سنة المساحة التي تشغلها الوظیفة التجاری

السـوق الرئیسـي والحوانیـت األخــرى إضـافة إلـى بعـض المحــالت فـي األحیـاء الســكنیة 

وخمســة أســواق متخصصــة مفتوحــة لبیــع التمــور والحبــوب واألخـــر لبیــع نبــات الحلفــا 

والصـــوف الخـــام والقـــش وســـوق لبیـــع الفواكـــه والخضـــار وهـــى مغطـــى الســـوق الرابـــع 

أما السوق الخـامس فهـو سـوق الحیوانـات . مل لتخزین الحبوب واألعالف وغیرهایستع

واألســـواق وهـــى تمثـــل القطـــاع  ًا فـــي هـــذه المحـــالشخصـــ 150الحیـــة ویعمـــل حـــوالي 

  . الخاص 

  

  

  

  

                                                
 .م  24/12/2007تصاد والتجارة واالستثمار سرت ، أمین اللجنة الشعبیة  لالق/ مقابلة شخصیة مع األخ  )1(
 . 61وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره  ص  )2(
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  م1966عدد حوانیت البیع بالتجزئة والمخازن العامة بمدینة سرت) 20(جدول 

  العدد  نوع المحل التجاري

  7  غذیةحوانیت بیع األ

  9  حوانیت بیع اللحوم

  12  مقاهى

  86  مخازن عامة

  114  المجموع
  65ص   1988ـ  1966رت لتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سوزارة التخطیط وا: المصدر 

  

  م1962كمیة وقیمة المنتجات الزراعیة المباعة في سوق سرت سنة ) 21(جدول 

  الوحدة  المادة
  سعر الوحدة

  ج ل

ة الكمیة المباع

  سنة
1962  

القیمة 

  ل/اإلجمالیة ج

  1183  2310  0.512  مرطه  قمح

  22015  6015  0.366  مرطة  شعیر

  525  112460  0.043  كیلو  خضار وفواكه

          تمور

  1448  5770  0.251  مرطة  كاملة -أ 

  4177  1880  2.222  قنطار  معجون -ب

  1345  6060  0.222  لیتر  زیت الزیتون

  9340  23820  0.393  كیلو  لحوم طازجة

  43149  4394  9.900  عدد  حیوانات حیة

      3.0.0  قنطار  لحم

  83974  المجموع
  . 1962، المجموعة اإلحصائیة عام  ةوزارة التخطیط والتنمی: المصدر 
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لتوزیـع الوقـود بأنواعـه  ین وعدد محطتینصغیر  فندقینمطاعم وعدد  3كما توجد عدد 

ومحـرري العقـود والكتبـة ومحـالت  كما أن هناك عـدد مـن محـالت الحالقـة والخیـاطین

  .القرطاسیة وتقع كلها في المنطقة المركزیة 

الذي یوضح عـدد الحوانیـت الخاصـة بـالبیع بالتجزئـة ) 20(ومن خالل دراسة الجدول 

 7بأن عـدد محـالت بیـع األغذیـة م نالحظ  1966والمخازن العامة بمدینة سرت سنة 

مقهــى وبلــغ عــدد  12عــدد المقــاهي و  المحــ 9أمــا محــالت بیــع اللحــوم كانــت  محــال

بهــذا یبلــغ عــدد  اً أو مســتودع اً مخزنــ 86المخــازن العامــة المتصــلة بالخــدمات التجاریــة 

  .م 1966سنة  114التجاریة  الالمح

م 1962أما كمیة وقیمة المنتجـات الزراعیـة والحیوانیـة المباعـة فـي أسـواق سـرت سـنة 

اك حركــة تجاریــة رائجــة فــي تلــك نالحــظ بوضــوح بــأن هنــ) 21(والــذي یبینهــا الجــدول 

   .الفترة وهو ما یعني ممارسة مدینة سرت للوظیفة التجاریة في تلك الفترة

 1979هكتار سنة  17أرتفعت مساحة األراضي المخصصة لألغراض التجاریة إلى  

  .) 1(نسمة /  2م2.8 لم أي ما یعاد

طرق إلیه في البدایة قـد وأن تم الت ،وعلینا أن نالحظ هنا بأن مركز المدینة الذي سبق

م وهو یمثل المدینة القدیمة والسوق والمنطقـة اإلداریـة التـي  1975ُأزیل بالكامل سنة 

  .تنتشر فیها المكاتب الرسمیة 

م إلــى القطــاع العــام  1979تحــول نمــط الوظیفــة التجاریــة فــي ســرت أعتبــارًا مــن ســنة 

سوق عـام علـى طریـق واألسواق عامة حیث تم إنشاء أول  الحیث أصبحت كل المح

بنغــازي ســمي ســوق الفــاتح وهــو عبــارة عــن مجمــع متكامــل ویشــمل كــل األصــناف مــع 

م وتحــول إلــى حدیقــة عامــة بلــغ عــدد  2004مالحظــة بــأن هــذا الســوق قــد ُأزیــل ســنة 

أســـواق تقـــع فـــي األحیـــاء الســـكنیة  5المتوســـطة فـــي مدینـــة ســـرت  المجمعـــةاألســـواق 

ك بعــض األســـواق المتخصصـــة وســـط المدینـــة كمـــا أن هنـــاللتســـوق ویرتادهــا الســـكان 

إضــافة إلــى المنشــاءات العامــة لبیــع القرطاســیة واإلطــارات وغیرهــا مــن المــواد الالزمــة 

                                                
 15 -  7أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، التقریر النھائي للمخطط العام ، منطقة الخلیج ، بلدیة سرت ،مرجع سبق ذكره ص ص )  1(
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للســكان وأعتبــرت مدینــة ســرت مركــز خــدمي وتجــاري للمنــاطق التــي حولهــا فــي تلــك 

  .الفترة أي أنها مركز تجمیع خدمات تجاریة وتوزیع في نفس الوقت

ت عـادت التجـارة بواسـطة القطـاع الخـاص بـالتوازي مـع القطـاع العـام في نهایة الثمینـا

توســـعت الوظیفـــة . ى جـــانبي الطـــرق لـــالتجاریـــة وســـط المدینـــة وع الوأنتشـــرت المحـــ

هكتــار أي مـــا  30التجاریــة خــالل الســـنوات العشــر األخیـــرة وأصــبحت تشــغل حـــوالي 

تغیــر بشــكل  التجاریــةال مــن مســاحة المخطــط إال أن نمــط وشــكل المحــ%) 3(نســبته 

واضح عما كان علیه من حیث النوع والتوزیع حیث كان النمو والتوزیـع عشـوائي دون 

أن یراعــــي المخطــــط وتغیــــرت اإلســــتعماالت الســــكنیة إلــــى تجاریــــة وأنتشــــرت أشــــرطة 

علــى جــانبي الطــرق وخصوصــًا شــارع الفــاتح مــن ) Shopping ribbors(التســوق 

تقع في هذا الشارع الذي یفصل مدینة  التجاریة المن المح%) 80(سبتمبر حیث أن 

حیــث مــؤتمر ســرت إلــى قســمین شــمالي حیــث مــؤتمر ســرت المركــز والفــاتح وجنــوبي 

كن هناك منطقة مركزیة للتسوق بل أشـرطة وبـؤرة  تجاریـة فـي ولم ت. الرباط األمامي 

األحیاء السكنیة خلق حالة من األرباك وخطوط التنظیم الناتجة عن زیادة عدد وسائل 

فـــي األحیـــاء  الوانتشـــار المحـــ وٕارتفـــاع معـــدل ملكیـــة الســـیارات الخاصـــة  مواصـــالتال

  .السكنیة وعلى جانبي الطرق مما أعاق الحركة 

وفقـــًا ) 53(ویمكــن تحدیـــد المنــاطق التجاریـــة بمدینـــة ســرت مـــن خـــالل دراســة الشـــكل 

   -:آلتي ل

  ).Central Business District (CBD)(منطقة األعمال المركزیة  -1

الصغیرة أغلبهـا خدمیـة إضـافة  الوهى قلب المدینة القدیم حیث توجد بعض المح    

ویالحظ بـأن هـذه المنطقـة قـد فقـدت أهمیتهـا بعـد سـنة  ،إلى الخدمات اإلداریة األخرى

م عنــدما 1990عنـدما تــم هــدم المدینــة القدیمــة والمنطقــة التجاریــة وفــي ســنة  ،م1975

دیـد وأصـبحت تعـود الحیـاة إلـى هـذا القلـب شـیئًا ُأعید أحیاء نشاط هـذه المنطقـة مـن ج

مـن مصـرف الوحـدة فـرع سـرت ، مصـرف لیبیـا المركـزي ، وتتكون هـذه المنطقـة فشیئًأ

فــــرع ســــرت ، المصــــرف العقــــاري ، مركــــز الشــــرطة ، المصــــرف الزراعــــي ، مدرســــة 
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بیـع  الومحـ. أبتدائیة ، أعدادیة ، وثانویة إضافة إلى بعض المكاتـب الرسـمیة العامـة 

  .القرطاسیة وخدمات التصویر وغیرها 

   -:مراكز التسوق الخارجیة  -2

كـم شـرقًا  2إلـى  1منطقة المركزیة ویبعـد عنهـا حـوالي مـن وتنتشر خارج نطاق ال      

وبعـد أن توسـعت  ،وغربًا وجنوبًا وهى تمثل بؤرة تجاریة نشـأت بعـد هـدم السـوق القـدیم

تنشــأ هــذه المراكــز قریبــة مــن األحیــاء  المدینــة وزاد عــدد ســكانها ممــا تطلــب معــه أن

ون ویبلغ عدد هذه المراكز خمسة تقع وسط األحیاء السكنیة الخمسة التي تكُ  ،السكنیة

للمنطقة المركزیة بعد أن تم ) Outer belt(وهى تشكل النطاق الخارجي ،بنیة المدینة

  .عادة أحیائها من جدید إ

  .عامة مراكز التسویق الممتد على طول الشوارع ال -3

والمنشـآت التجاریــة والخدمیــة علـى جــانبي الطــرق الرئیســیة  التنتشـر أغلــب المحــ     

وهـــو شـــارع  ،والفرعیــة وخصوصـــًا الطریـــق الشــریاني الـــذي یقســـم المدینـــة إلــى قســـمین

الفاتح من سبتمبر الذي كان یمثـل الطریـق السـاحلي الرئیسـي قبـل أن یـتم تحویلـه إلـى 

  .جنوب المدینة 

وهى تمثل أشرطة تسـوق  )1( 504التجاریة المتنوعة في هذا الشارع  الحیبلغ عدد الم

تعــج بالحركــة مــن فتــرة الصــباح حتــى منتصــف اللیــل حیــث تنتشــر المقــاهي والمطــاعم 

والخدمات المتنوعة على طول هذا الشارع الرئیسي ویخدم هـذا الشـارع وهـذه األشـرطة 

  . سكان المدینة والمناطق المجاورة لها

  .ق المحلیة تسو مركز ال - 4
هــذه المراكــز تقــدم  الوهــى تقــدم خــدماتها أساســًا لســكان األحیــاء لــذلك فأغلــب محــ    

المـــواد الغذائیـــة والمنزلیـــة والخدمیـــة وتشـــكل مرحلـــة أولـــى فـــي نظـــام التـــدرج التجـــاري 

المتفرقــة تقــدم خــدمات للســكان المقیمــین بــالقرب  الكمــا توجــد بعــض المحــ. بالمدینــة 

  .منها 

                                                
  م  28/8/2006ابلة شخصیة مع مدیر مكتب الرخص سرت حول المناشط التجاریة في سرت ، مق)  1(
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ـــدم   ـــدیم الخـــدمات لســـكان المدینـــة ممـــا تق ـــة التجاریـــة فـــي تق یظهـــر لنـــا أهمیـــة الوظیف

وأقلیمها في تشغیل عدد كبیر من األیدي العاملة الراغبة في العمل والشك أن أحتمال 

جدًا في المسـتقبل نظـرًا لتقـدم المدینـة وتطورهـا وتوسـع رقعهـا  اً تطور هذه الوظیفة كبیر 

  .وأزدیاد عدد سكانها 

سـنة املین في األنشطة التجاریة من مجموع السكان النشـطین اقتصـادیًا ویبلغ عدد الع

وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة مــع الوظــائف % )  9.9( بنســبة  )1(فــرداً  2571م  2006

األخرى مثل الصحیة والنقـل والوظـائف األخـرى التـي ال تمثـل سـوى نسـبة بسـیطة مـن 

في المدینة وهو مـن األنشـطة  مجموع الوظائف وهذا راجع الى ارتفاع النشاط التجاري

  . المصاحبة للدور الذي أصبحت تقدمه سرت على المستوى الوطني

دراســة وتحلیــل وظــائف مدینــة ســرت الهامــة والتــي لعبــت الــدور  تن تمــوبعــد أ  

األساسي في تغیر دور المدینة ونمط اسـتعماالت االراضـي بهـا وبالتـالي شـكلها یمكـن 

  ).22(ل استخالص ذلك من خالل دراسة الجدو 

                                                
 . 194ـ  185، ص ص  2006الھیئة العامة للمعلومات ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان ،   )1(
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الذي یمثل الوظائف التي تقدمها سرت وعدد ) 22(وتبین من دراسة الجدول 

ب األفــراد مــن الســكان العــاملین اقتصــادیًا بــأن عــددًا كبیــرًا مــن الوظــائف یلعــ

ضـافة الـى تنـوع وتعـدد الوظـائف وقـد أحتلــت دورًا أساسـیًا فـي أنشـطة سـرت إ

رة مـن مجمـوع الوظـائف األخـرى الوظیفة اإلداریة والخدمیة والتعلیمیـة الصـدا

تطــور وتعــدد وظــائف ســرت علــى كافــة المســتویات أدى أن وهــذا دلیــل علــى 

الى زیادة وتطور مساحة المخطط واستعماالت األراضي وتغیـر مورفولوجیـة 

نسـبة )  54( مدینة سرت طوال المراحل التاریخیة المتعددة ویوضـح الشـكل 

لمدینـة ونالحـظ بوضـوح الوظـائف العاملین فـي أقسـام المهـن والوظـائف فـي ا

  .اإلداریة والخدمیة والتعلیمیة وارتفاعها على الوظائف األخرى 

وهــذا  ،وحیــث أن مدینــة ســرت هــي مدینــة ســاحلیة وتقــع علــى البحــر مباشــرة

شجع العدید من سكان المدینـة علـى ممارسـة نشـاط الصـید البحـري منـذ فتـرة 

م وعدد العاملین  1990 قارب سنة 35طویلة حیث كان عدد قوارب الصید 

وكمیـــة  1شـــخص و عـــدد مجمعـــات التبریـــد  75فـــي نشـــاط الصـــید البحـــري 

أمـا عـدد العـاملین فـي  )1(كجـم  253403م  1989اإلنتاج من السـمك سـنة 

مـن مجمـوع الوظـائف سـنة %) 0.8( شـخص نسـبتهم  215هذا النشاط بلـغ 

  .م  2006

  
  
  
  

                                                
 . 20ص  1990اللجنة الشعبیة للتخطیط فرع سرت ، النشرة السنویة   )1(
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  م2006ینة سرت مدبالوظائف وعدد العاملین بها ) 22(  جدول
 

  نسبتهم  عدد العاملني بها  الوظيفة

  %27.7  7222  اإلدارة

  %26.1  6803  التعلیم

  %22.3  5800  الخدمات

  %9.9  2571  التجارة

  % 5.7  1500  الصحة

  %4.5  1181  النقل

  % 3.0  774  الصناعة

  % 0.8  215  صید األسماك

  

  اإلجمالي
  

  
26066  

  

  
100.0%  
  

  

  .م2006ج النهائیة للتعداد العام للسكان ئاتللمعلومات ، الن الهیئة العامة -:المصدر
 

  
  
  
  
  
  



202 
 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  م 2006من اعداد البحث ووفقاً لبیانات النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان :المصدر 
           

 م 2006العاملین في المھن والوظائف بمدینة سرت نسبة )   54(   شكل 
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  السادسل ـــــــــــالفص
  و مورفولوجية املدينة  االت األراضيــاستعمـ  6
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اق المدینة ، یتم اإلعتماد على وظائف السكان فـي دراسة إقلیم المدینة أو نط عند    

یســـمى التصـــنیف  وهـــو مـــا ،معظـــم األحـــوال لتحدیـــد الوظـــائف التـــي تمارســـها المدینـــة

حیــث تتحــدد الهویــة للمدینــة و یــتم إطــالق الوظیفــة علــى المدینــة . الــوظیفي للمدینــة 

تمثـل نسـبة  نقول مدینة تجاریـة أو إداریـة أو صـناعیة حسـب الوظیفـة السـائدة أو التـي

  .أكبر لعدد العاملین من سكانها في أي نشاط من األنشطة

تسـمى المدینـة صـناعیة ، وعنـدما  )%60(ن فـي الصـناعة فمثًال عنـدما یكـون العـاملو 

جملـة وقـد التجـارة لمن السـكان عـاملین فـي تجـارة الجملـة تسـمى مدینـة  )%20(یكون 

وقـد یـتم إطـالق ، یفـة المدن على أسـاس الوظ م 1943سنة ) Harres(صنف هرس 

لمدینة التـي تقـدم وظـائف عدیـدة منهـا اإلداریـة على امصطلح مدینة متعددة الوظائف 

  .كما سبق وان ذكرنا في الفصل السابق  .والسیاسیة والتجاریة وغیرها 

یتم إتباع أسلوب آخـر  ةدراسة التركیب الداخلي للمدینة من الناحیة الوظیفی وعند     

تشــغلها األمــاكن المختلفــة فــي المدینــة أي وظیفــة كــل قطعــة أرض  وهــو الوظیفــة التــي

  .في المدینة بدل الوظیفة التي یعمل فیها كل فرد من السكان 

وهـــو دراســـة  )Urban Land Use()1(بـــین ذلـــك خـــرائط إســـتعماالت األراضـــي تو 

مدى كفایة و  ،خصائص ووظیفة كل قطعة من األرض داخل المدینة وأوجه أستعمالها

لتحقیـق  وذلـك للمواصـفات والمعـاییر التـي یـتم تحدیـدها بدقـة ستعمال ومطابقتـههذا اال

رفاهیــة للســكان فـي إســتعماالت األراضــي ومراعــاة الظــروف الطبیعیــة القــدر مــن  أكثـر

ســـتخدام األراضـــي علـــى الموقـــع إویتوقـــف نمـــط وشـــكل  ،هـــذا اإلســـتعمال والبیئیـــة فـــي

ولــوجي ونــوع التربــة وجیومورفولوجیــة الجغرافــي للمدینــة وكــذلك الموضــع والتركیــب الجی

علیه فـإن إسـتعمال األراضـي داخـل حیـز المدینـة لـه ،  (*)األرض التي تقع بها المدینة

                                                
  -:ة الخرائط أحد الطرق التي یستعملھا  الجغرافیین في بحثھم عن العالقات السببیة ینظر إلى كل من یعد أسلوب مطابق)  1(
اھرة (  منشل ،  تطور الجغرافیا الحدیثة ، ترجمة محمد السید غالب ، دولت أحمد صادق ، رر وج  - ریة ، : الق و المص ة األنجل مكتب

  . 83-70،ص ص  )1973
 .  172، ص ) 1983وكالة المطبوعات ، ، :  الكویت ( الكمیة، -مناھج البحث في الجغرافیا بالوسائل محمد على عمر الفرا ،    -

تشترك العوامل الطبیعیة في تأثیرھا على نمط توزیع استعماالت األراضي داخل المدینة فیؤثر ذلك في شكل تركیبھا الداخلي، ومن   (*)
  . ( Morphology )ثم مظھرھا الخارجي أیضًا 
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لكـــل مســـاحة یكـــون والمـــنظم بحیـــث أهمیـــة بالغـــة فـــي إظهـــار المدینـــة بالشـــكل الالئـــق 

لتــؤدي اإلســتعماالت والوظــائف مــع بعضــها  معینــة تؤدیهــا بمــا یــؤدي إلــى تكامــل كــل

رفاهیـة وســالمة السـكان فــي هــذا  ألجــلر الكامــل والـالزم داخــل المخطـط المعتمــد الـدو 

وبغـــض النظـــر عـــن التطلـــع الواســـع للســـكان نحـــو مســـتقبل . الحیـــز الجغرافـــي الهـــام 

بنـي علـى مدینتهم وطول الوقت المقرر لتنمیتها ، فـإن التخطـیط یبـدأ اآلن ویجـب أن یُ 

. تقبل إســتعماالت األراضــي لمدینــة مــا أســاس المدینــة الموجــودة فعــًال والتخطــیط لمســ

وهذا یتطلب تحضیر وجرد لإلستعماالت الحالیة لألراضي بعنایة وسیساعد هذا الجرد 

یجــب  یجــب أبقائــه مــن المظــاهر الطبیعیــة الموجــودة فــي المدینــة ومــا علــى تحدیــد مــا

إزالتــــه ، ومــــن هــــذا یمكــــن الوصــــول إلــــى نمــــوذج لضــــبط إســــتعماالت األراضــــي فــــي 

  .المستقبل 

تعاني الجهـات المنـاط بهـا مهـام تخطـیط المـدن الواقعـة فـي األقـالیم التـي تـنخفض بهـا 

ركبــة تتمثــل فــي صــعوبة األختیــار بــین نســبة  التربــة الصــالحة للزراعــة مــن مشــكلة مُ 

دمات أســـتغاللها لإلنتـــاج الغـــذائي لســـكان المـــدن وبـــین تخطیطهـــا إلقامـــة مبـــاني للخـــ

بحت هــذه المشــكلة مــن أهــم الصــعوبات التــي إذ أصــ الحضــریة لســكان المــدن ذاتهــا ،

    .    )1(تواجه مخططي المدن

ارت علـى مخطـط لـم ُیـراع مسـألة أعتبـار مدینـة سـرت مـن المـدن التـي سـ ویمكـن     

حیث توسـعت المدینـة علـى حسـاب المنـاطق  ،المحافظة على التربة الصالحة للزراعة

فــي تغذیــة المدینــة خصوصــًا ضــي الزراعیــة اوكمــا نعــرف أهمیــة األر  ،الزراعیــة حولهــا

ومحدودة كما أنها فقیرة وهشة وتحتاج  ،وأن األراضي الزراعیة حول مدینة سرت قلیلة

 Regional(اإلقلیمـيیسـمى بـالتخطیط  وهـذا نـاتج عـن غیـاب مـا ،إلى معالجة دائمة
Planning( للمدن علـى المدینـة فقـط  اإلقلیميمجال التخطیط  رال یقتصللمدن حیث

  . ) 2(اطق الریفیة المحیطة بها بل یشمل المن

                                                
 . 129ص)  1990الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن ، : مصراته( على الحوات ، التخطیط الحضري ، ) 1(

3فؤاد الصقار، التخطیط اإلقلیمي ، ط) 2(
 . 279ص ) ،1994منشأة المعارف ، : اإلسكندریة( ،    
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مــن فــي هــذا الفصــل التعــرض إلــى إســتعماالت األراضــي بمدینــة ســرت وذلــك  وســیتم

خالل سرد تاریخي لتطور إستعمال األراضي منذ إنشاء المخطـط ومـن خـالل التطـور 

الـذي حــدث لمخطــط المدینـة طــوال الفتــرة الماضـیة إضــافة إلــى تـأثیر وظــائف المدینــة 

  -:ومورفولوجیة المدینة وهي ، األراضي على إستعماالت 

1 

مدینـة حیــث  ةاإلسـتعمال الســكني مـن أهــم اإلسـتعماالت لألراضــي فـي أیــ یعتبـر      

یمثــل النســـبة األكبــر مـــن مســـاحة ونطــاق مخطـــط المدینـــة ویشــمل المبـــاني والمســـاكن 

اني أو المساكن حسـب الخاصة باألیواء للسكان ویختلف نوع وشكل وتصمیم هذه المب

  .نوع المناخ والبیئة وموضع المدینة 

هكتـار  28.3حـوالي   م1966بلغت مساحة االستعمال السكني في مدینة سـرت سـنة 

هكتـار وهـى  79.9من مجموع استعماالت األراضي البالغة  )% 35.4( تهأي ما نسب

  ).1( .الفترة أكبر نسبة في تلك

وحدة سكنیة وتبلغ المسـاحة اإلجمالیـة  6960 حواليم  2002بلغ عدد المساكن سنة 

والكثافـــة الســـكنیة  )% 26.6(نســـبة ب اً هكتـــار  4045للمنـــاطق الســـكنیة بمدینـــة ســـرت 

هكتــار فــي المنطقــة ذات الكثافــة الســكنیة المنخفضــة فــي ال اً شخصــ 80القائمــة حــوالي 

ویعــزى إنخفــاض  )2(المركزیــة  فــي الهكتــار فــي المنطقــة شــخص 200إلــى أكثــر مــن 

لكثافة السكنیة إلى أن النسبة الكبیـرة مـن المبـاني ذات الـدور الواحـد والـدورین ووجـود ا

  .  أراضي فضاء داخل المخطط

مـن  )%8.7(أغلب الوحدات السكنیة هى مسـاكن ألسـرة واحـدة حیـث أن نسـبة  أن   

وهـــي العمـــارات الجدیـــدة الواقعـــة  ،توجـــد ضـــمن مبـــاني متعـــددة األدوار هـــذه الوحـــدات

تتـوزع  (*)المساكن في مجموعة من المجـاورات السـكنیة تتشكل.ال المدینة جنوب وشم

  حیث ترتبط بشوارع خدمیة موصلة إلى )55(شكل  على أنحاء المدینة

                                                
  . 106ره ، ص وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذك)  1(
  .12ص  2002للجنة الشعبیة لشعبیة سرت ، مشروع إعادة النظر في مخطط مدینة سرت  ، مرجع سبق ذكره ،  )  2(

  .المجاورات السكنیة مصطلح  یطلق على مجموعة المساكن المتجاورة في الحي السكني وتكون متكاملة ومتناسقة إلى حد ما (*)  
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أن نسـبة األشـغال فـي مبـاني مدینـة  . مناطق التخدیم للحي أو المجـاورة بصـورة عامـة

أن الكثافــة الســكنیة حیــث التوجـد مســاكن خالیــة و  )%100(سـرت الســكنیة یصــل إلــى 

ــــة  أو مركــــز فــــي هــــذه المجــــاورات تتفــــاوت حســــب موقــــع األحیــــاء مــــن مركــــز المدین

غ عدد سكان مدینة سـرت حسـب لبحیث ) 1(هكتارشخص لكل  37 توبلغ. الحضریة

مســــاحة المخطــــط  تبلغــــمــــؤتمرات األربعــــة و لنســــمة ل 56681م  2006تعــــداد ســــنة 

   .هكتار 1327.28 يحوال م 2006سنة  تغلالمس

تم تغذیــة هــذه المجــاورات بواســطة طــرق رئیســیة وطریــق شــریاني رئیســي یمــر وســط تــ

  . المدینة ویتحرك السكان وسط هذا الحیز لتأدیة أعمالهم وقضاء حوائجهم
  م2006توزیع عدد المباني بمدینة سرت حسب نوع المبني وأستخدامه سنة ) 23(جدول 
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  0  28  14  2  112  182  15  130  69  5  940  402  خلیج سرت

146  1975  67  243  19  33  837  776  رت المركزس
6  131  86  49  0  

  0  52  29  51  782  986  15  72  27  37  795  40  الفاتح

155  الرباط األمامي
8  
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0  274  155  211  10

2  3380  205
9  261  170  67

9  43  

277  اإلجمالي
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9  6523  441
9  445  299  80

8  43  

  12 – 11 ص  صم  2006ومات ، النتائج األولیة لتعداد المباني ، الهیئة العامة للمعل: المصدر 

  

  

  

                                                
 .  31ف ص  2007لھندسیة ، نتائج المخطط اإلقلیمي والمخططات المحلیة إلقلیم الخلیج التخطیطي مكتب الجامعة لالستشارات ا)  1(
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ســب نــوع المبنــى وأوجــه أســتخدامه حالــذي یبــین عــدد المبــاني ) 23(وبدراســة الجــدول 

نالحظ بأن عـدد المنـازل فـي  ،لمؤتمرات األربعة المكونة لمدینة سرتل م  2006سنة 

صـل إلـي ت) فـیال(ا الـدارات مـة أمـوهـى تمثـل المسـاكن القدی 2776شكل حوش عربي 

تنتشــر حــول العمــارات الجدیــد وفــق التصــمیم  ،كن حدیثــةاوهــى عبــارة عــن مســ 3652

عمــارة وهــى عبــارة عــن مجموعــة مــن الشــقق الســكنیة تمثــل التوســع  349عــددهاتبلــغ 

حیـث  ةوهو نمـط حـدیث بمدینـة سـرت ظهـر خـالل السـنوات األخیـر  ،الراسي في البناء

ــم تكــن توجــد أیــ أمــا المرافــق العامــة مــن مــدارس م  1988ســكنیة قبــل ســنة عمــارة  ةل

المبـاني التـي تحـت  أمـا 270ومساجد وفنادق ومستشفیات ومراكز توزیـع تجاریـة تبلـغ 

  .مبنى  656تبلغ التنفیذ 

معـًا  أما المسـتغلة للسـكن واألعمـال 4419 فقط للسكن ةبلغ جملة المباني المخصصت

بلـغ أماكن معیشة غیر المباني المذكورة ویویالحظ من خالل الجدول بأن هناك  445

أســـتغلها بعـــض الســـكان المهـــاجرین إلـــى  وهـــى عبـــارة عـــن خیـــام وأكـــواخ  43عـــددها 

  . م 2006المدینة في السنوات الماضیة تمت إزالتها سنة 

  م 2006حالة المباني بمدینة سرت ) 24(جدول             

  النسبة  الفنیة للمباني حالة ال  م.ر

  %39  جیدة  1

  %50  متوسطة  2

  %11  سیئة  3

  %100  األجمالي
   21، ص سرت، نطاق مشروع الجیل الثالث  ،مكتب البحوث واألستشارات الهندسیة  -:المصدر 

  

بـــأن حالـــة المبـــاني مـــن تبـــین ) 24(مـــن خـــالل الجـــدول أمـــا مـــن حیـــث حالـــة المبـــاني 

وتكامــل  اثــةتصــف بالحدتفــي حالــة جیــدة أي أنهــا  )%39(الناحیــة الفنیــة تصــل إلــى 
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للمبني كما أن المعـاییر الهندسـیة تعتبـر متكاملـة ومتناسـقة الصحي الخدمات والوضع 

  .إلى حد ما 

مــن حالــة المبــاني فهــي متوســطة حیــث تنقصــها العدیــد مــن األساســیات  )%50(أمــا 

دیــد جالمطلوبــة للمبنــى وهــي تمثــل نصــف مبــاني المدینــة ویتطلــب ذلــك العمــل علــى ت

ن حیــث الصــیانة الشــاملة والدوریــة حتــى تتأهــل هــذه المبــاني وظــائف هــذه المبــاني مــ

 )%11(تمثـل أمـا المبـاني السـیئة  مـع رغبـات السـكان وتطلعـاتهم بتتناسو بشكل جید 

حیـــث تفتقـــر إلـــى األصـــول الفنیـــة كمـــا أنهـــا التـــؤدي  ،مبـــاني مدینـــة ســـرت جملـــة مـــن

ا أو إعـــادة الوظـــائف المطلوبـــة للســـكان وتعتبـــر غیـــر صـــحیة وهـــذا یتطلـــب أمـــا إزالتهـــ

یم المقبــول للمدینــة بنائهـا أو صــیانتها كلیــًا بمـا یحــافظ علــى التنســیق والمعمـار والتصــم

   .وهذا یتطلب خطة كاملة وشاملة لهذا البرنامج 

أي مایمثـــل  م2006ســـنة  اً هكتـــار  510وتبلـــغ مســـاحة األراضـــي لالســـتعمال الســـكني 

. إلســتعماالت األخــرىمــن مســاحة أســتعماالت األراضــي بالمدینــة مقابــل ا )38.4%(

وهي نسبة مرتفعة مقارنـة بالسـنوات السـابقة وهـذا یـدل علـى أن هنـاك نهضـة معماریـة 

أدت إلــى أرتفــاع مســاحة األراضــي المخصصــة  ةســكنیة كبیــرة خــالل الســنوات األخیــر 

للسكن وهذا أنعكاس لوظائف المدینة والخدمات التـي تقـدمها ومـدى رغبـة السـكان فـي 

إضــافة إلـــى حجــم التغیـــر فــي شـــكل ونــوع مخطـــط المدینــة بمـــا اإلقامــة بمدینــة ســـرت 

.یتناسب والمركز الذي أصبحت تأخذه المدینة  
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تلقـي مدینـة ویعتمـد علیهـا السـكان فـي  ةأیـالخدمات التعلیمیة هامة وضروریة فـي     

یم مــن مرحلــة ماقبــل شــتى العلــوم وهــي تعكــس الوجــه الحضــاري للمدینــة ویتــدرج التعلــ

.الدراسة وهي الروضة إلى الجامعة  

علــى كافــة أنحــاء المجــاورات الســكنیة لخدمــة )56(شــكل وتتـوزع المبــاني التعلیمیــة     

الســكان وفــق الكثافــة وقــد تزایــدت نســبة االســتعمال التعلیمــي فــي مدینــة ســرت خــالل 

سســـات التعلیمیـــة الســـنوات األخیـــرة وهـــذا راجـــع إلـــى زیـــادة عـــدد الســـكان وتطـــور المؤ 

مـن حیـث  اً واضـح اً وتغیـر  اً حضـاری اً وخصوصًا الجامعة التي أعطت لمدینة سـرت ُبعـد

تنوع الكلیات وزیادة رقعة ومساحة الجامعة ومـا تحویـه مـن مـدرجات ومكاتـب ومعامـل 

ومالعـب وغیرهـا سـاهم مسـاهمة فعالـة فــي تضـاعف الوظیفـة التعلیمیـة وبالتـالي زیــادة 

هذه  لبات بشكل ملحوظ فياكما أزداد عدد الطالب والطتعلیمي ال  مساحة االستعمال

التي كانت محرومة من مواصلة دراسـتها الجامعیـة  المرآةالجامعة وخصوصًا من قبل 

علـى أضـفته الجامعـة  إلـذيإن الوجه الحضاري . بسبب عدم وجود جامعة في سرت 

  .المدینة  الواضح والمستقبلي في زیادة تطور ونمومدینة سرت یعطي البعد 

مدرسة للتعلیم  13منها مؤسسة  28عدد المؤسسات التعلیمیة في مدینة سرت بلغ    

طفــال روضــات لأل 3مدرســة للتعلــیم الثــانوي والفنــي إضــافة لعــدد  12األساســي وعــدد 

  .مختلفة التخصصات  والجامعة بما تشمله من كلیات

ة ســـرت حـــوالي بلغـــت مســـاحة األراضـــي المخصصـــة لالســـتعمال التعلیمـــي فـــي مدینـــ

وهـي نسـبة مرتفعـة مقارنـة باإلسـتعماالت م  2006سنة ) %5.6(بنسبة هكتار  74.9

مـــن )  %4.9(نســـبة   بنســـبة اً هكتـــار  61.8األخـــرى وبالســـنوات الســـابقة حیـــث كانـــت 

  .م 2002 سنة إجمالي مساحة إستخدامات األراضي 

مخطط الجیل  وقد كانت مساحة األراضي المخصصة لإلستعمال التعلیمي عند إعداد

هكتــــار مــــن مجمــــوع اســــتعماالت األراضــــي البــــالغ  1.7م حــــوالي  1966األول ســــنة 

مـن %) 40(وقد لوحظ توفر واضح للمرافق التعلیمیـة حیـث تـم إنشـاء . هكتار  79.9

م حیث وصل عـدد الطـالب الـى  1973الفصول الدراسیة للمرحلة االبتدائیة منذ عام 
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وهـي نسـبة مرتفعـة تـدل علـى  اً طالبـ 23حد لكـل لكل فصل دراسي ومعلم وا اً طالب 30

زیـــادة مســـاحة األراضـــي  بالتـــاليفـــي مدینـــة ســـرت و  كمیـــًا  تطـــور الخـــدمات التعلیمیـــة

المخصصــة لألغــراض التعلیمیــة ، وقــد بلغــت مســاحة األراضــي المســتغلة لألغــراض 

مــن مجمـــوع مســاحة المنطقـــة ) %3.5(بنســبة  اً هكتـــار  17.7م  1979التعلیمیــة ســنة 

  .هكتار)  537.5(مساحتها الكلیة  یة البالغالحضر 
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3  

فــــي مدینــــة وتمثــــل هــــذه الخــــدمات أولویــــة  ةالخــــدمات الصــــحیة هامــــة جــــدًا لســــكان أیــــ    

لكـل صحي إلى مستشفى و  الصحیة من مركز المرافق عددتتاإلستعماالت لألراضي حیث 

وٕاذا مــا تتبعنــا . ة الســكنیة التــي یقــع بهــا مســاحة معینــة وفــق كثافــة الحــي أو المنطقــ مرفــق

 بأنهــا كانــت نالحــظ المســاحة المخصصــة لألغــراض الصــحیة أو التــي تشــغلها هــذه الخدمــة

كزیـــة وعیـــادتین صـــغیر بالمنطقـــة المر  ًا صـــغیراً شـــاملة مستوصـــف م1966ســـنة  اً هكتـــار  6.1

.الرعایة الصحیة األولیة مركز السكنیة إضافة إلى  صغیرتین في األحیاء 

 هأي مـــــا نســـــبت اً هكتـــــار  96.0أصـــــبحت مســـــاحة االســـــتعمال الصـــــحي م 1979فـــــي ســـــنة  

ظ هنـــــا أرتفـــــاع مســـــاحة األراضـــــي مـــــن مجمـــــوع اإلســـــتعماالت المختلفـــــة ونالحـــــ )18.9%(

مات تعــــدد وتطــــور الخــــدعلــــى  ل واضــــح وهــــذا یــــدلصــــة لألغــــراض الصــــحیة بشــــكالمخص

  .كمیًا الصحیة بالمدینة 

 40.6حــوالي م  2002ســنة ة لألغــراض الصــحیة وقــد بلغــت مســاحة األراضــي المخصصــ

 2 و مراكـــز عنایــة صــحیة أساســـیة 5ســریر و 200ســعة  هكتــار شــاملة المستشــفى الجدیـــد

% )  2.6(  أي مانســبتهمركـز متخصــص لألمــراض السـاریة ومكافحتهــا عیـادات مجمعــه و 

  .من إجمالي اإلستعماالت 

هكتـار  40.8یمثـل حـوالي  اً صـحی اً مرفقـ 15 سرتوقد بلغ عدد المرافق الصحیة في مدینة 

 )% 3.07(بنســبة م  2006المرافــق الصــحیة بمدینــة ســرت ســنة  وهــى إجمــالي إســتعماالت

 قعـــةالمســاحة المخصصــة لكـــل مرفــق ومو ) 25(مــن إجمــالي اإلســـتعماالت ویبــین الجـــدول 

توزع الخدمات الصحیة على كل أحیـاء ومـؤتمرات المدینـة وأن كـل المرافـق وتداخل المدینة 

األولیـــة والعیـــادات أمـــا  صـــحیة یمكـــن الوصـــول إلیهـــا باألقـــدام خصوصـــًا مراكـــز الصـــحیةال

ة ویمكـــن الوصـــول إلیـــة بواســـطة الطریـــق الشـــریاني الرئیســـي مستشـــفى فیقـــع جنـــوب المدینـــال

  . المغذي للمدینة

توزیع المرافق الصحیة على أحیاء المدینة واإلسـتعماالت الصـحیة فـي )  57(ویبین الشكل 

  . ینة  مخطط المد
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مدینــة وهــى تعكــس المســتوى الثقــافي  ةقافیــة لهــا دور بــارز فــي أیـالخـدمات الدینیــة والث

 حیـث یمثـل الجانـب الـدیني أهمیـة ةالمدینـ نشـأةبلسكان المدینـة وتـرتبط هـذه الخـدمات 

مارسـتهم كبیرة للسكان وتساهم المرافـق الدینیـة والثقافیـة فـي تركـز السـكان مـن خـالل م

من خالل المنتدیات والنوادي الثقافیة التي تجمع السـكان  لشعائرهم بصورة جماعیة أو

.  

حیـــث وجـــدت أطـــالل  ،االســـتعمال الـــدیني والثقـــافي فـــي مدینـــة ســـرت بـــدأ منـــذ نشـــأتها

ثــم المســاجد التــي كــان لهــا الــدور البــارز فــي  ،حــت األرضفــق الثقافیــة والمقــابر تالمرا

  . تطور ونمو المدینة حیث أنها كانت تمثل بؤرة تجمع للسكان 

ركزت الخدمات الدینیة والثقافیة وسط المدینة فـي المنطقـة المركزیـة حیـث كـان یوجـد ت

فـــي منطقـــة الســـوق ومركـــز ثقـــافي ونـــادي ریاضـــي ومقبـــرة وقـــد كانـــت  ینعـــدد مســـجد

  . )1( اً هكتار  1.5حوالي م  1966هذه المرافق سنة مساحة 

مســـاجد ودار عـــرض واحـــدة ومركـــز ثقـــافي ونـــادي  4كـــان هنـــاك م  1979فـــي ســـنة 

ریاضي واحد إضافة إلى العدید من المكتبات الثقافیة التي تنتشر في األحیاء السـكنیة 

 )%0.7(ســبة بن اتهكتـار  4.0وبلغـت المسـاحة التــي تشـغلها المرافــق الدینیـة والثقافیــة 

 )%0.3(بنســـبة  اتهكتـــار  4.7إلـــى م 2002زاد فـــي ســـنة  تمـــن مجمـــل االســـتعماال

 كانت المسـاحة الكلیـة م 2006وتوسیعها في سنة  المساجدحیث تم إنشاء العدید من 

مــن مجمــوع مســاحة  )%5(نســبته ب اتهكتــار  7للمرافــق الدینیــة والثقافیــة المخصصــة 

  . اإلستعماالت

األراضــي داخــل مخطــط مدینــة ســرت  اســتعمالالــذي یمثــل  )58(وبإســتعراض الشــكل 

نالحـــظ بوضـــوح توزیـــع هـــذا اإلســـتعمال علـــى كافـــة  ،م 2006لألغـــراض الدینیـــة ســـنة

  .هذا اإلستعمال في أراضي المدینةوهذا یعطي أهمیة  ،أحیاء المدینة بشكل متوازن

حیــث   م 2006اإلســتعمال الثقــافي لألراضــي بمدینــة ســرت ســنة ) 59(ویبــین الشــكل 

تنتشــر المرافــق الثقافیــة مــن مســارح ومراكــز ثقافیــة ومكتبــات وغیرهــا علــى كافــة أحیــاء 
                                                

 .  141وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره ، ص   )1(
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مــن جملــة إســتعماالت األراضــي ســنة %) 0.5(المدینــة ویمثــل هــذا اإلســتعمال حــوالي 

  .م  2006

لفـــرع إذاعـــات  اً كمـــا توجـــد إذاعـــة مســـموعة وفـــرع لإلذاعـــة المرئیـــة وتعتبـــر ســـرت مقـــر 

تضــم إذاعــات مصــراتة ، بنــي ولیــد ، الجفــرة ، اجــدابیا  الجماهیریــة خلــیج ســرت التــي

وفـرع الهیئـة العامـة للصـحافة یقـوم بتوزیـع  ،إضافة الى فرع لوكالـة الجماهیریـة لألنبـاء

ویتم توزیع المجالت والكتب وغیرها عن طریـق المكتبـات الخاصـة . الصحف الیومیة 

مانــة اإلعــالم والثقافـــة وتقـــوم أ. مكتبــات  5المنتشــرة فــي مدینــة ســـرت والبــالغ عــددها 

شــعبیة ســرت والفــروع التابعــة لهــا داخــل المــؤتمرات باإلهتمــام بالنشــاط الثقــافي داخــل 

  . طاق مدینة سرت وشعبیة سرت بصورة عامة ن
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5 

أحیـــاء المدینـــة  زع علـــىو تـــتنـــوع الخـــدمات وتتللخـــدمات أهمیـــة بالغـــة لســـكان المدینـــة و 

والمكاتب الرسمیة وهو یتناسـب ز اإلدارات ترك اإلداري له أهمیة بالغة فيفاإلستعمال 

  .وظائفها  ر الذي تلعبه المدینة وتطور وتعددطردیًا مع الدو 

 م1966سـنة  تطورت الوظیفة اإلداریة لمدینة سرت بشكل ملحوظ حیـث كانـت تشـغل

شـمل ذلـك المبـاني  تمجمـوع االسـتعماالمـن  )%6.9( تهنسـبهكتـار أي  5.5 حوالي 

الرسـمیة للدولــة فــي المنطقــة المركزیـة علــى أعتبــار ســرت مقـر متصــرفیة ومدیریــة فــي 

  .تلك الفترة

 همــا نســبتهكتــار أي  2.8أصــبحت المســاحة المخصصــة لــإلدارة  م 1979فــي ســنة 

راجــع إلــى  هــذامــن مجمــوع االســتعماالت ونالحــظ هنــا إنخفــاض المســاحة و  )0.6%(

لـــة المنطقـــة المركزیـــة والســـوق القـــدیم والمدینـــة القدیمـــة التـــي كانـــت تشـــكل المبـــاني إزا

أرتفعــــت مســــاحة م  2002فــــي ســــنة أمــــا  م 1975ســــنة  اإلداریــــة جــــزء كبیــــر منهــــا

 )% 4.4(بنســبة  اً هكتــار  67.0األراضـي التــي تشـغلها المبــاني اإلداریـة والخدمیــة إلـى 

مســـاحة األرض المخصصـــة لهـــذا  فـــي زیـــادةمـــن مجمـــوع اإلســـتعماالت ونالحـــظ هنـــا 

ومـؤتمر الشـعب العـام وتـم  العامة وهى الفترة التي انتقلت فیها اللجان الشعبیةالغرض 

 اً هكتـار  42شـرق مدینـة سـرت علـى مسـاحة قـدرها شـاء مجمـع متكامـل لـإلدارة العلیـا إن

  .مما ضاعف مساحة االستعمال اإلداري في مدینة سرت 

بنســـبة  اً هكتـــار  97إلـــى  م 2006ســـنة ا اإلدارة قفـــزت مســـاحة األراضـــي التـــي تشـــغله

ـــا بوضـــوح )7.3%( ـــل  مـــن مجمـــوع اإلســـتعماالت المختلفـــة ونالحـــظ هن التطـــور الهائ

الوظــــائف وزادت أهمیــــة المدینــــة  تنوعــــتفــــي مدینــــة ســــرت بعــــد أن لخــــدمات اإلدارة 

أزدادت معه الخدمات األخرى  والشركات الخدمیة  تاألمانالعدید من اوأصبحت مقر 

ونســـیجها الحضـــري خـــالل الســـنوات العشـــرین األخیـــرة یـــر شـــكل مخطـــط المدینـــة وتغ

كنتیجة مباشرة لزیادة الوظیفـة اإلداریـة والسیاسـیة فـي آن واحـد ونالحـظ عنـد اإلطـالع 

  اإلداریة وتوزیعها  المناطق التي تشغلها المباني ) 60(شكل العلى 
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وهـى المنطقـة المركزیـة  ،قعلى أحیاء المدینـة حیـث یالحـظ تمركزهـا فـي خمـس منـاط

تشـمل المبـاني و ت علـى أنقـاض المدینـة القدیمـة وسط المدینة وهى المنطقة التـي أنشـئ

المنطقـة . وغیرهـا ومحاكم  ،وشركات تأمین ،ومصارف ،من مكاتب اإلداریة الرسمیة 

األخــرى وهــى شــرق المدینــة عنــد مــؤتمر الفــاتح حیــث تتمركــز مجموعــة مــن المبــاني 

 ،واألرصــــاد الجویــــة ،وبیــــوت الشــــباب ،والهــــالل األحمــــر ،الجــــوازات شــــاملة اإلداریــــة

المنطقـــة  ثـــم ومبنـــى أمانـــة المـــؤتمر الشـــعبي األساســـي الفـــاتح ،ومحطـــة البـــث المرئـــي

ة المركزیـة منطقـة المجمـع اإلداري جنـوب الحدیقـ الثالثة وهـى تقـع جنـوب المدینـة عنـد

ابعــة وهــى وســط مــؤتمر خلــیج المنطقــة الر . شــاملة أغلــب المبــاني اإلداریــة والخدمیــة 

والمنطقـــة  ،ســـرت وهـــى تمثـــل بـــؤرة إداریـــة للعدیـــد مـــن المؤسســـات اإلداریـــة والخدمیـــة

الخامسة وهى المباني اإلداریة المركزیة جنوب شرق المدینة وهى أكبر تجمـع للمبـاني 

اإلداریـــة المركزیــــة جنـــوب شــــرق المدینــــة وتعتبـــر مــــن المنــــاطق اإلداریـــة التــــي تتســــم 

ع كامـــل للمبــاني اإلداریـــة المعمـــاري الحــدیث وهـــى عبــارة عـــن مجمــ لطــرازوابــالتنظیم 

  .) 61(شكل 

6 .  

ة كمــــا أنهــــا مرتبطــــة بعلمیــــات اإلنتــــاج دینـــم ةللصـــناعة دور بــــارز فــــي تنمیــــة أیــــ    

واإلسـتهالك وٕاســتخدام األیــدي العاملـة مــن ســكان المدینــة وبالتـالي فهــى مــن الفعالیــات 

ة أساســًا صــانعة التحضــر ومكونــة للمــدن وجامعــة للنــاس والصــناعلمدینــة األساســیة ل

  . وهى تمثل حركة دائمة في الحیز الجغرافي الذي ترتبط به 

االستعمال الصناعي لمدینة سرت قدیم حیث كانت الصـناعات التقلیدیـة مثـل صـناعة 

عات والصـــنا ،وصــباغة الجلـــود ،والــوبر والســـالل ،وصــناعة الصـــوف ،ً األحذیــة یـــدویا

البســیطة والمتمثلــة فــي ســحب وطــرق المعــادن إضــافة إلــى إصــالح اآلالت  ةالمعدنیــ

ـــب تكـــون المـــواد الخـــام زراعیـــة اإلقلـــیم  مـــنوهـــى  ،أو حیوانیـــة ،والمعـــدات وفـــي الغال

ـــة ســـرت المجـــاور  ـــم تشـــهد مدینـــة ســـرت الصـــناعة الحدیثـــة . لمدین ایـــة دب  فـــيإال ول

 . تجمید األسماك وتسویقها  النصف الثاني من القرن العشرین وهى صناعة
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وفــي . م 1966ســنة  اً هكتــار  5.4بلغــت مســاحة األراضــي التــي تشــغلها الصــناعة قــد 

ورشــة عمــل خاصــة بأعمــال  12ضــمن المنطقــة الحضــریة  یوجــدكــان  م1982ســنة 

ورشــة تــوفر نــواحي مختلفــة مــن  20مؤسســات تقــوم بأعمــال التصــلیح و 6و ،النجــارة

وقــد بلغــت مســاحة األراضــي المخصصــة للصــناعة . اطات اإلنتاجیــة الخــدمات والنشــ

علیهــا  ُمقــام مــن مجمــوع اإلســتعماالت %)1.8( همــا نســبتهكتــار أي  3 م1984ســنة 

المنطقة الصناعیة شاملة الورش وبعض المصانع الصغیرة للمـواد البالسـتیكیة إضـافة 

  . د التنظیفموا إلنتاجومصانع صغیرة  ،وآخر للمالبس ،إلى مصنع لألحذیة

هكتـــار بنســـبة  2.8كانـــت جملـــة المســـاحة التـــي تشـــغلها الصـــناعة م  2002فــي ســـنة 

ویالحظ هنا تناقص المساحة بسبب توطین الصـناعة خـارج مخطـط المدینـة  )1.2%(

  .ة والسالمة العامة یلمراعاة النواحي البیئ

مــــن  )%0.18(هكتــــار بنســــبة  2.5وأصــــبحت   م 2006ت المســــاحة ســــنة أنخفضــــ

لي مساحة المخطط المعتمد وهذا راجـع إلـى أن المنطقـة الصـناعیة قـد نقلـت كلیـًا أجما

من داخل المدینة إلى خارجها ولم یبق سوى بعض الصـناعات التحویلیـة المتمثلـة فـي 

صــناعة الخبــز وتكریــر المیــاه والمطــاحن الصــغیرة وهــى عبــارة عــن مجموعــة متنــاثرة 

الـدور األساسـي  بفي مدینة سرت ال تلعالصناعة ویمكن إعتبار  ةوسط أحیاء المدین

عـدم تـوفر و أو الرئیسي ضمن الوظائف التي تقدمها المدینة لعدم وجـود مصـانع كبیـرة 

إضــافة إلــى أن ســرت لــم تكــن مدینــة صــناعیة  المــواد الخــام واألیــدي العاملــة المدربــة 

ي اإلسـتعمال الصـناعي لألراضــ) 62(ویبـین الشـكل  فـي یـوم مـن األیــامبمعنـى الكلمـة 

م ویالحــــظ إنتشـــار المخــــابز والمصــــانع الصــــغیرة لطحــــن  2006بمدینـــة ســــرت ســــنة 

  . الغالل ومحطة تحلیة میاه البحر ومصنع الثلج ومصنع صغیر لحفظ األسماك 
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عتمــد علــى نــوع الخــدمات تمدینــة التجاریــة واألعمــال لألراضــي فــي أي اإلســتعماالت 

كما أن نوع الوظیفة التي تقدمها المدینة لـه  ،وتوزیعها على مساحة المخطط ،ریةالتجا

  . الدور الحاسم في تحدید نمط وشكل وأسلوب إستخدام األراضي 

ففـــي كـــل  ،المدینـــةفالتجـــارة هـــي ) Civilization(ة هـــو المدنیـــ )Transportation(وٕاذا كـــان النقـــل " 

فسه أما متوجًا بفـائض وٕامـا مـثقُال بعجـز وذلـك بدرجـة قلـت أو العصور وفي ظل كل أقتصاد وجد األنتاج ن
ســلعة  ةألیــ) Marginal Vitality(وفــي الحــالتین لــزم التبــادل ، ألنـه مادامــت المنفعــة الخدمیــة . كثـرت 

تبادلـة علـى أن هـذا كـان فـي التبـادل فائـدة م. ولكـن مـع الحاجـة إلیهـا ال معها في حد ذاتهـا تتناسب طردیًا 

یــتم فیهــا  مركزیــة كبــرت أو صــغرت دعى نقطــةوأســتبــدورة عملیــة نقــل طالــت أو قصــرت ،  لزمالتبــادل اســت

یتركــز اإلســتعمال التجــاري لألراضــي فــي مدینــة ســرت فــي منطقــة   )1( . "التجمــع المــدني

وســــط المدینــــة ومنــــاطق التخــــدیم للمجــــاورات الســــكنیة وقــــد بلغــــت مســــاحة األراضــــي 

ن مـــ )%1.8(بنســـبة  اً هكتـــار  1.4حـــوالي  م1966المســتغلة لألغـــراض التجاریـــة ســـنة 

لتــي تمثــل شــاملة المنطقــة المركزیــة وا )2(الفتــرة  مجمــوع إســتعماالت األراضــي فــي تلــك

ـــة ح ـــب التجـــاري للمدین ـــغالقل المحـــالت التجاریـــة حیـــث  اً هكتـــار  0.5 مســـاحتها یـــث تبل

حـى سـكني مجمـوع كـل واألسواق المتخصصة إضافة إلى منـاطق تجاریـة أصـغر فـي 

وبالتــالي  اً هكتــار  1.4ویضــاف إلیهــا ســوق الحیوانــات بمســاحة .  اً هكتــار  1.2 مســاحتها

الشــكل فـي تلــك الفتـرة ومــن خـالل  اً هكتـار  5.2یبلـغ المجمـوع الكلــي للمنـاطق التجاریــة 

نالحــظ تركزهــا فــي منطقــة وســط م  1966الــذي یبــین المنــاطق التجاریــة ســنة ) 63(

  ) . 26 ( بدارسة الجدولالمدینة كما ذكرنا و 

  

  

  

                                                
 . 105عبد هللا عطوي جغرافیة المدن ، الجزء األول ، مرجع سبق ذكره ، ص )  1(
 .  61خطیط والتنمیة ، المخطط الشامل لمدینة سرت ،مرجع سبق ذكره  ، ص وزارة الت )2(
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الذي یبین عدد الدكاكین الخاصـة بـالبیع لكافـة األغـراض والتـي یتكـون منهـا سـوق 

أسـواق متخصصـة هـى سـوق لبیـع التمـور والشـعیر  5سـرت المركـزي المكـون مـن 

والقمح وسوق لبیع القش والحلفا والصـوف الخـام وسـوق لبیـع الفواكـه والخضـروات 

وسوق بیع الحیوانـات تمثـل جملـة وسوق لبیع الخردوات واألسمنت والحدید وغیرها 

من جملة %) 48(محل في مدینة سرت حوالي  114عدد المحالت البالغ عددها 

وهــذا یــدل علــى أن ســرت مركــز تجــاري هــام فــي تلــك  ،محــالت المتصــرفیة كاملــة

  .الفترة وسوق لكافة المناطق المحیطة بها وخصوصًا للمنتجات الزراعیة الحیوانیة
من جملة سرت مدینة البیع بالتجزئة والمخازن العامة في  حوانیتنسبة ) 26( جدول

  م 1966عام المتصرفیه 

  نوع المحل التجاري  م
مدینة 

  سرت

متصرفیة 

  سرت

مدینة سرت  نسبة عدد محال

  محال المتصرفیة إلى

  %77  09  07  حوانیت بیع األغذیة  1

  %81  11  09  حوانیت بیع اللحوم  2

  %67  18  12  مقاهي ومطاعم  3

  %43  202  86  عامة مخازن  4

  %48  240  114  المجموع
  72ص . م 1988 - 1966لمخطط الشامل لمدینة سرت ، وزارة التخطیط والتنمیة ، ا: المصدر 

هكتار بنسبة  17التجاریة بلغ مجموع إستعماالت األراضي لألغراض  م1979في سنة 

التجاریــة تشــمل المنطقــة و  ،مــن مجمــوع إســتعماالت األراضــي فــي تلــك الفتــرة )3.4%(

لـــة المركـــز التجـــاري القـــدیم ســـنة از ، حیـــث تـــم إةیأســـفل الـــتالل الرملیـــة الشـــاطئ ةالجدیـــد

ولـــم یعـــد هنـــاك  ،وتوزعـــت المنـــاطق التجاریـــة جنـــوب وشـــرق وغـــرب المدینـــة م  1975

  .الالحقة منطقة مركزیة للمدینة طوال الفترة 

بلـــغ  وأصـــبحت هنـــاك أســـواق عامـــة ،التجـــارة الخاصـــة ألغیـــت م1979بعـــد ســـنة 

والخـدمات  أسواق متوسطة تشـمل كافـة السـلع 6عددها داخل مخطط مدینة سرت 

التجاریـــة توزعـــت علـــى كافـــة األحیــــاء الســـكنیة وســـط المخطـــط وألغیـــت المنطقــــة 

  . ة في مواقع معینةمات التجاریة محددالمركزیة مرة أخرى وأصبحت الخد
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ـــة ســـرت إلـــى أن تـــم إنشـــاء  أســـتمر لجمعیـــات ا هـــذا الوضـــع داخـــل مخطـــط مدین

جمعیـة أصــبحت  )1(20حـوالي  م1984التـي بلـغ عــدد سـنة  االسـتهالكیةالتعاونیـة 

تقـدم الخــدمات التجاریــة لكافــة ســكان المدینــة ویــتم ذلــك عــن طریــق مؤسســة الســلع 

التموینیــة التــي یوجــد مكتــب لهــا بمدینــة ســرت تتــولى توزیــع الســلع والخــدمات علــى 

للخضروات والفواكه مساحته  داث سوقوفق عدد أفرادها وتم أستح الجمعیاتكافة 

  . اتهكتار  5إضافة إلى سوق آخر لألعالف مساحته  ینهكتار  حوالي

التجاریــة بجمیــع  عنــدما أنتشــرت المحــالم  1989أســتمر هــذا الوضــع حتــى ســنة 

  ي الطــــــــــــــرق وأصــــــــــــــبحت عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن أشــــــــــــــرطةبأنواعهــــــــــــــا علــــــــــــــى جــــــــــــــان

ویالحـــظ أن هنـــاك  دون أن یكـــون هنـــاك منطقـــة مركزیـــة فـــي المدینـــة )2(ق للتســـو  

تغلت المنــاطق الســكنیة تـرة حیــث أُسـتغیـر فــي إسـتعماالت األراضــي خـالل هــذه الف

 المنـــاطق تجاریـــة كمـــا أن وظـــائف الطـــرق قـــد تغیـــر نتیجـــة إنتشـــار هـــذه المحـــك

  .بط لهذه العملیة بصورة عشوائیة ولم یكن هناك أي ضالتجاریة 

 27.7فـي مدینـة سـرت م  2002بلغت مساحة اإلستعمال التجاري واألعمال سـنة 

هكتـار فـي تلـك  1534.2من مجموع اإلسـتعماالت البالغـة  )%1.8(هكتار بنسبة 

نالحظ هنا إرتفـاع مسـاحة اإلسـتعمال التجـاري واألعمـال مقارنـة بالسـنوات . الفترة 

إلــى إنتشــار المحــالت التجاریــة بجمیــع أنواعهــا فــي الشــوارع وهــذا راجــع  ،الســابقة

 ازدیــادعــن نـتج  الكمــا أن هـذه الزیــادة فــي عـدد المحــ. یة والطـرق واألحیــاء السـكن

تركـز األعمـال اإلداریـة القوة الشرائیة في السـوق المحلـي لمدینـة سـرت النـاتج عـن 

طلــب ذلــك مـن إســتهالك للمــواد تمـا یفــي هـذه المدینــة خــالل هـذه المــدة و والخدمیـة 

نقـل  فیهـا التي تموهى الفترة وزیادة العرض والطلب في آن واحد  الغذائیة وغیرها 

علیـــه زیـــادة الوظـــائف وزیـــادة فـــي عـــدد ترتـــب األمانـــات العامـــة إلـــى مدینـــة ســـرت 

  .السكان نتیجة أنتقال الموظفین وعائالتهم إلى مدینة سرت من المناطق األخرى 

                                                
 .م  28/12/2007مقابلة شخصیة مع أمین االقتصاد والتجارة واالستثمار بشعبیة سرت یوم   )1(
  . 18سعد خلیل القزیري ، التحضر والتطیط الحضري في لییا ، مرجع سبق ذكره ، ص    )2(
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 29.2بلــــغ مجمــــوع إســــتعماالت األراضــــي الخاصــــة بالتجــــارة م  2006فــــي ســــنة 

الت األراضـــــي البـــــالغ مجموعهـــــا إســـــتعما مـــــن مجمـــــوع) %2.19(هكتــــار بنســـــبة 

  .هكتار  1327.28

ونالحــظ هنــا الزیــادة فــي مســاحة األراضــي المخصصــة لألغــراض التجاریــة حیــث 

والمحــالت التجاریــة المتنوعــة  ،والحیوانــات ،شــملت األســواق الخاصــة بالخضــروات

  .)1(فرد 2571یعمل فیها أكثر من  1197التي بلغ عددها أكثر من 

رض المخصصة لألغـراض التجاریـة واألعمـال قـد أرتفعـت مساحة األوهنا نالحظ 

في مدینة سرت بشكل واضح وخصوصًا خالل السنوات األخیرة بعد عودة التجـارة 

وتعـــدد الوظـــائف التـــي  ،مدینـــةالوتطـــور الـــدور الـــذي أصـــبحت تقدمـــه  ،الخاصـــة

مـن خــالل  ،والنـاتج عــن دورهـا علـى المســتوى المحلـى واإلقلیمـي والــوطني ،تقـدمها

ز اإلدارة والخدمات في هـذه المدینـة ممـا ضـاعف مـن دورهـا وبالتـالي رفـع مـن ترك

  . مساحة األراضي المستغلة لألغراض التجاریة 

م  2006اإلسـتعمال التجـاري لألراضـي فـي مدینـة سـرت سـنة ) 64(ویبین الشكل 

نالحـــظ المنطقـــة التجاریـــة القدیمـــة وســـط المدینـــة والتـــي كانـــت تشـــمل كـــل حیـــث 

ة الـــذكر ، إضــــافة الــــى المنطقـــة التجاریــــة الحالیـــة شــــاملة أشــــرطة األســـواق ســــابق

التســـوق حـــول الطـــرق ومـــن خـــالل هـــذه الدراســـة الحظنـــا أن اإلســـتعمال التجـــاري 

لألراضي في مدینة سرت إزداد بشكل واضح وهذا ناتج عن تعدد الوظائف وزیادة 

  .عدد السكان 

 

                                                
 .م  28/10/2007واسطة الباحث الزیارة  المیدانیة ب) 1(
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8 

ت دور أساســـي فـــي الـــربط بـــین التجمعـــات الســـكنیة والحضـــریة ولهـــا تلعـــب المواصـــال

ــــة كافــــة األقــــالیم ــــدور الواضــــح فــــي تنمی ــــل شــــرایین یتــــدفق منهــــا النــــاس  ،ال وهــــي تمث

وتمثـــل المواصـــالت نســـبة مرتفعـــة فـــي اســـتعماالت األراضـــي لمـــا تشـــغله  ،واألقتصـــاد

عات والــورش المواصـالت مــن أراضـي ســواء كــان ذلـك للشــوارع أو الطـرق أو المســتود

.ومواقف السیارات  الخاصة بالمواصالت 

دور أساسي في تنمیة وتطویر المدن حیث تنقل الناس بوسائل النقل بأنواعها  تساهمو 

إلــى أعمــالهم وتســاهم فــي تزویــد المدینــة بــالمواد الخــام والمســتلزمات والمــواد الغذائیــة 

  . وغیرها 

 161لطـرق بمدینـة سـرت حـوالي تبلـغ أطـوال شـبكة ا) 27(الجدول دراسة ومن خالل 

وشـــریانیة تغـــذي المدینـــة  وهـــى عبـــارة عـــن طـــرق وشـــوارع فرعیـــة ورئیســـیة ،كـــم طـــولي

كــم وطــرق التجمیــع  7   2006أطــوال الطــرق الشــریانیة ســنة  وأحیائهــا، حیــث بلغــت

كــم وتبلــغ  100ق الجانبیــة والدائریــة حــوالي كــم أمــا الطــر  32الفرعیــة  كــم والطــرق 19

وهـى نسـبة مرتفعـة  ،نسـمة 1000كم لكل  208عدد السكان حوالي الطرق إلى كثافة 

وهـــذا یـــدل علـــى أن الشـــوارع وطـــرق المدینـــة مؤهلـــة للنمـــو الحضـــري ویتـــراوح عـــرض 

  .رامتأ 10إلى  اً متر  30من الطرق 

 ،ترتبط مدینة سرت بالطریق الساحلي الدولي الـذي یـربط لیبیـا مـن الشـرق إلـى الغـرب

إضـافة إلـى طریـق ودان  ،شـرق الـوطن العربـي ومغربـه كما أنه طریق دولي یعبر إلى

ممـــا یعطـــى مدینـــة ســـرت  .أفریقیـــا والـــذي یـــربط ســـرت بالمنـــاطق الجنوبیـــة مـــن لیبیـــا 

  .من إستعماالت الطرق والنقل  عزز والمواصالتفي شبكة الطرق  اً خاص اً وضع

ذكرت الذي یبین الطرق داخل المخطط بأنواعها التي ) 65(لقاء نظرة على الشكل وبإ

  إلى الطرق الدولیة العابرة لمدینة سرت نالحظ بوضوح إضافة آعاله 
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ــــذي تلعبــــه فــــي تنمیــــة مدینــــة ســــرت بكة والــــدورتطورهــــذه الشــــ وقیمــــة إســــتعماالت  ،ال

  .  لغرض النقل والمواصالت في هذه المدینةاألراضي 

  م  2006 شبكة الطرق بمدینة سرت)  27(جدول 

  نوع الطریق

عرض 

  الطریق
  الكثافة  المساحة  لالطو

  %  هكتار  %  كم  متر
 1000/كم

  نسمة
  0.127  11.387  21.573  4.459  7.191  30  *طریق شریاني
  0.338  20.248  38.36  11.894  19.18  20  **طرق تجمیع
طریق 

  ***مغذي
14  32  19.844  44.8  23.647  0.565  

  1.815  44.718  84.72  63.803  102.89  10  ****طرق ُأخرى

161.26  اإلجمالي
1  

100  189.453  100  2.845  
  

 الهندســیة ، كلیـــة الهندســة ، جامعـــة الفــاتح ، مشـــروع الجیــل الثالـــث واالستشـــاراتمكتـــب البحــوث  -:المصــدر 

   . 35ص م  2007 –م  2025 – م 2006والرؤیة المستقبلیة  مخططات نطاق الخلیج ، سرت الواقعلل

  

عنــدما تــم تمهیــد مهــبط م  1925النقــل الجــوي الــذي یعــود إلــى ســنه أمــا فیمــا یتعلــق ب

هم العســكریة الفتــرة أســتعمله الطلیــان فــي عملیــات تلــكصــغیر حــول أطــراف ســرت فــي 

  ) .66(ضد المجاهدین شكل 

الـــذي یقـــع غـــرب مدینـــة ســـرت مهـــبط ســـرت الســـاحلي  ســـاهم اتیخـــالل عقـــد الســـبعین

 حیث أستعمل في عملیـات النقـل الجـوي متر 3000بلغ طوله یي ذكم وال 13بحوالي 

 27كانت تسیر منه رحلة واحدة فـي األسـبوع بواسـطة طـائرة فـوكر م  1976منذ عام 

  . ة شركة الخطوط الجویة العربیة اللیبیة سطبوا
                                                

  .الطریق الشریاني ھو عبارة عن طریق رئیسي یمر وسط المدینة تتفرع منھ طرق أخرى إلى محالت المدینة   *
  .الطریق التجمیعي ھو عبارة عن طریق تتجمع فیھ الطرق الصغیرة التي تؤدي إلى المساكن والمرافق الخدمیة  **

  .طریق صغیر یغذي المناطق السكنیة الداخلیة ویربطھا بالطرق التجمیعیة والشریانیة الطریق المغذي ھو عبارة عن  ***
  .طرق أخرى ھي عبارة عن طرق متنوعة قد تكون خارج نطاق المخطط تربط األحیاء السكنیة بالمناطق الزراعیة حول المدینة  ****
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ف إسـتمطار السـحب مـن طـر فـي اإلسـعاف الطـائر ویسـتعمل كما تم إستعمال المهبط 

 رادار طقـس وبـرج یـبكحیـث تـم تر . هطول في منطقـة سـرت ومـا حولهـا لزیادة كمیة 

وتجهیـــزه بكافـــة معـــدات الرصـــد الجـــوي واإلتصـــاالت والـــدعم  ،م 1990مراقبـــة ســـنة 

  .اإلداري والفني لهذا الغرض 

حالیـًا عـن طریـق مطـار سـرت  *والعـارضتتم عملیات النقل الجوي التجاري والخـاص 

الدولي الذي یعتبر أحد أكبر المطارات في لیبیا ویعتبر المنفذ الدولي الرابع للیبیـا بعـد 

وقد لعب هذا المطـار الـدور البـارز فـي تطـور مدینـة سـرت . بلس وبنغازي وسبها طرا

مــن هبطــت بــه العدیــد  ،حیــث كــان البوابــة الرئیســیة والمنفــذ لمدینــة ســرت عبــر العــالم

  . الطائرات األجنبیة، وأقلعت إلى العدید من الدول 

فـي  یسـتعملي والـذ ،في المرفأ الصـغیر وسـط سـاحل المدینـة فیتمثلأما النقل البحري 

العدیـد  بـه كـم شـرق سـرت 2تم إنشاء میناء صـید بحـري حـدیث وقد . الصید البحري 

ورســت العدیــد مــن الســفن التجاریــة وســفن  ،مــن األرصــفة أســتعمل فــي عــدة مناســبات

   .أمتار 9الذي یبلغ الركاب مما یدل على عمق الغطس به 

ن طـن سـنویًا غـرب مدینـة ییـمال 8ي تنفیذ میناء تجـاري كبیـر سـعة یتم اآلن الشروع ف

فـي شـكل مینـاء  م 1975لـذي تـم التخطـیط لـه منـذ سـنة وهـى الموقـع ا ،كم 10سرت 

تجاري ویتوقع أن یصبح هذا المیناء بعـد اإلنتهـاء منـه مـن أكبـر المـواني التجاریـة فـي 

وحیـث أن مدینـة سـرت رهـا ونموهـا ي مدینـة سـرت بعـدًا جدیـدًا فـي تطو ممـا یعطـ ،لیبیا

لــى البحــر أي أنهــا مدینــة ســاحلیة فقـد كــان لهــا الــدور البــارز فــي توجیــه تقـع مباشــرة ع

وٕارشاد السفن منذ عقود ویالحظ ذلك من خالل المنارة الضوئیة التي كانت تعمـل فـي 

المدینة تحت إشراف مصلحة الموانئ والمنایر وهي تستعمل فـي توجیـه وٕارشـاد السـفن 

ة تمثـل معلـم مـن معـالم مدینـة ســرت العـابرة أو التـي ضـلت الطریـق وكانـت هـذه المنــار 

  .م  2002القدیمة أزیلت لألسف سنة 

                                                
  .الطیران الخاص والعارض ھو عبارة عن رحالت جویة غیر مجدولة  *
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9 

 يكأراضـالغنى ألي مدینة عن مسـاحات معینـة یـتم تحدیـدها فـي المخطـط سـواء 

ها ه یســـتغلمنـــاطق ترفیـــ ســـط المخطـــط وحـــول المدینـــة أوفضـــاء أو منـــاطق خضـــراء و 

ویـتم توزیعهـا علـى مسـاحة  ،ه المسـاحات بدقـةهـذ وتحسـب ،السكان في أوقات فراغهم

ویستفید منها كل السكان وتشـمل  ،بحیث تشمل كل األحیاء السكنیة ،المخطط للمدینة

هــذه المســاحات شــواطئ البحــار والغابــات والحــدائق والمالعــب المتنوعــة وتلعــب هــذه 

لفضــاء ا يالمنــاطق الــدور األساســي فــي عملیــة التــوازن بــین المنــاطق المبنیــة واألراضــ

  .السكان عند الحاجة  بما یخلق فضاء یتوجه إلیه

إســـتعماالت األراضـــي لألغـــراض الترفیهیـــة بمدینـــة ســـرت یمكـــن استعراضـــها منـــذ 

ضي الخاصة احیث كانت مساحة األر  ،م 1966البدایة في مخطط الجیل األول سنة 

 مــن مجمــوع إســتعماالت األراضــي )%46.3(وهــو مــا یمثــل  اً هكتــار  40بهــذا النشــاط 

  .هكتار في تلك الفترة  )1(79.90البالغ 

وأرض فضاء وسط  ،شاطئ البحر المالصق لمدینة سرتمنطقة وهى عبارة عن 

إضــــافة إلــــى أرض زراعیــــة وســــط المدینــــة وحــــدائق عامــــة  ،المخطــــط وحــــول المدینــــة

ونالحــظ هنــا أن مجمــوع . وغابــات تشــكل حــزام أخضــر حــول المدینــة فــي تلــك الفتــرة 

ـــــر مرتفعـــــة نظـــــرًا لحداثـــــة المخطـــــط  ،للغـــــرض الترفیهـــــي إســـــتعماالت األراضـــــي تعتب

وعنــد الشــروع  ،م 1979فــي تلــك الفتــرة فـي ســنة  المبنیـةومحدودیـة المنطقــة العمرانیــة 

لألغــــراض  يكـــان مجمــــوع إســـتعماالت األراضـــم  2000فـــي مخطـــط الجیــــل الثـــاني 

 )%12(مثل ی وهو ما ،م 1966عن سنة  اتهكتار  8بزیادة  ،)2( اً هكتار  48الترفیهیة 

ونالحـظ  ،م 1979سـنة  اً هكتـار  537جملـة إسـتعماالت األراضـي البـالغ مسـاحتها من 

إرتفــاع اإلســتعماالت األخــرى الســكنیة والتعلیمیــة والصــحیة وغیرهــا مقابــل تنــاقص هنــا 

ومـــرد ذلــك إلـــى زیــادة العمـــران والمنطقـــة م  1966اإلســتعمال الترفیهـــي مقارنــة بســـنة 

  . ن مراعاة الغرض الترفیهي المبنیة لكافة األغراض دو 

                                                
 .111وزارة التخطیط والتنمیة ، المخطط الشامل ، سرت ،  مرجع سبق ذكره ص   )1(
 . 5-2أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، المخطط الشامل لمدینة سرت ، مرجع سبق ذكره ص )  2(
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فكانـــت مســـاحة األرض المخصصـــة لألغـــراض الترفیهیـــة م  2002أمـــا فـــي ســـنة 

والمنــاطق الخاصـــة  ،الترفیهیـــةوالمنــاطق  ،هكتــار شـــاملة المالعــب الریاضـــیة 700.5

مــن  )%52.6(وهــو مــا یمثــل  ،والزراعیــة داخــل مخطــط المدینــة ،والمنــاطق الخضــراء

هكتار فـي تلـك السـنة ونالحـظ  1534.2لبالغ مساحتها مجموع إستعماالت األراضي ا

وتضــاعف اإلســتعماالت األخــرى علــى حســاب المبینــة هنــا أزدیــاد المنطقــة العمرانیــة 

  .اإلستعمال الترفیهي 

ـــة إســـتعماالت األراضـــي لألغـــراض الترفیهیـــة  تبلغـــم  2006أمـــا فـــي ســـنة  جمل

والمنـاطق الفضـاء  ،مالعـبوال ،والحدائق ،الخضراء قشاملة المناط ،اً هكتار  355.63

مـــــن مجمـــــوع إســـــتعماالت األراضـــــي البـــــالغ  %)26.2(یمثـــــل  وهـــــو مـــــا ،والخاصـــــة

هكتـــار ونالحـــظ هنـــا تنـــاقص المســـاحة الكلیـــة للمخطـــط مقارنـــة مـــع ســـنة  1327.28

جـزء كبیـر مـن  یل في مخطـط المدینـة ترتـب علیـه اقتطـاعراجع إلى تعد هذاو  م2002

  . ق المدینة ضي الزراعیة شر االمخطط لصالح األر 

الــذي یمثلــه  م2006اإلســتعمال الترفیهــي لألراضـي بمدینــة ســرت ) 67(ویبـین الشــكل 

كمـــا یمثـــل  ،والمنـــاطق الخضـــراء داخـــل المخطـــط ،ومجموعـــة مـــن الحـــدائق ،الشـــاطئ

األراضــي الفضــاء داخــل المخطــط والتــي تســتعمل فــي األغــراض الترفیهیــة فــي بعــض 

ویبــین . للمنــاطق الســكنیة المكتظــة بالســكانداخــل المخطــط  اً وتعتبــر متنفســ ،األحیــان

الـذي یعتبـر مـن المنـاطق الترفیهیـة األخضـر حـول مدینـة سـرت،  الحـزام) 68(الشـكل 

ویلطـــف درجـــة  ،ویحمیهـــا مـــن الریـــاح القویـــة ،حیـــث یعكـــس الطـــابع الجمـــالي للمدینـــة

  .الحرارة كما أنه یمثل إستراحة للسكان ویستعملونه لقضاء إجازاتهم 

أن هنـــاك تنـــاقص ملحـــوظ فـــي  هـــيیمكـــن أســـتخالص نتیجـــة هامـــة وفـــي الختـــام 

المناطق الترفیهیة مقارنـة بعـدد السـكان وٕاسـتعماالت األراضـي لألغـراض األخـرى كمـا 

ر إسـتعماالتها إلـي یـلوحظ التعدي الواضح على المناطق الخضـراء وسـط المدینـة وتغی

لمخطـــط دون ســـكنیة وخدمیـــة وغیرهـــا علـــى حســـاب الترفیـــه واألرض الفضـــاء داخـــل ا
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ســانیة واألرض الخضــراء وهــو مــا تنــاغم والتــوازن بــین المبــاني الخر وال التناســقمراعــاة 

   .تالفیه في الوقت المناسب  یجبیعتبر تشویة للمخطط 

لألراضـي فـي مخطـط مدینـة سـرت وذلـك خـالل المختلفة بعد دراسة اإلستعماالت 

مقارنــــه بــــین  جــــراءإیمكــــن  اً ولمــــدة أربعــــین عامــــم  2006حتــــى  م1966الفتــــرة مــــن 

ذلك لبیان حجـم وقیمـة و اإلستعماالت المختلفة من خالل جداول إستعماالت األراضي 

التــي تعكــس التطــور فــي وظــائف المدینــة والــدور الــذي  التغیــر فــي كافــة اإلســتعماالت

  .تأخذه خالل كل مرحلة إدى إلى توسع في مخططها وٕاستعماالت األراضي بها 

ماالت المختلفـــة حســـب الفتـــرة الزمنیـــة التـــي كانـــت كمـــا یالحـــظ تبـــاین فـــي اإلســـتع

أو األقلـیم التـابع  ،اإلداريعلیها المدینة من حیث الدور الذي كانت تؤدیة فـي نطاقهـا 

المراحــل الزمنیــة لألســتعماالت وٕاذا مــا تتبعنــا  ،لیم األخــرى فــي الدولــةلهــا متــأثرة باألقــا

مجمــوع اإلســتعماالت  حیــث نالحــظ بــأن) 69(التــي یبینهــا الشــكل م  1966مــن ســنة 

اخل مخطط المدینة في تلـك د المبنیةهكتار وهى شاملة المنطقة العمرانیة  79.9كان 

مــن  )%35.4(هكتــار بنســبة  28.3الفتــرة شــاملة األســتعمال الســكني بمســاحة قــدرها 

  .مجموع اإلستعماالت المختلفة وهو أكبر اإلستعماالت مساحة 

وهو كمـا نالحـظ قلیـل  )%0.1(ار بنسبة هكت 0.1أما اإلستعمال الصناعي فكان 

ـــك الفتـــرة ولـــم تكـــن دنظـــرًا لعـــ بعـــض المحـــالت  ســـوىم وجـــود صـــناعات كبیـــرة فـــي تل

ـــــة وٕاصـــــالح الحقائـــــب واألحذیـــــة وبعـــــض  الصـــــغیرة التـــــي تقـــــوم بالصـــــناعات التقلیدی

  . إلى مساحة كبیرة تحتاج  الصناعات البسیطة والتي ال

وهـــو عبـــارة  )%1.8 (هكتــار بنســـبة 1.4 م1966اإلســتعمال التجـــاري بلـــغ ســـنة      

في المنطقة المركزیة  والخضرواتعن منطقة السوق المركزي وسوق التمور والحبوب 

لــــم تكــــن هنــــاك مســــتودعات كبیــــرة أو  و والــــدكاكین المنتشــــرة وســــط المدینــــة الوالمحـــ

مســاحات خاصــة بتجــارة الجملــة وكانـــت اإلســتعماالت التجاریــة عبــارة عــن مســـاحات 

  .للمحل  النوعيحل الواحد وفق التصنیف صغیرة للم
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وهــى عبــارة عــن مجمــوع  ،)%6.9(هكتــار بنســبة  5.5أحتلــت المرافــق العامــة مســاحة 

وعلـى أطرافهـا شـاملة  ،مساحات المباني اإلداریـة والخدمیـة المنتشـرة فـي وسـط المدینـة

ة مقارنـــة لمســـاحة مرتفعـــوالمســـلخ والحدیقـــة المركزیـــة وتعتبـــر هـــذه االمشـــتل الزراعـــي 

اإلداري الخــدمي للمدینــة فــي تلــك الفتــرة  راألخــرى ممــا یــدل علــى الــدو باإلســتعماالت 

والفتــرات الالحقــة حیــث كانــت المدینــة عبــارة عــن مقــر إداري لمتصــرفیة ســرت ومقــر 

كمـا أنهـا كانـت  ،ألربعة مـدیریات تابعـة للمتصـرفیة التـي كانـت تتبـع محافظـة مصـراته

وسـوق محلـي للمنتجـات الزراعیـة  ،والقرویة حول المدینـةمركز خدمة للمناطق الریفیة 

الخاصــة لألراضــي  طــورت فـي الفتــرة الالحقــة االســتعماالتوالحیوانیـة فــي تلــك الفتــرة ت

 )% 1.0(نســبة ب اتهكتــار  0.8شــاملة الشــواطئ ومنــاطق اإلســتجمام بلغــت مســاحتها 

وســط  وهــى شــاطئ البحــر التــي تطــل علیــه مدینــة ســرت إضــافة إلــى منــاطق صــغیرة

  .المخطط للترفیه 

هكتـــار بنســـبة 7.6بلغـــت المســـاحة المخصصـــة للشـــوارع والطرقـــات واألزقـــة الصـــغیرة 

تتركـز أغلـب هـذه اإلسـتعماالت و  ،من مجموع اإلستعماالت تشـمل األرصـفة%) 9.5(

  .تربط المناطق السكنیة بمناطق الخدمات األخرى ومن السوق في المنطقة المركزیة 

 )%45.3(هكتـــــار بنســـــبة  26.9اعیـــــة كانـــــت مســـــاحتها المنـــــاطق الفضـــــاء والزر 

عبارة عن بساتین من الكروم تابعـة لكـل وهي وتشمل األراضي الزراعیة وسط المدینة 

بها أفراد األسرة لإلكتفاء الذاتي من الخضروات والمواد الغذائیة الزراعیـة یعمل  ،منزل

المنــاطق الخضــراء الرشــح وكانــت تمثــل هــذه اآلبــار الســطحیة الناتجــة عــن  باســتعمال

  .والمساحات قیمة جمالیة كبیرة قبل أن تزحف المباني والخرسانة على هذه المساحات

وتطـــــورت المســـــاحات  زادت م  1979أي فـــــي ســـــنة  ،ســـــنة ة عشـــــربعـــــد خمســـــ

المخصصة لكافة األغراض بعد أن أصبحت المدینة مقـر بلدیـة ومنطقـة عسـكریة فـي 

هكتــــار بنســــبة  280غــــراض الســــكنیة الفتــــرة حیــــث كانــــت مســــاحة األراضــــي لأل تلــــك

 م1966هكتـار عـن سـنة  151.7من مجموع اإلسـتعماالت أي بزیـادة قـدرها  )52%(

وهنــا نالحــظ تضــاعف المســاحة وهــو مایــدل علــى التطــور العمرانــي وزیــادة المســاكن 
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الناتجــة  تعــن عامــل الهجــرة فــي الســبعینات والثمانیــاو النــاتج عــن زیــادة عــدد الســكان 

بإعتبارهـا مركـز خدمـة للمنـاطق المجـاورة ة اإلداریـة الخدمیـة للمدینـة فـعن زیـادة الوظی

  .لها 

مــــن إجمــــالي  )%32.9(هكتــــار بنســــبة  17.7أمــــا اإلســــتعمال التعلیمــــي أصــــبح 

 ةاألســـتعماالت ویالحـــظ إرتفـــاع المســـاحة المخصصـــة لهـــذا اإلســـتعمال خـــالل الخمســـ

والمساحات المخصصـة  وهو یدل على زیادة المباني م 1966عشر سنة التالیة لسنة 

للتعلــیم الناتجــة عــن اإلهتمــام بــالتعلیم فــي جمیــع مراحلــة إضــافة إلــى الزیــادة الطبیعیــة 

والهجـــرة فـــي عـــدد الســـكان مـــع مالحظـــة بـــأن هـــذه اإلســـتعماالت كانـــت مشـــمولة مـــع 

  . م1966هكتار سنة  5.5المرافق العامة البالغة 

 م1979هكتــار ســنة  96.0مدینـة ســرت كـان فــي اإلسـتعمال الصــحي لألراضـي ف

مــن جملــة اإلســتعماالت ونالحــظ هنــا التطــور الكبیــر لمســاحة هــذه  )%17.9(ة بنســب

اإلســتعماالت وهــو یــدل علــى إنتشــار المرافــق الصــحیة فــي جمیــع أحیــاء المدینــة مــن 

وحــدات للرعایــة الصــحیة األولیــة ومستوصــفات وعیــادات مجمعــة وٕاضــافة إلــى إنشــاء 

كـــــز الصـــــحیة اجنـــــوب المدینـــــة كمـــــا أن المر  ســـــریر 200المستشـــــفى الجدیـــــد ســـــعة 

المتخصصة مثل مركز مكافحة األمراض الساریة والمتوطنة وغیرها سـاهمت فـي رفـع 

مســاحة األراضــي التــي تشــغلها المرافــق الصــحیة مــع مالحظــة بــأن هــذه اإلســتعماالت 

هكتــار  5.5بمســاحة إجمالیــة قــدرها  م1966كانــت مشــمولة مــع المرافــق العامــة ســنة 

نالحـظ بـأن مقـدار  م1979درسنا اإلستعمال الدیني والثقافي لمدینة سـرت سـنة وٕاذا ما

مــــــن جملــــــة  )%0.7(بنســــــبة  اتهكتــــــار  4المســــــاحة المخصصــــــة لهــــــذا اإلســــــتعمال 

إستعماالت األراضي وهى تشمل المساجد والمقابر والمراكز الثقافیة والمكتبات إضـافة 

  نشطة الثقافیة المسرح واألالعرض و  إلى المنتدیات الثقافیة ودور

 م1979سـنة  )%3.4(هكتـار بنسـبة  17والدینیة األخرى أما األستعمال التجاري بلـغ 

 ت تشـمل األسـواق والمحـالویالحظ هنا على الرغم مـن هـدم المدینـة القدیمـة التـي كانـ

المحـــال التجاریـــة والـــدكاكین إال أن هـــذه اإلســـتعماالت قـــد زادت وذلـــك بســـبب إنتشـــار 
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مراكــز التوزیــع المتنوعــة مــع مالحظــة بــأن هــذه األنشــطة لــم تكــن واألســواق المجمعــة و 

علـــى المنطقـــة المركزیـــة وبعـــض  دینـــة بـــل أقتصـــرتموزعـــة علـــى كامـــل مخطـــط الم

النشـاط التجـاري فـي هـذه  وذلك بسـبب اقتصـارالمحالت ذات الكثافة السكانیة العالیة 

  .الفترة على الدولة 

 م1979ســـنة  اً هكتـــار  2.8ســـرت بلـــغ  اإلســـتعمال اإلداري والخـــدمي لألراضـــي بمدینـــة

مــــن جملــــة اإلســــتعماالت وتمثــــل هــــذه اإلســــتعماالت المبــــاني  )%0.6(بنســــبة قــــدرها 

اإلداریة الرسمیة وأجهزة الدولة مـع مالحظـة بـأن المدینـة كانـت تمثـل مقـر بلدیـة وفـرع 

بلدي تتبعه مجموعة من الفروع كما أنها مقر للقیادة العسكریة الوسطى تركزت أغلـب 

إضــافة إلـــى  دارات والمرافــق الخدمیــة األخــرى فــي المجمــع اإلداري جنــوب المدینــةاإل

أو مراكــز  ربعــة والتــي شــكلت فــي وقــت الحــق بــؤربعــض المكاتــب فــي المــؤتمرات األ

إداریة سـاهمت فـي تعزیـز دور المدینـة مـن الناحیـة اإلداریـة أمـا اإلسـتعمال الصـناعي 

ـــة ســـرت بلـــغ  ـــار بنســـبة قـــ 31لألراضـــي بمدین وهـــى  م1979ســـنة  )%6.1(درها هكت

المنطقــة الصــناعیة التــي تحــوى الــورش والمســتودعات والمصــانع الصــغیرة فــي تشــمل 

المنتشـرة  الجهة الجنوبیة الشـرقیة إضـافة إلـى المخـابز وبعـض الصـناعات البالسـتیكیة

 1979وسط األحیاء السكنیة ونالحـظ هنـا إرتفـاع األرض المخصصـة للصـناعة سـنة 

وذلك راجع إلى نمو المدینة وزیادة عدد سكانها وما یتطلبـه  م1966 مقارنه مع سنةم 

 الصـغرى إضـافة إلـى بعـض المصـانع التـيمن تواجد العدیـد مـن الـورش والصـناعات 

ـــوم والخشـــب  تشـــرف علیهـــا الدولـــة مثـــل مصـــنع المالبـــس واألحذیـــة ومصـــنع األلمونی

  .ومصنع الثلج وتجمید األسماك 

بنسـبة  اً هكتـار  32م 1979قـل والمواصـالت بلغـت سـنة أما األراضي المستعملة في الن

مـــــن جملـــــة اإلســـــتعماالت األخـــــرى وهـــــى تشـــــمل الطـــــرق داخـــــل المخطـــــط  )1.8%(

ومكتـب حجـز تــذاكر ومسـتودعات المواصـالت والبریـد والهـاتف وخـدمات نقـل الركـاب 

العـــودة إلـــى هـــذه عنـــد الخطـــوط الجویـــة ومركـــز النقـــل الجـــوي والبحـــري وكمـــا نالحـــظ 

عنـــدما كانـــت الطـــرق عبـــارة عـــن شـــوارع غیـــر مرصـــوفة م  1966ت ســـنة اإلســـتعماال
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ومحـــدودة داخـــل المنطقـــة المركزیـــة وســـط المدینـــة أزدادت هـــذه اإلســـتعماالت خـــالل 

هكتار وهو یدل علـى حجـم  25.4بحوالي م  1979إلى م  1966عشر سنة  ةالخمس

ل فــي مركــز الزیــادة فــي عــدد المركبــات وتنــوع وســائل اإلتصــاالت والمواصــالت والنقــ

  .المدینة وفي المؤتمرات األربعة 

شـاملة  هكتـار وهكتـارین 31انـت علـى التـوالي األراضي الفضاء والزراعیة والخاصة ك

ل داخــل المخطــط إضــافة إلــى بعــض البســاتین الصــغیرة داخــل ي لــم تســتغاألرض التــ

مخطــط المدینــة وبعــض اإلســتعماالت الخاصــة لألراضــي وســط مخطــط المدینــة بعــد 

التغیـــر فـــي  نتیجـــةوبعـــد تعـــدیل مخطـــط المدینـــة م  2000ســـنة  فـــيســـنة أي عشـــرین 

ــــارًا ســــنة  ــــد مــــن م  1989وظیفــــة المدینــــة أعتب عنــــدما أصــــبحت المقــــر اإلداري للعدی

الجفرة  .األمانات والشركات اإلنتاجیة والخدمیة كما أنها أصبحت بلدیة تشمل مصراته

ى ضــــاعفت مــــن إســــتعماالت ى والمــــدن الصــــغیرة األخــــر مــــن القــــر أجــــدابیا والعدیــــد ، 

ٕاذا مـــا و یـــرتبط بهـــا  امـــو األراضـــي لمختلـــف األغـــراض وخصوصـــًا اإلداریـــة والخدمیـــة 

داخـــــل م 2000إســــتعماالت األراضـــــي ســــنة یمثــــل  ذيالـــــ )28( أستعرضــــنا الجــــدول

المخطط المعتمـد والمنفـذ لمدینـة سـرت نالحـظ الزیـادة الواضـحة فـي كـل اإلسـتعماالت 

هكتــار  567.1ســتعماالت لألغــراض الســكنیة حــوالي بشــكل متفــاوت حیــث ُأحتلــت األ

للسـكن بصـورة  ةشـاملة المسـاكن الخاصـة والمبـاني المخصصـ %)43.0(نسبة قدرها 

عامة ونالحظ إنخفاض النسبة لصالح اإلغراض اإلداریة بعد تطور الخدمات اإلداریة 

  .  والترفیهیة والنقل والمواصالت وأصبح هناك توازن بین اإلستعماالت 

فقد أصبحت المساحة الكلیـة للمخطـط )  70( كما یبین الشكل م  2006في سنة  أما

 )%43.0(هكتـــار بنســـبة  510مثـــل االســـتعمال الســـكني حـــوالي ی اً هكتـــار  1327.28

دد كبیـــر مـــن المســـاكن وذلـــك نـــاتج عـــن إزالـــة عـــم  2000حیـــث أنخفـــض عـــن ســـنة 

  .صالحة داخل المخطط الغیر العشوائیة و 

االســــتعمال یلیــــه ) %5.6(هكتــــار بنســــبة  74.9لیمــــي حــــوالي أصـــبح االســــتعمال التع

مـن جملـة اإلسـتعماالت ومـن خـالل الجــدول  )%3.57(هكتـار بنسـبة  40.8الصـحي 
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ــــــة والتجاریــــــة إضــــــافة للنقــــــ) 28( ــــــة والخدمی ل نالحــــــظ ارتفــــــاع اإلســــــتعماالت اإلداری

ر تغیـ بمدینة سرت الناتجة عـنالوظائف  تضاعفوالمواصالت وهذا یدل على تعدد و 

  .في دورها وزیادة عدد السكان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



249 
 

  



250 
 

 –م  1966مقارنة استعماالت األراضي بمدینة سرت خالل سنوات ) 28(جدول 

  م  2006 -م 2002 – م 1979

نوع 

  االستعمال

  2006  م2002  **م1979  *م1966
مقدار الزیادة 

  سنة 40خالل 

 المساحة

  هـ

النسبة

%  

 المساحة

  هـ

 النسبة

%  

 المساحة

  هـ

 النسبة

%  

 المساحة

  هـ

 النسبة

%  
  

  هكتار 481.7+  38.4  510  43  567.1  52.1  280  35.4  28.3  سكني

  هكتار  57.2+  5.6  74.9  5.7  75.2  3.3  17.7      تعلیمي

  هكتار 31.14-  3.07  40.8  7.4  97.1  17.9  96.0      صحي

دیني 

  وثقافي
  هكتار3+  0.5  7.0  0.4  4.7  0.7  4.0    

  هكتار 27.8+  2.19  29.2  1.1  15.2  3.2  17.0  1.8  1.4  تجاري

  هكتار 94.2+  7.3  97  0.6  7.6  0.5  2.8      أداري

  هكتار 26.4+  0.18  41.4  11.6  125.8  2.8  15      ترفیهي

  هكتار 1.1+  3.11  2.5  7.9  104.9  5.8  31  0.1  0.1  صناعي

مرافق 

  وخدمات
  هكتار 11.98+  1.3  17.48  1.1  14.4  1.7  9  6.9  5.5

نقل 

  ومواصالت
  هكتار134.17+    14.5  192.77  12.9  17.2  5.9  32  9.5  7.6

مناطق 

  خضراء
  هكتار 142.34+   10.7  142.34            

  هكتار 116.590+   9.5  117.39  1.6  21.1  0.4  2  1.0  0.8  خاص

  هكتار 27.6+  4.1  54.5  6.7  89.1  5.8  31  45.3  36.2  فضاء

  هكتار 1247.38  100  1327.28  100  1319.4  100  537.5  100  79.9  اإلجمالي

  .  1988 –1966المخطط الشامل لمدینة سرت  –وزارة التخطیط والتنمیة : المصدر 

  . 2000-1979أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، المخطط الشامل لمدینة سرت 
  . 2006مدینة سرت أمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط ، مكتب الجامعة لألستشارات الهندسیة ، مخطط الجیل الثالث ل 

                                                
ــ 1966فــي ســنة   * ة والثقافیــة واإلداریــة لــم یكــن هنــاك تصــنیف دقیــق لألراضــي ولهــذا ضــمت اإلســتعماالت التعلیمیــة والصــحیة والدینی

  .والترفیهیة ضمن خانة المرافق والخدمات
 

  .م ھي عبارة عن عملیات الجرد التي قامت بھا شعبیة سرت لكافة استعماالت األراضي في تلك الفترة  2002بیانات سنة  **
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وضــح اســـتعماالت األراضـــي بمدینـــة والتـــي ت) 73(، )72(، ) 71(وبمقارنــة األشـــكال 

یالحـظ بوضـوح التغیـر الكبیـر فـي كافـة  ،م 2006، م  2002، م  2000سرت سنة 

بعـد  م 2002خـالل سـنة  خصوصـاً  ،وبشـكل واضـح ،لكافة األغراضو  ،تعماالتاإلس

ألغـــراض الصـــناعیة والضـــمانیة والتعلیمیـــة یســـتعمل ل نألغـــاء جـــزء مـــن المخطـــط كـــا

لــم یكــن م  2008إلــى م  2002أمــا التغیــر خــالل الفتــرة مــن  .وأصــبح منطقــة فضــاء

المبـــاني وأزیلـــت ن واضـــح ســـتقرار فـــي المخطـــط بـــل حـــدث تحســـدث إكبیـــرًا حیـــث حـــ

والمنـــاطق العشـــوائیة وأســـتعیض عنهـــا بمنـــاطق خضـــراء وحـــدائق زادت مـــن مســــاحة 

  .ل المخطط المنطقة الخضراء داخ

الخــرائط التــي تحویهــا األشــكال المــذكورة یالحــظ التغیــر فــي شــكل  لقــاء نظــرة علــىوبإ

وبالتالي التغیر في مورفولوجیة مدینة سرت بعد تغیـر اسـتعماالت األراضـي  ،المخطط

  . باشرة لتغیر دورها على المستوى األقلیمي والوطني منتیجة كوتعدد الوظائف 

میــة فــي أســتخدام األراضــي لكافــة األغــراض فــي مدینــة وعنــد دراســة التغیــرات الك 

ســـرت خـــالل الســـنوات التـــي ســـبقت تعـــدد الوظـــائف والمركـــز اإلداري األول وتطـــور 

م وهى السنة التـي تـم جـرد أسـتعماالت األراضـي  1979أخذنا سنة   ةالوظیفة اإلداری

م نالحــــظ  2000 –م  1980فـــي المدینــــة عنــــد بدایــــة إجـــراء مخطــــط الجیــــل الثــــاني 

بوضـوح التغیــر الكبیـر فــي مسـاحة األراضــي المسـتعملة لكافــة األغـراض مقارنــة بســنة 

م والتي قامت فیها اللجنة الشعبیة لشعبیة سـرت بجـرد األسـتعماالت لألراضـي  2002

ومحاولــة تعــدیل المخطــط وٕاضــافة منــاطق جدیــدة بســبب تــزاحم اإلســتعماالت بعــد نمــو 

تي أصبحت تقدمها المدینة بإعتبارها مركز وتطور الوظیفة اإلداریة وحجم الخدمات ال

التـــي یبـــین هـــذه التغیـــرات )  29(اإلدارة األول فـــي لیبیـــا ومـــن خـــالل دراســـة الجـــدول 

هكتـــار ســـنة  280والنســـبة المئویـــة للتغیـــر حیـــث كـــان اإلســـتعمال الســـكني لألراضـــي 

هكتـــــــار بنســـــــبة  124.5م بزیـــــــادة قـــــــدرها  2002هكتـــــــار  404.5م أصـــــــبح  1979

ســنة وهــى نســبة كبیــرة تــدل علــى أن هنــاك  23حــوالي النصــف خــالل أي %) 44.5(

مــا بالزیــادة الطبیعیــة أو وهــذا نــاتج عــن زیــادة عــدد الســكان إ زیــادة فــي عــدد المســاكن
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 84.5الهجرة إلى المدینة من الریف والمناطق األخرى أما اإلستعمال التعلیمي أصبح 

 66.8بزیــــادة قــــدرها  1979هكتـــار ســــنة  17.7م بعــــد أن كــــان  2002هكتـــار ســــنة 

ونالحـــظ هنــا اإلرتفـــاع الكبیـــر فـــي إســـتعمال %) 377.4( هكتــار بنســـبة زیـــادة قـــدرها 

األراضي لألغراض التعلیمیة وهذا دلیل على أهمیة الوظیفة التعلیمیـة وتطورهـا خـالل 

  .المدة كما أنها مؤشر على تزاید السكان في مدینة سرت وحاجتهم إلى هذه الخدمة  

هكتــار ســنة  96.0الصــحي فقــد تنــاقص إســتعمال األراضــي مــن  أمــا فــي المجــال

هكتــــار  55.4م وكــــان مقــــدار الــــنقص  2002هكتــــار ســــنة  40.6م إلــــى  1979

وهـذا راجـع إلـى إلغـاء العدیــد مـن المبـاني الصـحیة القدیمـة التــي %) 57.7(بنسـبة 

كانـت تشـغل أمـاكن عدیــدة وسـط المدینـة وتـم التركیــز علـى الوحـدات الصـحیة فــي 

یــاء الســكنیة علــى شــكل مجمــع للعیــادات بــدل المســاحات الواســعة التــي كــان األح

یشــغلها هــذا اإلســتعمال إضــافة إلــى تغیــر وظیفــة المستشــفى القــدیم علــى الطریــق 

الســاحلي الســابق إلــى مبــاني إداریــة متعــددة األغــراض وبالتــالي ال یعتبــر التنــاقص 

لخـدمات بـل تركزهـا في إستعماالت األراضي لألغراض الصحیة تناقص في هذه ا

 200وتطورهــا فــي مســاحة أقــل ویالحــظ ذلــك بعــد إنشــاء المستشــفى الجدیــد ســعة 

  .م  1980سریر وذلك سنة 

%) 17.5(م بنسـبة قــدرها  2002تطـورت مسـاحة الخــدمات الدینیـة والثقافیـة ســنة 

وأصــبحت  1979هكتــار ســنة  4.0هكتــار حیــث كانــت  0.7وكانــت قیمــة التغیــر 

م وهـــى زیـــادة غیـــر كبیـــرة ناتجـــة عـــن التطـــور البســـیط  2002هكتـــار ســـنة  4.7

  .للوظیفة الدینیة والثقافیة 

هكتار  27.7وكانت قیمة الزیادة %) 62.9(أما اإلستعمال التجاري فقد زاد بنسبة 

م وهذا ناتج عن أستحداث أسواق مجمعه في كل األحیاء إضافة إلى  2002سنة 

  .رة فروع الشركات التجاریة العامة في تلك الفت
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ســـنة  اً هكتـــار  67.0أمـــا اإلســـتعمال اإلداري لألراضـــي بمدینـــة ســـرت فقـــد أصـــبح 

هكتــــار  64.2م بزیــــادة قــــدرها  1979هكتــــار ســــنة  2.8م بعــــد أن كــــان  2002

ونالحظ هنا األرتفاع الكبیر لهذه الوظیفة وهـذا %) 2229.2(وكانت نسبة الزیادة 

بعــد أن أصــبحت ســرت المركـــز ة اإلســتعمال النــاتج عــن تطــور الخــدمات اإلداریــ

األول خـالل الربـع األخیـر مــن هـذه الفتـرة وبالتــالي أصـبحت هـذه الوظیفــة  اإلداري

تلعب دورًا كبیرًا یبین وظائف مدینة سرت والشـك أن هـذا التطـور سـاهم فـي زیـادة 

وتطــور بقیــة الوظــائف وهــذا مــن نتــائج زیــادة عــدد الوظــائف والمــوظفین فــي مدینــة 

  .دید من المراكز اإلداریة والخدمیة والمحلیة واإلقلیمیة والوطنیة سرت وٕانشاء الع

 اً هكتــار  31.0أمــا اإلســتعمال الصــناعي لألراضــي بمدینــة ســرت فقــد تنــاقص مــن 

%) 26.5(م وكانــت نســبة التغیــر  2002هكتــار ســنة  22.8م إلــى  1979ســنة 

نتقـــال هكتــار ویرجــع ســبب هــذا التنـــاقص فــي هــذا اإلســتعمال إلــى إ 8.2وقیمتهــا 

ــــد مــــن األنشــــطة الصــــناعیة خــــارج نطــــاق المخطــــط المعتمــــد وتنــــاقص دور  العدی

  .الوظیفة الصناعیة داخل نطاق مدینة سرت 

هكتــار  9.0أمـا إســتعمال األراضـي فــي المرافـق العامــة والخدمیـة فقــد تطـورت مــن 

هكتــار  7.4م وكانــت قیمــة الزیــادة  2002هكتــار ســنة  16.4م إلــى  1979ســنة 

وهنا نالحـظ أن هنـاك زیـادة فـي هـذا اإلسـتعمال نـاتج عـن %) 23.1(بنسبة قدرها 

التطـــور الطبیعـــي لوظـــائف المدینـــة وزیـــادة عـــدد الســـكان وحـــاجتهم إلـــى الخـــدمات 

  .المتنوعة 

هكتــار ســنة  32اإلســتعمال فــي مجــال النقــل المواصــالت أرتفــع بشــكل كبیــر مــن 

هكتــار  133.5م وكانــت قیمــة الزیــادة  2002هكتــار ســنة  165.5م إلــى  1979

ونالحظ هنا األرتفاع الواضح والكبیـر لهـذا اإلسـتعمال نـاتج %) 417.2( ونسبتها 

ـــــل الطـــــرق  ـــــل مث عـــــن إنشـــــاء العدیـــــد مـــــن المرافـــــق الخاصـــــة بالمواصـــــالت والنق

واإلتصاالت والبرید وغیرهـا داخـل نطـاق المخطـط المعتمـد والنـاتج عـن زیـادة عـدد 
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داخـل نطـاق المدینـة سـاهم فـي اإلرتفـاع السكان وتعدد الوظـائف األخـرى وزیادتهـا 

  .الكبیر لهذا اإلستعمال 

هكتار سـنة  37.1م إلى  1979هكتار سنة  15.0المناطق الترفیهیة أرتفعت من 

وهـى كمـا نالحـظ نسـبة %) 147.3( هكتـار بنسـبة  22.1م مقدار الزیادة  2002

تـرة والناتجـة مرتفعة وهى دلیل على تطور في الخدمات الترفیهیة للسكان خـالل الف

عن زیادة عدد السكان بسـبب تطـور دور المدینـة وتغیـرة علـى المسـتویات المحلیـة 

  .واإلقلیمیة والوطنیة 

سـنة  اً هكتـار  201.9أما المناطق الخضراء وسط وجود مخطط المدینة فقـد أصـبح 

م حیـــث ال توجـــد منـــاطق  1979عـــن ســـنة % 100م بنســـبة زیـــادة قـــدرها  2002

ي تلـك الفتـرة وأن المسـاحات الفضـاء كانـت هـي السـائدة خضراء داخل المخطـط فـ

ویالحــــظ هنــــاك الزیــــادة الكبیــــرة فــــي هــــذه  ةبدایــــة إنشــــاء المخطــــط فــــي تلــــك الفتــــر 

اإلســـتعماالت وهـــى مؤشـــر علـــى تنـــوع المخطـــط والتناســـق بـــین المســـاحة المبینـــة 

والمســاحة الخضــراء داخــل المخطــط بحیــث یغطــى المدینــة الشــكل المقبــول ویكــون 

  .جانس بین الخرسانات واألراضي الخضراء هناك ت

وقد بلغت الزیادة في مخطط المدینة ومسـاحة األراضـي المسـتغلة لكافـة األغـراض 

م بنســبة قــدرها  2002م إلــى ســنة  1979مــن ســنة  اً هكتــار  966.7واإلســتعماالت 

ونالحـــــظ هنـــــا الزیـــــادة الكبیـــــرة فـــــي مســـــاحة المخطـــــط بصـــــورة عامـــــة %) 180(

ألراضـي أكثـر مـن مـرة وهـذا كمـا ذكرنـا یـدل بوضـوح علـى وتضاعف إستعماالت ا

تغیـر دور المدینــة علــى كافــة المســتویات وتطــور الوظــائف بجمیــع أنواعهــا إضــافة 

إلى زیـادة عـدد السـكان وأصـبحت مدینـة سـرت مدینـة جاذبـة للسـكان مـن المنـاطق 

 وٕاذا مـا أستعرضـنا. األخرى لما تقدمه من خدمات متنوعة على جمیع المستویات 

م نالحظ  2006م إلى سنة 2002التطور أو التغیر في السنوات األربعة من سنة 

م إلـى  2002هكتـار سـنة  1534.2بأن مساحة المخطط المستغل قد تناقص من 

بنســـــــبة قـــــــدرها  اً هكتـــــــار  59.6م قیمـــــــة التنـــــــاقص قـــــــدرها  2006ســـــــنة  1327.8
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تعرضــنا وهــذا نــاتج عــن أســتقطاع جــزء كبیــر مــن المخطــط وٕاذا مــا أس%) 29.5(

نالحـظ أن اإلسـتعمال السـكني قـد زاد بنسـبة ) 30(ذلـك بالتفصـیل بدراسـة الجـدول 

 2006سنة  اً هكتار  510أصبح  2002هكتار سنة  404.5حیث كان %) 26.1(

أي أن هنــاك زیــادة فــي عــدد المبــاني المخصصــة  اً هكتــار  105.5م مقــدار الزیــادة 

  . هذه الفترة  لألغراض السكنیة وهذا دلیل على زیادة السكان في

تنــاقص اإلســتعمال التعلیمــي بعــد أن شــهد زیــادة كبیــرة خــالل الفتــرة الماضــیة مــن 

 74.9م وأصـــبح  2002ســـنة  اً هكتـــار  84.5م حیـــث كـــان  2002 – 1979ســـنة 

وهذا ناتج %)  11.4(بنسبة  اً هكتار  9.6م وكانت قیمة التغیر  2006سنة  اً هكتار 

ة في المنطقة مابین الجامعـة وشـارع عمـر بـن عن إزالة العدید من المباني التعلیمی

  .الخطاب في مؤتمر خلیج سرت وتغیر خصائص هذه المنطقة 

ســـنة  اً هكتـــار  40.6اإلســـتعمال الصـــحي لألراضـــي خـــالل هـــذه الفتـــرة أرتفـــع مـــن 

 0.2قیمة الزیادة %) 0.5(م بنسبة قدرها  2006سنة هكتارًا  40.8م إلى  2002

سیطة في هـذا اإلسـتعمال النـاتج عـن التوسـع الرأسـي هكتار ونالحظ هنا الزیادة الب

  .للخدمات الصحیة حیث تم تطویر المستشفى والعیادات القائمة 

أما اإلستعمال الدیني والثقافي لألراضي بمدینة سـرت خـالل هـذه الفتـرة فقـد تطـور 

م 2006ســـنة  اتهكتـــار  7.0م إلـــى  2002هكتـــار ســـنة  4.7بشـــكل واضـــح مـــن 

هكتار وهـذا نـاتج عـن إنشـاء العدیـد مـن  2.3قیمتها %) 48.9(بنسبة زیادة قدرها 

  .المساجد والمراكز الثقافیة خالل هذه الفترة 

هكتــــارًا  29.2م إلــــى  2002ســــنة  اً هكتــــار  27.7اإلســــتعمال التجــــاري أرتفــــع مــــن 

خـالل الفتـرة وُیعـزى %) 5.4(هكتـار بنسـبة قـدرها  1.5م مقدار الزیـادة 2006سنة

  .دد المحالت التجاریة المتنوعة داخل المدینة ذلك إلى الزیادة في ع

أما اإلستعمال اإلداري لألراضي بمدینـة سـرت فقـد أرتفـع مـرة أخـرى بشـكل واضـح 

 30م قیمـة الزیـادة  2006سنة  اً هكتار  97.0م إلى  2002سنة  اً هكتار  67.0من 

یــرة خـالل األربــع ســنوات وهنـا نالحــظ الزیــادة الكب%) 44.8(ونســبة الزیــادة  اً هكتـار 
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فــي هــذا اإلســتعمال والنــاتج عــن إنشــاء العدیــد مــن المراكــز اإلداریــة داخــل نطــاق 

المدینــة النـــاتج عـــن تطـــور الوظیفـــة اإلداریـــة لهـــذه المدینـــة بعـــد تغیـــر دورهـــا علـــى 

  .المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني 

 2.5م إلـى  2002سـنة  اً هكتار  22.8تناقص اإلستعمال الصناعي مرة أخرى من 

وهــذا %) 89(نسـبة التنـاقص  اً هكتـار  20.3م مقـدار التنــاقص  2006سـنة  اً هكتـار 

ـــة مـــن  ـــة الغربی نـــاتج عـــن إلغـــاء المنطقـــة الصـــناعیة بكاملهـــا فـــي المنطقـــة الجنوبی

مخطط المدینة ونقلها إلى خارج نطاق المخطط في منطقة الزعفران شـرق المدینـة 

الخبـز والحلویـات  ولم یبقي سوى بعـض الصـناعات البسـیطة المتمثلـة فـي صـناعة

أرتفعــت مســاحة النقــل والمواصــالت فــي  .والمشــروبات والمرتبطــة مباشــرة بالســكان

سـنة  اً هكتـار  192.77م إلى  2002سنة  اً هكتار  165.5أستعماالت األراضي من 

ونالحــــــظ هنــــــا %) 29(نســـــبة الزیــــــادة  اً هكتــــــار  27.27م بزیـــــادة مقــــــدرها  2006

وهذا ناتج عن زیادة وسائل المواصـالت  تضاعف هذا اإلستعمال خالل هذه الفترة

  .واإلتصال المرتبطة بالسكان وزیادة أعدادهم خالل هذه الفترة 

المرافـق العامــة بلغــت نســبة الزیــادة فــي أســتعماالتها لألراضــي بمدینــة ســرت داخــل 

م وأصــــحبت  2002ســــنة  اً هكتــــار  16.4حیــــث كانـــت %) 6.7(المخطـــط حــــوالي 

ناتجــة عــن تطــور الخــدمات  اً هكتــار  1.1الزیــادة م قیمــة  2006ســنة  اً هكتــار  17.5

  .بصورة عامة وٕانشاء العدید من المباني الخدمیة داخل مخطط المدینة 

 14.4 ر بشـكل واضـح خـالل المـدة حیـث أصـبحأما االستعمال الترفیهـي فقـد تطـو 

 4.3م بزیــادة قــدرها  2002سـنة  اً هكتــار  37.1 م بعـد أن كــان 2006ســنة  اً هكتـار 

وُأزیلـــت العدیـــد مـــن المبـــاني القدیمـــة والمتهالكــــة %) 11.6(الزیـــادة  نســـبة اً هكتـــار 

والمنــاطق العشــوائیة وُأحیلــت إلــى حــدائق ومنــاطق خضــراء وفضــاء داخــل مخطــط 

المدینــة كمــا أن المنطقــة التــي ُأزیلــت منهــا المنطقــة الصــناعیة والخدمیــة والتعلیمیــة 

ل الفتــرة األخیــرة بمــؤتمر خلــیج ســرت جنــوب شــرق المدینــة منطقــة فضــاء وتــم خــال

زراعتها وأصبحت منطقة خضراء زادت من المساحات الترفیهیة والخضـراء داخـل 
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خالل الفترات الماضیة بسبب التعدي  اً واضح اً مخطط المدینة التي واجهت تناقص

علـى هـذه المنــاطق داخـل المخطــط وٕاسـتعماالتها فــي أغـراض أخــرى مثـل الســكنیة 

  .والخدمیة وغیرها 

  م 2006م في سنة 2002فضاء فقد تناقص بشكل واضح من سنة أما المناطق ال

وهــى الفتــرة التــي اســتقطعت  اً هكتــار  54.5وأصــبحت  اً هكتــار  355.4حیــث كانــت 

فیها المنطقة الواقعة شرق مدینة سرت وتم تعبئة الفراغات داخـل المخطـط وكانـت 

 اً هكتــار  300.9وقیمــة التنــاقص %) 84.6(نســبة التنــاقص فــي المنــاطق الفضــاء 

م وهـو ألغـاء جـزء  2006ومن هنا حدث تعدیل في مخطط مدینة سرت بعـد سـنة 

كبیــر مــن المخطــط لصــالح المنطقــة خــارج مخطــط المدینــة أي المنطقــة الزراعیــة 

جنوب شرق مدینة سرت وهـى مـن جنـوب شـارع عمـر بـن الخطـاب وحتـى جامعـة 

الطریـــق التحـــدي موازیـــة للطریـــق الشـــریاني الرئیســـي الـــذي یقســـم المدینـــة وحتـــى 

الدائري شرق المدینة عند منطقة الزراعیة ویتوقع بأن یتم تنمیة هـذه المنطقـة وفـق 

األصول الفنیـة والقانونیـة وأن تكـون فـي شـكل منتـزة وطنـي ومنطقـة خضـراء حـول 

  .مدینة سرت 

وبعــد أســتعراض التغیــرات الكمیــة فــي أســتخدام األراضــي الحضــریة لمدینــة ســرت 

م نالحـــظ بوضـــوح بـــأن  2006م وحتـــى  2002 –م  1979خـــالل الفتـــرتین مـــن 

ـــب اإلســـتعماالت لألراضـــي لجمیـــع الوظـــائف وتعـــددت هـــذه  هنـــاك زیـــادة فـــي أغل

الوظــائف خــالل هــذه الفتــرات مــن عمــر المدینــة وهــذا الشــك نــاتج عــن الزیــادة فــي 

عــدد الســكان النــاتج عــن تغیــر الــدور الــذي أصــبحت تلعبــه المدینــة مــن المســتوى 

السابقة لهذه المدة إلى الدور اإلقلیمي المتمثل في بلدیة سرت المحلي خالل الفترة 

التي شملت العدید من المناطق حول المدینـة إضـافة إلـى منـاطق أخـرى فـي كثیـر 

من الحـاالت مثـل إجـدابیا ومصـراته والجفـرة كمـا سـبق وأن ذكرنـا عنـد دراسـة نفـوذ 

  . الثانيمدینة سرت في الفصل 
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ه المدینـة علـى المسـتوى الـوطني حیـث أصـبحت أصبحت تلعبـالذي كما أن الدور 

المدینة المركز األول لإلدارة في لیبیا وهذا ساهم في تنوع وتعدد وتطـور الوظـائف 

جمیعهـــا فـــي هــــذه المدینـــة إضــــافة إلـــى الزیــــادة فـــي اســــتعماالت األراضـــي لكافــــة 

  .  األغراض والذي بدوره أثر على شكل مخطط المدینة بشكل واضح 
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  یرات الكمیة في أستخدام األراضي الحضریة لمدینة سرتالتغ) 29(جدول 

  .م بالهكتار  2002 -م 1979بین سنتي                   

   

  نوع االستعمال
  السنة

  مقدار التغیر
النسبة المئویة للتغیر خالل 

  2002  1979  المدة

  %26.1  +105.5  510  404.5  سكني

  %11.4  -9.6  74.9  84.5  تعلیمي

  %0.5  +0.2  40.8  40.6  صحي

  %48.9  +2.3  7.0  4.7  دیني وثقافي

  %504  +1.5  29.2  27.7  تجاري

  %44.8  +30.0  97.0  67.0  إداري

  %89  -20.3  2.5  22.8  صناعي

  %6.7  +1.1  17.5  16.4  مرافق

  %59  +27.27  195.77  165.5  نقل والمواصالت

  %17.6  +35.53  237.43  37.1  ترفیهي

  %10.5  +11.29  117.39  106.1  خاص

  %84.6  -300.9  54.5  35504  فضاء

  %100  +201.9  + 201.9    مناطق خضراء

  %180  +966.7  1534.2  537.5  المجموع

  
ي بمدینــة سـرت مخطــط الجیــل مــن إعــداد الباحـث وفقــًا لجــداول اسـتعماالت األراضــ: المصـدر 

  .م لإلستعماالت المختلفة لألراضي بالمدینة 2002الثاني و الجرد الذي أجري سنة 
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  التغیرات الكمیة في إستعمال األراضي الحضریة لمدینة سرت) 30(دول ج

  .بالهكتار م  2006 -م 2002بین سنتي                   

   

  نوع االستعمال
  السنة

  مقدار التغیر
النسبة المئویة للتغیر خالل 

  2006  2002  المدة

  %44.5   +124.5  404.5  280  سكني

  % 37704  + 66.8  84.5  17.7  تعلیمي

  % 57.7  - 55.4  40.6  96.0  صحي

  % 17.5  + 0.7  4.7  4.0  دیني وثقافي

  % 62.9  + 10.7  27.7  17.0  تجاري

  % 2292.8  + 64.2  67.0  2.8  إداري

  % 26.5  -  8.2  22.8  31.0  صناعي

  % 23.1  + 7.4  17.48  9.0  مرافق

  % 417.2  + 133.5  192.77  32.0  نقل والمواصالت

  % 147.3  + 4.3  41.4  15.0  ترفیهي

  % 5.2  + 104.1  106.1  2.0  خاص

  % 1046.7  + 324.4  355.4  31.0  فضاء

  % 29.5  59.6  142.34  201.9  مناطق خضراء

  % 13.5  -206.92  1327.28  1534.2  المجموع

  
ي بمدینــة سـرت مخطــط الجیــل مــن إعــداد الباحـث وفقــًا لجــداول اسـتعماالت األراضــ: المصـدر 

  .م لإلستعماالت المختلفة لألراضي بالمدینة 2002سنة الثالث و الجرد الذي أجري 
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دراسـة اسـتعماالت األراضـي بمدینـة سـرت لكافـة األغـراض ومـن خـالل  تبعد أن تمـو 

الدراســة المیدانیــة والخــرائط الصــادرة مــن الجهــات الرســمیة والشــركات اإلستشــاریة أو 

باب التغیـر المسـتمر الخرائط التي تم إنتاجها فـي هـذه الدراسـة یمكـن التعـرف علـى أسـ

في اإلستعماالت األراضي بمدینة سرت بین دورات األجیال التخطیطیة أو مـن خـالل 

مراجعـــة المخطـــط المعتمـــد وتنفیـــذه وتطبیقـــه علـــى الواقـــع یمكـــن إســـتخالص األســـباب 

التالیــة وراء التغیــر المســتمر فــي اســتعماالت األراضــي بمدینــة ســرت خــارج المخطــط 

  -:المعتمد وهى 

ك المستمر والمتعمد للمخطط المعتمد للمدینة من حیث إعادة تخطیط االنتها -1

خصوصـــًا خـــالل فتـــرة واســـتعمال المنـــاطق الخضـــراء داخـــل مخطـــط المدینـــة 

إعطــــاء المــــؤتمرات الشــــعبیة األساســــیة صــــالحیات التخطــــیط والتخصــــیص 

فــالتخطیط العمرانــي یفتــرض أن یكــون مركزیــًا حتــى تــتم  .وتعــدیل المخطــط 

لمخططات ومراعـاة األسـس والضـوابط الهندسـیة القانونیـة فـي السیطرة على ا

   .هذا الموضوع الهام

      تعبئـــــة الفراغـــــات المخصصـــــة لألغـــــراض الترفیهیـــــة والخدمیـــــة واســــــتعمالها   -2

   .كمناطق سكنیة 

ـــداء اإلر وظـــائف الطـــرق والشـــوارع بصـــورة غیـــر منظمـــة مـــن حیـــث یـــتغی -3      عت

    ى ارتــداد الطــرق واألرصــفة المخصصــة قبــل الجهــات العامــة واألفــراد علــ مــن

   .للمشاة وحدود الطرق الخدمیة 

       ر أنمــاط وأشــكال المبــاني بالمنــاطق للمخطــط حیــث یالحــظ تعــدد األدوار یــتغی  -4   

   .لم تصنف في المخطط كمناطق متعددة األدوار في مناطق كثیرة 

       حات إضـــافیة أو تغیـــر تغیـــر دور المدینـــة وتعـــدد وظائفهـــا والحاجـــة إلـــى مســـا -5   

ــــــــــذي         المســــــــــاحات القائمــــــــــة لألســــــــــتعماالت الجدیــــــــــدة مثــــــــــل االســــــــــتعمال اإلداري ال

  . األخیرة ینتضاعف خالل السنوات العشر 
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علــى النمـو الســكاني والحضــري والحاجـة إلــى مســاحات مــن         صـعوبة الســیطرة  -6    

  .األراضي لهذه اإلستعماالت فاقت المخطط المعتمد 

    عـــدم مراجعـــة المخطـــط المعتمـــد وعـــدم إجـــراء عملیـــة تطبیـــق للمخطـــط علـــى  -7

    أدي إلــــــى تفــــــاقم األنتهــــــاك لألراضــــــي وتــــــداخل  أخــــــرىالطبیعــــــة مــــــن فتــــــرة إلــــــى 

 .اإلستعماالت مع بعضها 

وتعـددها فـي بعــض تنفیـذ عـدم إسـتقرار المؤسسـات المسـئولة عــن التخطـیط وال -8

غیـر المخطـط بواسـطة جهـات  تعدیل إختصاصتها حیث یتمالسنوات وتداخل 

 .ختصاص فني أو أداري في هذا الموضوع ذات أ
 عشــوائي التوســع الكبیــر فــي المحــال التجاریــة حیــث أنتشــرت المحــاالت بشــكل -9

 دون أن یراعـــى التصـــنیف التســوق  وهـــو مـــا یســمى بأشـــرطة علــى محـــاور الطــرق

  .التجاري المخصص لألستعمال

راضي الحالیة والعوامل الطبیعیة التي تساهم في الحد المعوقات في استعمال األ أما

  :من النمو الحضري هي 

عـائق إمكانیة نمو فـي هـذا اإلتجـاه وهـو  ـ وجود البحر المتوسط في الشمال حد من 1

  .طبیعي 

ـ یحد المخطط من الناحیة الشرقیة الواقعة جنوب شارع عمر بـن الخطـاب المنطقـة  2

  .كمنطقة زراعیة الخامسة والسادسة والتي صنفت 

ـ وادي تـالل الشـمالي الــذي یفصـل منطقـة المخطـط عــن منطقـة الزعفـران والواقعــة  3

الـــى القـــرب مـــن مدینـــة ســـرت والتـــي تضـــم بیـــوت الضـــیافة وبعـــض المرافـــق الخدمیـــة 

  .الحدیثة األخرى 

  .ـ منطقة المیناء وما یتوقع لها من توسع مستقبلي جهة الشرق  4

یـــث توجـــد حالیـــًا منطقـــة مصـــنع تمـــل بإتجـــاه الغـــرب حـ التطـــور الصـــناعي والمح 5

  .والمنطقة الصناعیة أضف الى ذلك محطة المعالجة الخاصة بالمدینة  األعالف
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وهنا نالحظ أن هناك عوائق بشریة وطبیعیة تحد مـن نمـو وتطـور المخطـط الحضـري 

لمدینة سرت ساهمت في إجراء تعـدیل جـوهري للمخطـط الشـامل والتفصـیلي أدى الـى 

یتطلـــب تطـــویره بمراعـــاة الوظـــائف المتنوعـــة بالمدینـــة  وهـــذاوره بالوضـــع الحـــالي ظهـــ

  .بها ومعدل النمو السكاني 
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  ولوجية املدينةــــــــــــــــمورف: ثانياً 

  

1 

 

2 

 
3 
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ضـع الـذي المدن بصورة عامة من حیث المكان الذي تقـع فیـه أو المو صنف تُ     

تشغله بخصائصه الطبیعیة والبشـریة ومـدى تـأثیر هـذا علـى اسـتعماالت األراضـي 

بهــا والوظــائف التــي تقــدمها المدینــة فمــثًال المــدن التــي تقــع علــى ســواحل البحــار 

والمحیطـات لهـا خصـائص تختلـف عـن غیرهـا مـن المـدن التـي تقـع فـي الجبـال أو 

  .مصبات األنهار أو الصحاري 

 مرفــأى شــكل فــة ســاحلیة تقــع علــى البحــر المتوســط وســط ســهل مدینــة ســرت مدینــ

صغیر ونمت بشكل طولي یوازي ساحل البحر وهى من خصائص المدن الطولیة 

 بـالفترةن مـن حیـث الزمـان فیتعلـق األمـر ف المدیأما تصن .التي تقع على البحار 

إلـى ن ف المـدصـنالتي نشأت فیها المدینة والظروف المحیطـة بهـذه النشـأة فمـثًال تُ 

  . ومدن العصور الوسطى والمدن الصناعیة  اإلسالم لما قبن دالمدن القدیمة وم

أي أنهـا مدینـة  لإلسالمسرت هي أحدى المدن التي نشأت منذ فترة طویلة سابقة  

ذات ُبعد موغل في القدم وهذا یضفي على المدینـة الطـابع التـاریخي ویكـون هنـاك 

  .ربط بین الماضي والحاضر 

مــن حیــث الحجــم فیتعلــق األمــر بالكتلــة الســكانیة وحجــم القــوى العاملــة  أمــا      

أو  (Rank) والنشـــاط الـــذي یمارســـونه والعـــدد الكلـــي للســـكان وفـــق نظـــام المراتـــب

)Orders ( صـنف علـى تُ من بلده إلى مدینة صغیرة ومتوسطة وكبیرة فمثًال سـرت

إذا مـا عرفنـا   نسمة خصوصاً  56681أنها مدینة متوسطة حیث یبلغ عدد سكانها 

  .نسمةألف  100ألف إلى  25أن المدن المتوسطة یكون عدد سكانها من 

كما أن الوظائف لها دور في تصنیف المدینـة مـن حیـث نـوع وحجـم الوظـائف     

هـي مبـرر ) Function(التى تقدمها والمدینـة فـي اإلقلـیم الـذي تقـع فیـه والوظیفـة 

وظائف وقد تخصصت مدینـة سـرت فـي حیث ال توجد مدینة التقدم وجود المدینة 

وظــائف المدینــة حســب الموقــع والموضــع  تتقــدیم خدمــة ووظیفــة معینــة وقــد تعــدد

  .وحجم المدینة 
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ـــى مورفولوجیـــة مدینـــة ســـرت وفـــق هـــذا التطـــور التـــاریخي  ـــتم التعـــرف عل وحتـــى ی

والوظـــائف التـــي تقـــدمها أو حجــــم هـــذه المدینـــة وٕاســــتعماالت األراضـــي البـــد مــــن 

ة وأشكال المدینة والوضع الـذي كانـت علیـه والتطـور الـذي حـدث التطرق إلى خط

وذلـــك بعـــد أن تـــم التعـــرض . إلـــى أن وصـــلت المدینـــة إلـــى مورفولوجیتهـــا الحالیـــة 

خـــالل الفصـــل الخـــامس الـــى الوظـــائف التـــي قـــدمتها المدینـــة وتقـــدمها فـــي الوقـــت 

  .الحالي وٕاستعماالت األراضي التي تشكل مورفولجیة المدینة وشكلها
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1 

مصـطلح یسـتخدم لوصـف شــكل ) Morphology of Town(مورفولوجیـة المدینـة 

المدینـــة ومظهرهـــا الخـــارجي وعنـــد دراســـة المورفولوجیـــة فـــإن الباحـــث یتنـــاول محـــورین 

) Urban Fabric(بالدراســة أولهمــا وصــف للمدینـــة وتركیبهــا ونســیجها الحضـــري  

األنمـاط التـي ثانیهمـا و ) Arrangements Of Buildings(وكـذلك ترتیـب المبـاني 

 Land(ومـــا فیهمـــا مـــن تحلیـــل لألنمـــاط وأســـتغالل األراضـــي ) Pattern( اتأخـــذه

Use(أنعكاس لوظائف المدن  او كالهم )1(.  

ــــــــــارة عــــــــــن تفاعــــــــــل الشــــــــــكل مــــــــــع الوظــــــــــائف لینــــــــــتج  ــــــــــة عب   ومورفولوجیــــــــــة المدین

الــذي یتكــون مــن خطــة وهــو الكــل المرئـي فــي المدینــة .   (Town Scape )عنهـا 

وجیــة أمــا المرحلــة المورفول. المدینـة ونمــط أشــكال األبنیــة ونمــط اسـتعماالت األراضــي 

ًال مادیــة متمیــزة فــي لمنطقــة مــا تخلــق نمــاذج أو أشــكا فهـي فتــرة مــن التــاریخ الحضــري

المدینة في تلـك  ري لألرض لتسد حاجات اجتماعیة واقتصادیة لمجتمعالمظهر الحض

اإلمكـــان معرفـــة عـــدد المراحـــل التـــي قطعتهـــا المســـتوطنة مـــن نمـــاذج ال بالفتــرة وهكـــذا 

 )2(.تكرر في المراحل السابقة أو الالحقة 
رفولوجیــة غیــر محــددة حیــث و تتمیــز المــدن التــي نمــت نمــوًا طبیعیــًا وغیــر مخطــط بمو 

بالبیئـة وتتـأثر . كثرة الطرقات واألزقة وصعوبة تفسـیر اتجاهاتهـا ومواقـع المبـاني فیهـا 

من العوامل  أو غیرها نهر أو جبال أو بحر ي حولها سواء كانت ملكیة زراعیة أو الت

وتشــكل مورفولوجیــة معینــة تتــأثر  طبیعیــة التــي تفــرض علــى المدینــة خطــةالبشــریة وال

وبالرغم من عدم وجود مخطط في هذه المدن إال أن هناك  .بالظروف التي تم ذكرها 

س القدیمـــة وغـــات القدیمـــة وطـــرابلس فكـــر تخطیطـــي ویظهـــر ذلـــك فـــي مدینـــة اغـــدام

  .القدیمة ودرنة القدیمة 

حیـث . یـر فـي دور مدینـة سـرت علـى المسـتویین اإلقلیمـي ، والـوطني وفي إطـار التغ

أصــبحت المركــز اإلداري األول فقــد طــورت دراســة التصــمیم الحضــري فلســفة جدیــدة 

                                                
 . 434ره ، ص سعد خلیل القزیري ، التحضر ، في كتاب الجماھیریة دراسة في الجغرافیا ، مرجع سبق ذك)  1( 

 . 117، ص ) م  2008المكتب الجامعي الحدیث ، : األسكندریة ( عبدالحكیم ناصر العشاوي ، جغرافیة المدن  )2(
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ة جدیــدة ، مــن كمــا افترضــت بنیــة عمرانیــة وهیكلیــ. للمــدخل التخطیطــي للمدینــة ككــل 

بهـــدف الوصـــول لطـــابع . للمدینـــة  يالمســـتقبل والنمـــولشـــكل والتركیـــب اخـــالل مفهـــوم 

  .)1(متمیز ، وأصلي یرقى لدور المدینة ووظیفتها الجدیدة 

المبــاني وٕاســتعماالت األراضــي داخــل المخطــط بعــد التعــرف علــى الخطــة وٕارتفاعــات و 

فة للنسیج الحضـري وتوزیـع وظروف الموضع وخاصة المباني والطراز المعماري إضا

السكان یمكن أن نالحظ مروفولوجیة المدینة وأعطاء فكرة واضحة عن شكل المخطط 

  .والمدینة بصورة عامة استنادا للمعطیات السابقة 

الذي یمثل تطور المنطقة الحضریة والمخطط لمدینة سرت  )31(وبدارسة الجدول 

لتطور الكبیر الذي حدث سنة نالحظ ا 63م أي خالل  2006م حتى  1943من 

للمخطط من حیث المساحة ونسبة أشغال هذه المساحة بالمباني على مختلف 

أنواعها وأغراضها وهذا یعكس التطور الكبیر في مورفولوجیة المدینة خصوصًا خالل 

م  1979هكتار سنة  537.5العقود الثالثة األخیرة حیث قفزت مساحة المخطط من 

المدینة تمارس إال دورها المحلي واإلقلیمي كبلدیة تخدم وهى الفترة التي لم تكن 

م ثم 1990هكتار سنة  710.4المناطق المجاورة فقط وأصبحت مساحة المخطط 

م وهذا بطبیعة الحال 2006هكتار سنة  1327.3م وأصبحت 2002سنة  1534.2

هذا ناتج عن تغیر وتعدد وظائف المدینة ودورها اإلقلیمي والوطني وٕاذا ما تتبعنا 

م كان  1966م إلى 1943 نالتغیر نالحظ بأن قیمة الزیادة في مخطط المدینة م

سنة وهى الفترة السابقة لتصدیر  22خالل %) 169(هكتار نسبة الزیادة  50.2

م والزال اإلقتصاد اللیبي 1961م وبدأ اإلنتاج سنة 1958النفط حیث تم إكتشافه سنة 

القومي والمحلي للمناطق والمدن وبالتالي  في مراحلة األولى ولم ینعكس على الدخل

  .فإن النمو الحضري لم یشهد طفرة كبیرة خالل هذه المدة الطویلة 

  

  

  
                                                

  63، ص 1996تركیا ) ھیئات(سعد خلیل القزیري ، التقریر الوطني المقدم لمؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات )  -1(
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  قیمة ونسبة الزیادة في مخطط مدینة سرت) 31(جدول 

  
 
            

  

  

      

  

  

  
  . من إعداد الباحث وفقًا لخرائط مخططات سرت ، مصلحة التخطیط العمراني سرت:  المصدر        

  

م بلغت قیمة الزیادة في مخطط مدینة  1979م وحتى 1966ما خالل الفترة من أ   

خالل ستة عشرة سنة ونالحظ هنا %) 125(هكتار ونسبة الزیادة  457.6سرت 

الزیادة الكبیرة في المخطط مقارنة بالمدة الزمنیة خالل الفترة الماضیة المذكورة أعاله 

لحضري الناتج عن زیادة عدد السكان ویعزى هذا إلى عامل الهجرة وتوسع النمو ا

بسبب زیادة الدخل القومي والمحلي الناتج عن استخدام عوائد النفط في التنمیة الذي 

  .إنعكس على كافة األنشطة وخصوصًا المدن ومن بینها سرت 
 172.9م بلغت الزیادة في مخطط  مدینة سرت 1990م إلى 1979وفي الفترة من    

خالل أحد عشر سنة وقد شهدت هذه الفترة إنخفاض %) 32.2(هكتار ونسبة الزیادة 

أسعار النفط الذي أنعكس على الدخل وبالتالي على مخصصات المدن كما حدث أستقرار 

سكاني ناتج عن تناقص الهجرة إلى المدینة أي وصولها مرحلة التشبع بعد تیار الهجرة 

  .ط بشكل واضح خالل المرحلة السابقة الذي ساهم في ارتفاع مساحة المخط

بلغت الزیادة في مساحة المخطط لمدینة سرت وهى المنطقة العمرانیة ذات    

 823.8م حوالي  2002م إلى  1990اإلستعماالت لألغراض المختلفة من سنة 

وهى مرتفعة عن الزیادة السابقة ناتج عن زیادة %)  116(هكتار بنسبة مئویة قدرها 

تعدد وظائف المدینة بعد أن أصبحت تقدم هذه استعماالت األراضي وتطور وتنوع و 

  السنة  م

مساحة 

المخطط 

  بالهكتار

قیمة الزیادة في 

مساحة المخطط 

  هكتار

عدد 

  السنوات

نسبة 

  %الزیادة

1  1943  29.7  -      
2  1966  79.9  50.2  22  169  
3  1979  537.5  457.6  16  125  
4  1990  710.4  172.9  11  32.2  
5  2002  1534.2  823.8  12  116  
6  2006  1327.3  206.9  4  13.5  



273 
 

الوظائف على المستوى الوطني كما أن التوسع األفقي في المخطط صاحبه توسع 

  .في أرتفاع المباني وتعددت أستخداماتها  يرأس

م بلغت قیمة التناقص في مخطط  2006م حتى  2002أما الفترة األخیرة من سنة 

ونالحظ هنا بوضوح التعدیل %) 13.5(قدرها هكتار بنسبة مئویة  206.9المدینة 

في مساحة المخطط الناتج عن الضغط الشدید على األراضي وتطور المخطط بشكل 

واضح والشك بأن ذلك ناتج عن تدخل عوامل عدیدة صاحبت تطور الوظائف 

المختلفة لمدینة سرت وخصوصًا الوظیفة اإلداریة وما صاحبها من زیادة في المباني 

كما أن زیادة عدد السكان الناتج عن إنتقال . والخدمیة واإلسكان الوظیفي اإلداریة 

العدید من الموظفین للعمل في مدینة سرت باعتبارها المقر اإلداري على المستوى 

الوطني وهنا نالحظ بوضوح أثر التركیب والتغیر الوظیفي على شكل وحجم وسعة 

  .حظ الحقاً مخطط مدینة سرت وتغیرت مورفولوجیتها كما سنال

م حیث  2006م الى  1943النمو الحضري لمدینة سرت من ) 74(ویبین الشكل 

یالحظ بوضوح التطور في المخطط خالل السنوات الماضیة الناتج عن زیادة عدد 

السكان الذي نتج عنه زیادة المساحات المبنیة والمستغلة لكافة األغراض إضافة الى 

لمدینة والتي أدت الى توسع المخطط وزیادة تعدد الوظائف التي أصبحت تقدمها ا

  .النمو الحضري 

ویمكن وصف مورفولوجیه سرت حیث تتربع المدینة فوق كثبان رملیة شاطئیة بشكل 

طولي وتمتد إلى السبخة المجاورة ثم تمتد جنوبًا حتى وادي تالل وتأخذ شكًال شبه 

الطریق الدائري  دائري وتمثل شبكة الطرق حلقات دائریة في بعض األحیان حیث

األول القدیم ثم الطریق الدائري الثاني والطریق الدائري الثالث نهایة مخطط المدینة 

وتصل بعض الطرق طولیة إلى مركز المدینة أعلى التبه الرملیة ، ویمكن وصف 

ترتیب المباني على أنها تتدرج من الدور الواحد عند المركز إلى الدورین في األحیاء 

لى والثانیة والثالثة وهي حي الفاتح وسرت المركز وخلیج سرت ثم السكنیة األو 

متعددة األدوار في مؤتمر الرباط األمامي ویمكن مالحظة نظام ترتیب المباني 



274 
 

و هكذا والخاص بالكثافة السكنیة ، وكثافة المباني  (R2)و )  R1( المباني وفق  

  . منطقة الحضریة ویالحظ أن خط السماء یتموج ارتفاعًا وانخفاضًا في ال
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 ،حتــى أن العمــران البشــري قــد طــال منطقــة الســبخة التــي تعتبــر جــزء مــن وادي تــالل 

وهنــا علینــا أن نالحــظ بــأن . وأصــبحت المبــاني الســكنیة واإلداریــة وســط هــذه الســبخة 

 ،المنطقــة الخاصــة التــي كانــت جنــوب ســرت ســاهمت فــي توســع المدینــة شــرقًا وغربــاً 

ا جنوبـًا ممـا أضـطر السـلطات المختصـة بالمخططـات إلـى تخطـیط وحدت من توسـعه

ـــى األراضـــي ،  ـــب الكبیـــر عل منطقـــة الســـبخة ، وٕادخالهـــا فـــي المخطـــط لمواجهـــة الطل

إعتبــارا  لیبیــابعــد أن تطــورت المدینــة وأصــبحت المركــز اإلداري األول فــي . والســكن 

تنفیــذ م وحــدة ســكنیة كإســكان وظیفــي ، وتــ 1000حیــث نفــذت .  م 1989مــن ســنة 

القــروض  وتــم توزیــع قطــع األراضــي ، ومــنح.  ســكان مــواطنینلإلوحــدة ســكنیة  160

  .للمواطنین للبناء في هذه المنطقة 

بأن هذه المنطقة ذات خصائص معینـة  الهندسیة وهنا علینا أن نؤكد من وجهة النظر

لیـة حیـث نسـبة األمـالح عا. من حیث نوع التربة ، والوضـع المـائي أسـفل هـذه التربـة 

  .والمیاة مالحة  في التربة

. التربـــة هـــذه  وهـــذا یعنـــي أن التصـــمیم الهندســـي للمبـــاني یجـــب أن یكـــون خـــاص فـــي

بحیـــث یكـــون تصـــمیم المبـــاني ، واإلنشـــاءات یتناســـب وطبیعیـــة هـــذه التربـــة القلویـــة ، 

بحیـــث ال تســـبب مشـــاكل فـــي المبـــاني ومـــواد البنـــاء ، التـــي تســـتخدم فـــي . والملحیـــة 

الدولــة حیــث  الوحــدات الســكنیة التــي قامــت بتنفیــذها م تطبیــق ذلــك فــياإلنشــاء وقــد تــ

أمــا مســاكن المــواطنین فإنهـــا  .والخوازیــق الخرســانیة للقواعــد ) Foundation(نظــام 

  .منطقة ُأخرى في مدینة سرت  التنفیذ أليو  التصمیمكما تم  نفذت

راغ التـي تمثلـه في ظل سیاسة توزیع السـكان ومـلء منطقـة الفـو  اتیبدایة التسعین في 

) أیطــال كونســلت(وتنفیــذًا لتوصــیة شــركة . نطقــة الوســط مــن إجــدابیا إلــى مصــراته م

م حیــث ُأوصــت بــأن  1976 ســرت لیبیــاالتــي قامــت بدراســة للمســتوطنات الحضــریة ل

أقطــاب نمــو . فــي منطقــة خلــیج ســرت  تكــون هنــاك عــدة مــدن ذات خصــائص معینــة

وهــذا مــا تــم . ز إداري فــي مدینــة ســرت صــناعي فــي البریقــة ، ورأس األنــوف ، ومركــ

علـــى مســـتوى الدولـــة   ىاألولـــ ةاإلداریـــ فعـــل ، حیـــث اكتســـبت مدینـــة ســـرت الوظیفـــةبال
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وهــذا یعنــي زیــادة المســاحة المخصصــة . وأصــبحت مقــر لألمانــات والجهــات الرســمیة 

لألغـــراض اإلداریـــة والخدمیـــة ، وأتســـاع مخطـــط المدینـــة ، وضـــرورة إعـــادة التصـــمیم 

وتطــویر المراكــز اإلداریــة بالتعاقــد مــع  بجهــاز تنمیــةمدینــة وهــذا مــا حــذا الحضــري لل

عمـــل علـــى إعـــداد تصـــمیم حضـــري بال بنغـــازي مكتـــب العمـــارة لالستشـــارات الهندســـیة

  .لمدینة سرت

  -: )1(أربعة مراحلعلى 

   .التصمیم الحضري لمنطقة السبخة  -1

  ) .الواجهة البحریة ( التصمیم الحضري لمنطقة الشاطئ  -2

  .التصمیم الحضري للمراكز الحضریة  -3

  .التصمیم الحضري للتجمعات السكنیة الجدیدة  -4
وعلینا أن نالحظ هنا بأن المخطط الحضري لمدینة سرت لم  یستوعب الحركة والكثافة 

والذي ُصمم علـى أساسـه مركـز إداري إقلیمـي كمقـر . الكبیرة التي شهدتها مدینة سرت 

أو وفـق الهجـرة . ، بنمـوًا طبیعیـًا وفـق الزیـادة الطبیعیـة للسـكان لبلدیة أو متصرفیة فقط 

المدینــة ، حســب حاجــة الســكان وهــو معــدل لــم یؤخــذ حتــى فــي حســاب إلــى الریــف  مــن

  .م 2000ومخطط الجیل الثاني حتى سنة . م  1988-م1966مخطط الجیل األول 

أول  ولهــذا لــم  اً إداریــ اً لــم یتوقــع المخطــط أو االستشــاري أن مدینــة ســرت ستصــبح مركــز 

  .یأخذ في حساباته التطور في المخطط ، والنمو الذي سیصاحب هذه الوظیفة الجدیدة 

تغیــر شــكل مدینــة ســرت مــرة أخــرى ، حیــث تــم تنفیــذ مجمــع األمانــات مقــر جمیــع 

  . )75(شكل  اللجان الشعبیة العامة ، وأمانة مؤتمر الشعب العام

 42المسـاحة الكلیـة لهـذه المنطقـة حـوالي  حیـث تبلـغ (*))وقادوقو( والقاعة الكبرى 

وتتمیــز  2م) 125.000(وتبلــغ المســاحة اإلجمالیــة المســقوفة لهــذه المبــاني  اً هكتــار 

بالتخطیط الرائع والتصمیم الجمیـل للمبـاني ، واإلنشـاءات ، والحـدائق الجمیلـة ممـا 

                                                
  .  9، ص  1996مكتب العمارة لإلستشارات الھندسیة : بنغازي " ري لمدینة سرت التصمیم الحض" سعد خلیل القزیري ، ) 1(

 

حیث أتخذ رؤساء دول وحكومات الدول األفریقیة قراراً شجاعا ) وقادوقو ( سمیت ھذه القاعة الكبرى بأسم عاصمة بوركینافاسو   (*)
 .م  1992بیة واألمم المتحدة سنة للوقوف مع الجماھیریة وكسر الحصار المضروب علیھا من قبل الدول الغر
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أعطاها ُبعد حضاري ، . ، وشكل جدید لمدینة سرت  حدیث أضاف نمط معماري

   . فة اإلداریة األولي في لیبیاعیار حقیقي للوظیوم

 وتطورت مورفولوجیتها بشكل واضـح)City Morphoogy( تغیر شكل المدینة و 

  .الممیزة  )City Charcteristic ( لها شخصیتها وأصبح مرة ُأخرى 
  

أمـــا المنطقـــة التـــي كانـــت تشـــغلها الـــورش والمســـتودعات وبعـــض المبـــاني اإلداریـــة 

لیمیة والترفیهیـة جنـوب شـرق مدینـة سـرت موازیـة للطریـق الشـریاني والصحیة والتع

هكتــار یتوقــع أن یـــتم  800مقابــل مجمــع األمانــات الحــدیث والتــي تبلــغ مســاحتها 

الجـزء المسـتقطع )  76( تنمیتها وتصبح منطقة حدیثة ویالحظ مـن خـالل الشـكل 

  .هاوالمنطقة التي سبق اإلشارة إلی تتم تعدیله ،من المخطط بعد أن 
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2(Plan 
      

مت مع الزمن التي ن) Town Plan(المدینة نشاطها في إطار خطتها  تمارس    

 Un(ولدراسة الخطة ینبغي لنا أن نفرق بین المدن التي نمت نموًا طبیعیًا بغیر نظام 
Planned (ه وتلك التي ُأنشئت وفق خطة موضوع)Planned ( وفي العالم الیوم

  .أمثلة من كل النوعین 

المخطط منذ نشأتها حتى غیر الطبیعي مرت بالمرحلتین وهي النمو  مدینة سرت    

عندما تم وضع نظام لنمو المدینة أنحصر في النواة التي تكونت علیها  م1943سنة 

ة الرملیة التلاحل البحر عند أعلى منطقة في المدینة في المنطقة المحاذیة لس

وبالتحدید الموضع الذي فیه الجامع العتیق والحدیقة العامة وهو ما یفسر وجود 

قرب هذا الموقع ) لبیزنطي العصر ا( المقابر المسیحیة من القرن الرابع المیالدي 

م  1943كان نواة تكون المدینة ولم تتجاوز مساحة المنطقة المبنیة في سنة الذي و 

الذي المباني الصغیرة حول الجامع  وهى عبارة عن مجموعة من اً هكتار  30أكثر من 

ي الرسمیة ، الناس وسوق صغیر مع مجموعة من المبان للعبادة یتجمع حوله كان

إضافة إلى مبنى صغیر للبرید ومجموعة من مساكن المواطنین  ومتاجر للبیع بالمفرد

البحریة مثل التبن  مسكن أغلبها مبني بالطین والخشب وبعض المواد 100 ىال تتعد

جذوع النخیل أو  األسود الصفیحر البحري إضافة إلى أن السقوف كانت إما من و والك

سنة  اً هكتار  90ریة في مدینة سرت إلى ت المنطقة الحضطور تم ت .واألشجار 

حیث أتسع المخطط وزادت المباني السكنیة والخدمیة خصوصًا بعد إكتشاف  م1966

الدخل القومي الذي أنعكس على الدخل المحلي للمدن  النفط الذي ساهم في زیادة

إضافة إلى هجرة سكان الریف والبادیة إلى  .  والتجمعات السكنیة ومن بینها سرت

أستكشاف المدن للحصول على فرص عمل في المدن خصوصًا القریبة من مناطق 

لخطط اع من انو وبصورة عامة توجد ثالثة أ.  سرتمدینة من بینها و ٕانتاج النفط و 

وهى الخطة ذات الزوایا القائمة وهى األكثر شیوعًا ، التي تنمو على أساسها المدن 

  .حلقات الدائریة والخطة الشریطیةوالخطة اإلشعاعیة ذات ال
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الخطط المذكورة أعاله أو خطة ونموذج  بینوهناك خطط أخرى عبارة عن خلیط 

خطة المدینة من  غیرتتو . خاص یتم تصمیمه لمدینه وفق ظروف الموضع والموقع 

في مساحة األراضي التي تشغلها بسبب النمو السكاني والزیادة  أخرىفترة إلى 

لتحسین الخطة وجعلها  أخرىمباني إضافة إلى التعدیالت التي تظهر من فترة إلى ال

تساهم في تسهیل الحركة والمرونة الالزمة بعد تزاید عدد وسائل المواصالت  مرنة

ولمزید من التوضیح یمكن أن نستعرض بإختصار مالمح كل . ةة عامر والسكان بصو 

خطة ونتعرف بعد ذلك على نوع وشكل الخطة التي علیها مدینة سرت اآلن والخطة 

  . )1(التي كانت علیها قبل ذلك 
  

Gridion Plan 
   

لتـي القـت إقبـاًال الشطرنج وهى من الخطط ا حةلخطة تشبة في تقسیماتها لو هذه ا    

یم اإلداري كمـا أن وسـائل سهولة تحدید الملكیات وسهولة التقسـتتمیز ب ألنهامنذ القدم 

المواصــالت تتحــرك بســهولة ویمكــن بنــاء المســاكن والمبــاني فــي شــكل مســتطیل بكــل 

ولكــن أحــد أهــم عیوبهــا هــو أن الریــاح والشــمس تــؤثران فــي الشــوارع . ســهولة ویســر 

وأن مجـال الرقعـة محـدود وضـیق جـدًا عنـد مفتـرق الطـرق وأن  واضـحالمتوازیة بشكل 

یــتم مباشــرة ممــا دفــع المهندســین إلــى أجــراء تعــدیل  الوصــول إلــى أطــراف المدینــة ال

   .طرق جانبیة لتغطیة حركة النقل بین أطراف المدینة تصمیمب
  

Radiocon Centric Plan 
  

قطـة مركزیـة وتخـرج طـرق إشـعاعیة في شكل حلقات دائریـة متتابعـة حـول ن ىوه     

فـي القلـب وهـى عـادة منطقـة األعمـال المركزیـة والخـدمات وشـبكة المواصـالت  تصب

نجمیــة یســهل الوصــول إلــى كــل أطــراف المدینــة عــن طریــق الطــرق الدائریــة االلتفافیــة 

ة محــدودة ممــا یــؤثر علــى هــذه الخطــة أنهــا بطیئــة لحركــة الســیر والرؤیــ ىویؤخــذ علــ

                                                
  . 144ـ  140عبدالفتاح وھیبھ ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )1(
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وتسعى السلطات المسئولة لحل هذه المشكلة من خالل إحالة األشكال . حركة السیر 

  .السداسیة إلى أشكال دائریة بقدر اإلمكان 

حركة السیر في هذه الخطة بالدوران حول المركز وأن الحركة تكون بشكل  متسوت    

ســـعر األراضـــي فـــي منطقـــة  ویحـــدث اإلزدحـــام ویرتفـــع. مضـــغوط علـــى هـــذا المركـــز 

هــذه  تتغیــروبالتــالي . المركــز وبالتــالي یــتم التحــول إلــى األطــراف علــى مراحــل زمنیــة 

  . للنمو  أخريالخطة وتظهر حلقات وأشكال 
Linear Plan 

  

عبارة عن شریحة طویلة من خطة الزوایا القائمة وتظهر الطرق والشوارع  وهى     

  وتظهر المباني على شكل مجاورات. ازي لهذه األشرطة على شكل مو 

  كم موضع المدینة في هذه الخطة تؤخذ هذه الخطة حمستطیلة حول هذه الطرق ویت

ع  أن الخطة تستطی )Sven Dahl()1(كأساس لنمو مدینة ویعتقد مصمم هذه الخطة  

من  نسمة یتمتعون بحیاة سهلة ومریحة ألف 20أن تستوعب مدینة عدد سكانها 

كافي للشمس وأن حركة الریاح تكون متعامدة مع الشوارع بشكل حیث التعرض 

إضافة إلى إمكانیة تكون الظالل على الطرق من المباني المستطیلة والمجاورات كما 

أن الطرق واضحة والرؤیة أكثر وضوحًا ویمكن التحكم في نظام السیر وال توجد 

ة حول األطراف وتعتبر هذه الخطة عملیة إزدحام حول المركز بل تتشتت الحرك

مثالیة للمدن التي تقع على السواحل وال توجد عوائق طبیعیة للمدن التي تنمو بشكل 

  .شریطي 
Sirte Town Plan 

إستعراض أنواع ومزایا الخطط الموضوعة لنمو المدن یمكننا أن نطبق ذلك  بعد   

حیث أن الخطة التي تظهر علیها المدینة . على مدینة سرت في وضعها الحالي 

اآلن هي الخطة الشریطیة حیث نالحظ بأن شوارع المدینة تسیر بشكل متوازي مع 

كما أن النمو الحضري یأخذ شكل المستطیل وأن المجاورات السكنیة في . المباني 

                                                
  . 144المرجع السابق ، ص  ) 1(
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طقة المنطقة األولى عند مركز المدینة القدیم والمنطقة الثانیة غرب المدینة والمن

كلها عبارة عن مستطیالت . الثالثة شرق المدینة والمنطقة الرابعة جنوب المدینة 

وقد ساهم موضع المدینة في إنشاء أو تطور هذه . توازیها شوارع رئیسیة أو فرعیة 

الخطة حیث أن العامل الطبیعي الشمالي وهو البحر قد حد من نمو المدینة في هذا 

الساحل وكذلك الطرق أما الجهة الجنوبیة فقد اة حاذمباالتجاه وجعل المباني تسیر 

  . )1( م1935تأثرت بالطریق الرئیسي الساحلي الذي أنشئ سنة

وما أن تطورت المدینة حتى وصلت إلى هذا الطریق . كحد جنوبي للمدینة  

  .وتجاوزته أكثر من ثالثة مرات وأصبح طریق داخلي وشارع رئیسي 

ا الطـرق حـول هـذ والمحال رمثل محطات الوقود المتاجلمباني الخدمیة أنشئت ا      

ة الرملیة الشاطئیة التي تشغلها المدینـة اآلن وشـغلتها فـي كما أن التل. بشكل شریطي 

الســابق هــي عبــارة عــن شــریط مــوازي للبحــر وهــذا یعنــي أن للموضــع دور كبیــر فــي 

  .تحدید الخطة الشریطیة لمدینة سرت 

عتقادنـــا خـــالل الســـنوات القادمـــة حیـــث العامـــل هـــذه الخطـــة حســـب أ وستســـتمر     

الطبیعـــي فـــي الجهـــة الشـــمالیة وهـــو البحـــر والطریـــق الســـاحلي الجنـــوبي ، الـــذي یحـــد 

المدینــــة مــــن الجهــــة الجنوبیــــة إضــــافة إلــــى وادي تــــالل جنــــوب المدینــــة عنــــد منطقــــة 

الغربیات مما یجعل االستمرار في البناء والطرق والمسارات یتكون بشكل مسـتطیل أو 

  . شریطي وهو ما یعني الخطة الشریطیة بكل ما تعني هذه الكلمة 

عامة فإن خطط المـدن فـي تغیـر مسـتمر ولكنـه بطـئ فـي بعـض الحـاالت  وبصورة   

ویــأتي إســتجابة لمتطلبــات العصــر وتعتبــر مشــكلة التعــدیل الیــوم هــي أصــعب مشــكلة 

. الحــي القـــدیم تواجــه مخططــي المــدن وخاصــة تعـــدیل مورفولوجیــة النــواة القدیمــة أو 

وذلــك للرغبــة فــي المحافظــة علــى المظهــر والنســیج الحضــري القــدیم ومســایرة الجدیــد 

تاریخیــة تشــمل المســاجد  قــدیم أو النــواة هــي عبــارة عــن مبــانىوكمــا نعلــم فــإن الحــي ال

ومـــن الصـــعوبة بمكـــان اإلســـتغناء عـــن القیمـــة التاریخیـــة . والمبـــاني الرســـمیة واألثریـــة 

                                                
المنشأة العامة : طرابلس( أبو القاسم محمد العزابي ، الطرق والنقل البري ، والتغیر اإلجتماعیى واألقتصادي في الجماھیریة ،) 1(

 . 199ص )  1981الن ، للنشر والتوزیع واإلع
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ـــاریخ المدینـــة وهـــى مفتـــاح . اني والحضـــاریة لهـــذه المبـــ ـــث أنهـــا الوجـــه المشـــرق لت حی

الماضــي والــذي یجــب المحافظــة علیــه وتطــویره وفــق األســس العلمیــة الحدیثــة وهــو مــا 

 دینـــة ســـرت بصـــورة خاصـــة حیـــث أزیلـــتإلیـــة المـــدن اللیبیـــة بصـــورة عامـــة وم رتفتقـــ

ولـــم یـــتم . ة دون هویـــة تاریخیـــي منطقـــة النـــواة ممـــا جعـــل المدینـــة المبـــاني القدیمـــة فـــ

أستثمار الموقـع الـذي كانـت تسـتغله المدینـة القدیمـة بالشـكل المناسـب حیـث تـم إنشـاء 

مبــاني ذات طــراز معمــاري ســئ ودون أي روح أو معمــار أو نســیج حضــري مالئــم و 

كل إقتصــادي أو حتــى تــم تــرك هــذه المســاحات فضــاء حتــى اآلن دون إســتغاللها بشــ

العتیـق فقـط ضـمن المدینـة التـي كانـت تزخـر ولـم یبـق سـواء الجـامع كمناطق خضراء 

  . بالحیاة وتعكس الروح الحقیقة لمدینة سرت ذات تاریخ حضاري منذ القدم 

3  .  

الشـــكل العـــام للمدینـــة إرتفاعـــات المبـــاني واإلنشـــاءات بأنواعهـــا وتظهـــر هـــذه  یبــین    

ویظهـر بعـد ذلـك شـكل المدینـة  ) .Land Scape( المبـاني وفـق طبوغرافیـة األرض 

(Town  Scape الكثبــان الرملیـة الموازیـة لســاحل البحـر فـي مدینــة  یبلـغ ارتفـاع.  ( 

هــذا یعنــي وقــوع واحــد  متــرویبلــغ أقــل منســوب لــألرض حــوالي  اً متــر  21رت حــوالي ســ

 أن ممـا یعنـي.  االرتفاعـاتأعلـى االرتفـاع وأقلـه ومـابین هـذه فـي المباني واإلنشاءات 

خاص حیث تنتشر المباني على طول الكثبان الرملیـة الموازیـة  ذو طابعالمدینة  شكل

حول الطریق الرئیسي الذي یقسم المدینة إلى نصفین تم للبحر في شكل شریط طولي 

.  

تكــون تحیــث  م1988فــي مدینــة ســرت قبــل ســنة  عالیــة االرتفــاع لــم تكــن هنــاك مبــانى

  .  أغلب المباني من طابق واحد إلى طابقین

الوظیفة اإلداریة  وتصمیم المباني بعد طغیان رتفاعإ و في شكل  اً سریع اً حدث تطور 

حیث تعددت المباني  لیبیاعتبارها المركز اإلداري األول في إب. على نشاط المدینة 

  ة ـــ، وزادت المباني اإلداری بق العالیة والمساكن حتى خمس طوابقذات الطوا
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من مبـاني سـرت تتكـون مـن طـابق أو طـابقین  %)90(أكثر من أن  حیث. والخدمیة 

  . وتظهر بعض المباني متعددة طوابق

  ةـتطور نوع وشكل وتصمیم المباني في مدینة سرت وكذلك نوع المواد المستعمل

ـــة خـــالل ال ـــاني اإلداریـــة  العشـــر ســـنواتفـــي إنشـــاءات المدین األخیـــرة حیـــث زادت المب

  .والتجاریة إضافة إلى المباني الخدمیة  

رت فــي شــكل تصــامیم حدیثــة وٕارتفاعــات متعــددة أضــفى علــى  المدینــة طابعهــا وظهــ 

  .الحضري الحدیث والمعاصر 

المتعلــق بإرتفاعــات المبــاني فــي مدینــة ســرت ســنة ) 32(الجــدول  یالحــظ مــن دراســة

مـــن مجمـــوع المبـــاني أي  )%56.4( تبلـــغالواحـــد  بــأن المبـــاني ذات الطـــابق م 2002

شـار علـى تواألنى أن التوسع كان یأخذ الطابع األفقـي أكثر من النصف وهذا دلیل عل

 المبــانيأمــا وفــق خصــائص الموضــع والظــروف الطبیعیــة المحیطــة بــه رقعــة األرض 

الثانیــة أي أكثــر مــن الثلــث وقــد وتــأتي فــي المرتبــة  )% 34.9(بلغــت  الطــابقین ذات

 2000 – م1988الجیـل الثـاني  انتهـاءجاء ذلك نتیجة عدم التوسع في المخطط بعد 

ممـا جعـل  عشـوائیةعـدم أنتشـار المبـاني بصـورة تم تطبیقهـا ب و عتوُض والقیود التي م 

. السكان یسعون إلى التوسع الرأسي وهـو مـا یبـرر زیـادة المبـاني ذات الـدورین وأكثـر 

سـبة نوهـى نسـبة ضـئیلة مقارنـة ب )% 4.3(أما المبـاني ذات الـثالث أدوار تصـل إلـى 

 لــإلدارةرســمیة ومقـرات  هـيأو الثـاني وأغلــب هـذه المبــاني  المبـاني ذات الـدور الواحــد

%) 0.2(كمـا تبلـغ المبـاني ذات األدوار األربعـة . أي أن الدولة سـاهمت فـي إنشـائها 

وهـى نسـبة بسـیطة أغلبهـا مبـاني للدولـة ومجمعـات  %) 0.2(تبلـغ خمسة وأكثـر أما ال

  .سكنیة أستثماریة مثل عمارة التأمین 
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  م 2002سنة فاعات المباني في مدینة سرت ارت) 32(جدول 

  

  %النسبة من إجمالي المباني   عدد األدوار  م.ر
1  1  56.4  
2  2  34.9  
3  3  4.3  
4  4  0.2  
  0.2  5أكثر من   5

  100  اإلجمالي
  تقریر أعمال الجرد  مصلحة التخطیط العمراني فرع سرت مشروع إعادة النظر في مخطط مدینة سرت   -:المصدر        

  . 8، ص م  2000الحقلي        

الـــذي یبـــین إرتفاعـــات المبـــاني ) 33(ضـــنا للجـــدول استعر بإو م  2006أمـــا فـــي ســـنة   

مــن أكثــر أي مــن مبــاني المدینــة ذات الــدور واحــد  )%51(لمدینــة ســرت نالحــظ بــأن 

تبلـــغ  صـــة للســـكن أمـــا المبـــاني ذات الطـــابقینهـــى عبـــارة عـــن مبـــاني مخصالنصـــف 

لت نسـبة مخصصة للسكن وبعض منها للعمل وصـ ن مبانيوهى عبارة ع )38.2%(

ى كذلك مباني مخصصة للسكن إضـافة وه )%6.7(إلى  المباني ذات الثالث طوابق

أرتفعـت  بعـة طوابـقومكاتب خاصـة أمـا المبـاني ذات األر  لى بعض المقرات الرسمیةإ

المدینـة  مما یدل على أن هناك إتجاه إلى التوسع الرأسي لمبـاني )%3.8(نسبتها ألى 

  .بعد أستغالل كل األراضي داخل المخطط والحاجة إلى الشقق والمباني المرتفعة

وهــى عبــارة عــن عمـــارات  )%0.3(فــأكثر  طوابـــق بلغــت نســبة المبــاني ذات الخمــس

ســـكنیة بهـــا عـــدد مـــن الشـــقق مخصصـــة للســـكن وزادت هـــذه النســـبة خـــالل الســـنوات 

  .داخل مخطط مدینة سرت  األخیرة وهو مایدل على التوسع الرأسي للمباني

وبناء على ذلك یمكن بوضوح معرفـة أرتفاعـات المبـاني فـي مدینـة سـرت وتطـور هـذه 

هــو یعكــس و المبــاني وأنتشــارها ودور التوســع الرأســي فــي زیــادة عــدد المبــاني واألدوار 

ویمكــن . تسـبه المدینـةالـنمط المعمـاري والتصـمیم المعمـاري الحــدیث الـذي أصـبحت تك

لقـــاء نظـــرة عامـــة علـــى شـــكل ومخطـــط المدینـــة مـــن خـــالل المخطـــط أیضـــًا إبوضـــوح 
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یتمثـل فـي المــآذن  )Sky line(والمبـاني واإلنشـاءات القائمـة نالحــظ بـأن خـط الســماء

وأبـــراج اإلتصـــاالت وســـط المدینـــة إضـــافة إلـــى العمـــارات ذات األدوار المتعـــددة وهنـــا 

ي حیـث نالحـظ بـأن ات المبـانعلینا أن نالحـظ بـأن الیوجـد تجـانس واضـح بـین أرتفاعـ

أي أن هنـــاك أرتفـــاع وأنخفـــاض فـــي خـــط الســـماء  طـــابقینأو ال طـــابقذات ال المبـــانى

والیوجد تدرج واضح للمباني في مدینة سرت وهو دلیل على فقدان التصمیم الحضري 

للمبــاني والتعــدیل خــارج المخطــط وفــق تصــنیف المنــاطق مــن حیــث الكثافــة الســكانیة 

ویمكن إرجاع ذلك إلى التغیر فـي وظـائف المدینـة والحاجـة ونوع المبني المراد تشییدة 

  .الماسة إلى تعدیل أو إنشاء مباني ذات ارتفاع مقابل المباني القدیمة 

  

  م2006إرتفاعات المباني لمدینة سرت ) 33(جدول               
  

  %النسبة   عدد األدوار  م.ر

1  1  51%  

2  2  38.2%  

3  3  6.7%  

4  4  3.8%  

  0.3  مسةأكثر من خ  5

  %100  األجمالي
  مكتب البحوث واإلسشارات الهندسیة ، مشروع الجیل الثالث بالمخططات ، نطاق    -:المصدر               

  .23م ، ص  2006م ، طرابلس ،  2025م ـ  2006الخلیج ، سرت الواقع والرؤیة المستقبلیة ،                  
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4 
  

نة ، حیث توجد ــفي مدینة سرت كانت ملكیة خاصة عدا مركز المدی األراضي      

  .م  1975إزالتها سنة  متالمدینة القدیمة التي ت

بعد أن تم تخطیط وٕاعداد وتهیئة األراضي لتكون في شـكل مخطـط حضـري وتـم بیـان 

 اســتعماالت األراضــي حیــث لكــل أرض ســعر معــین حســب نــوع االســتعمال فــاألرض

السكنیة سعرها مختلف عن األرض التي تخصـص للتجـارة أو الخـدمات أو األغـراض 

وقد حددت الدولة سعر معین لكـل أرض وفـق القـانون وكـان فـي األغلـب . الصناعیة 

رمزیًا لتشجیع البناء ولحل مشكلة السكن والعمل للسكان ، وخلق تنمیة موجهه تسـاعد 

  . على توطن السكان في المخطط 

للمتــر المربــع داخــل المخطــط الــذي أعدتــه  )1(درهــم 500عر األرض عــن ســ لــم یتعــد

بأسـعار األراضـي واسـتعماالتها فـي المـدن بصـورة  ةالدولة ، وهو سعر منخفض مقارنـ

  .عامة 

أخـرى حسـب موقـع هـذه و منطقـة  بـینتتفـاوت حالیـًا األرض في مدینـة سـرت  قیمة    

إضــافة إلــى نوعیــة التربــة . إلیهــا األرض وٕامكانیــة الوصــول إلیهــا والطــرق التــي تــؤدي 

فــي مرتفعـة  حیــث لـوحظ أن قیمــة األرض. ومـدى قربهـا أو بعــدها عـن شــاطئ البحـر 

   .والحدیقة القدیمة عند المسجد العتیق ،) CBD( المنطقة المركزیة 

حیـث أنهـا تتمیـز . التي تقع مباشرة على الشاطئ مرتفعة السعر والقیمـة  واألرض    

 جكمـا أنهـا ال تحتـا. ال توجد بها ملوحة عالیة ، وتساعد على البناء بان التربة بحریة 

كمـا . ة جنـوب سـرت یإلى موصفات معینة في اإلنشاءات مثل التربـة الملحیـة والسـبخ

أنهــــا متصــــلة بطــــرق وشــــوارع رئیســــیة ومتعــــددة ، ویمكــــن الوصــــول إلیهــــا مــــن كافــــة 

نــاطق أو حولهــا ممــا إلــى وجــود تكتــل ســكاني كبیــر فــي هــذه المإضــافة  ،االتجاهــات

لقربهــا مــن المنـاطق الخدمیــة والشــوارع الرئیســیة وأبتعادهــا عــن یعطیهـا قیمــة مضــاعفة 

  .المناطق التي تتأثر بریاح القبلي 

                                                
 . 14، ص  1974بلدیة سرت ، التقریر السنوي ،   )1(
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أقـــل ســـعرًا مـــن القطـــع التـــي تقـــع علـــى الطـــرق والشـــوارع ، الداخلیـــة القطـــع الســـكنیة 

ـــد قـــام حیـــث أن المنـــازل التـــي تطـــل علـــى الشـــوارع ال.  جنوبیـــةخصوصـــًا ال رئیســـیة ق

  .ستعماالتها إلى محالت تجاریة وخدمیة إر یأصحابها بتغی

وكلمـــا زادت وظــائف المدینـــة . ترتفــع قیمــة وســـعر األرض كلمــا زادت كثافـــة الســكان 

  .على مر السنوات 

 100ر مـن إلى أكث أرتفع ي الخاصة فإن ثمن المترالواحد قدأما بخصوص األراض   

  .ض في مدینة سرت في ارتفاع مستمرقیمة األر وهذا یدل على أن . )1( دینار

فــي البنــاء حیــث تــم بنــاء كــل تحــدیث فــي بعــض المنــاطق مــن أحیــاء المدینــة ، حــدث 

بل أن السكان یقومون بإعـادة بنـاء مسـاكنهم وفـق . القطع السكنیة داخل هذه األحیاء 

  . في السكن  كنوع من التطور جدیدوطراز معماري . میم حدیثة اتص

قیـــــامهم بإزالـــــة بعـــــض المبـــــاني التـــــي شـــــیدت خـــــالل فتـــــرة الســـــتینات ،  إضـــــافة إلـــــى

قیمـة ییـر لوهـذا یعطـي تغ. والسبعینیات وٕاحالل المباني الحدیثـة متعـددة األدوار بـدلها 

  .وأهمیة األرض في المدینة 

 م2000م وحتى سنة  Target Year( 1988(الهدف خالل السنوات من نهایة سنة 

ى عـــدم توســـیع المخطـــط ممـــا أدى إلـــى هنـــاك قیـــود علـــلـــم یتوســـع المخطـــط ، بـــل أن 

نتشــــار المبـــاني واألحیــــاء العشـــوائیة حــــول إ و . رتفـــاع ســـعر األرض داخــــل المخطـــط إ

خصوصـًا . المدینة لمواجهة الزیادة الطبیعیة ، والهجرة للسـكان وحـاجتهم إلـى مسـاكن 

أو عـــــل الطلـــــب علـــــى األرض لغـــــرض الســـــكن ممـــــا ج. بعـــــد أن تغیـــــر دور المدینـــــة 

  .خدمات في تزاید ال

ـــازات لـــبعض  ـــارة عـــن حی مـــالك خـــالل الالملكیـــات الخاصـــة داخـــل المخطـــط هـــي عب

عملیـة وضـع یـد علـى جـزء السنوات الماضیة ، والتي سبقت المخطط وهى عبارة عن 

فـــي األغـــراض الزراعیـــة حـــول المدینـــة قبـــل أن تتوســـع فـــي  ســـتعمالهاالمـــن األرض 

  .االتجاهات الثالثة 

                                                
 .م 24/4/2006مقابلة  شخصیة مع مدیر مصلحة األمالك العامة سرت بتاریخ )  1(
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والعهــد اإلیطــالي عــن ملكیــة هــذه  بوثــائق مــن العهــد العثمــاني عــض الســكانفظ بیحــت 

ولكــن الدولــة نزعــت ملكیــة هــذه . األرض ، وتســتعمل عنــد المنازعــات بــین المــواطنین 

وأصـــبحت ملكیـــة عامـــة یســـتفید منهـــا . األرض التـــي دخلـــت المخطـــط وفـــق القـــانون 

  ة المخصصة  الجمیع مع أعطاء األولویة لقاطني أو مالكي هذه األرض وفق المساح

وتؤخـــذ االعتبـــارات المتعـــددة عنـــد تخطـــیط أو توزیـــع األراضـــي الخاصـــة التـــي دخلـــت 

المخطـط مــن حیــث تــرك األراضــي المزروعــة ، والتــي بهــا أشــجار مــن أي نــوع أو بهــا 

بحیـث یـتم . بئر أو إنشاءات لصاحبها إضافة إلى مساحة كافیة مـن األرض الفضـاء 

. هــذه األرض لــك إلـى انتفــاع أبنــاءه أو أقاربــه بالمامــة االجتماعیــة وحاجــة مراعـاة اللُح 

مـــن نظـــم التخطـــیط  ضویـــتم تخطـــیط هـــذه األرض وفـــق لهـــذا المعیـــار وبمـــا ال تتعـــار 

  . الحضري والهندسي 

التعـدي تـم .خطـط بصـورة رسـمیة أو قانونیـة الفتـرة التـي لـم یتوسـع فیهـا المخالل      

ع ار و تــــم تخصیصــــها كمــــز أ. علــــى المســــاحات واألراضــــي الفضــــاء خــــارج المخطــــط 

لالكتفــاء الــذاتي مــن قبــل الزراعــة ووزعـــت علــى المــواطنین إال أن هــذه األراضــي تـــم 

إعادة تخطیطها بواسطة المالك أنفسهم والبناء فیها أو تقسـیمها إلـى عـدة قطـع سـكنیة 

وبیعها بأسعار مرتفعة بدون تخطیط سلیم ولم تراعى النظم الهندسیة وقواعد التخطـیط 

حیــث أن . هــذه التقســیمات الخاصــة وهــذا یســبب مشــكلة فــي المســتقبل  الحضــري فــي

مخطط المدینة سیتوسع وفق معدل النمو الطبیعي للسكان على األقل وبطبیعـة الحـال 

ســـیطال هـــذه األراضـــي والتقســـیمات التـــي ســـتكون محملـــة بقیـــود مـــن حیـــث المبــــاني 

  .والمساكن واإلنشاءات واألشجار وغیرها 

ظیم خط السیر بها إجراءات معقدة وطویلة من حیث عدم رغبة ویتطلب تخطیطها وتن

المــــالكین فــــي التخطــــیط لهــــذه األرض ورفضــــهم التعامــــل مــــع المخطــــط وعــــدم تغیــــر 

ــة التنفیــذ وهــذا . خصــائص وتصــنیف أراضــیهم  إضــافة إلــى طلــب التعــویض فــي حال

یتطلــب جهــد ووقــت كبیــر إضــافة إلــى األمــوال الطائلــة التــي تصــرف فــي ســبیل إعــادة 

ـــو أن  توهـــى عراقیـــل مـــا كانـــ. البنـــاء ، والهـــدم ، والتخطـــیط ، والتعـــویض  لتحـــدث ل
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وتــم تخطــیط المدینــة وُروعیــت فــي عملیــة التخطــیط االتجاهــات المخطــط قــد نفــذ بدقــة 

لنمـــو والتطـــورات المســـتقبلیة ، وحاجـــة الســـكان ومعـــدل الزیـــادة الطبیعیـــة ، لالخاصـــة 

، حیـث یالحـظ أن أغلب المدن اللیبیة  وهى مشكلة تواجهها. وعامل الهجرة المخطط 

  . التخطیط بشكل متسارع التنفیذ یسبق دائمًا 

في هـذه الحالـة یقـوم السـكان بالبنـاء العشـوائي حـول أطـراف المـدن ، وخـارج المخطـط 

  .) 77(شكل  وتنتشر األحیاء العشوائیة

التـي  حدث هذا في مدینـة سـرت حیـث انتشـرت األكـواخ ، والبیـوت القدیمـة ، والمبـاني

وفــي حــي خلـــیج . )1( جهــزت علــى عجــل فــي منطقــة الزعفـــران قــرب محطــة التحلیــة 

 – م2004ُأزیلــت هــذه األحیــاء ســنة . ســرت جنــوب شــارع عمــر بــن الخطــاب حالیــًا 

ویتوقــع بأنــه مــا لــم . وتــم نقــل الســكان إلــى مســاكن جدیــدة خصصــت لهــم .  م 2005

إن هـــذه المبـــاني العشـــوائیة ط فـــتتخـــذ اإلجـــراءات بشـــأن معالجـــة مشـــكلة زیـــادة المخطـــ

تطـــور طبیعـــي لنمـــو وحاجـــة الســـكان للســـكن إضـــافة إلـــى هجـــرة ســـتعود مـــرة ُأخـــرى ك

كعوامـل الجـذب الكثیـرة التـي تتمیـز بهـا نظـرًا السكان من المناطق المجـاورة أو البعیـدة 

وتـوفر فـرص العمـل ت الصـحیة والتعلیمیـة وغیرهـا مدینة سرت من حیث توفر الخـدما

من نهضة معماریة وتنمیة شاملة فـي كافـة النـواحي وهـذا یتطلـب سـوق  تشهدهبها لما 

  .عمل وعمالة 

وهــذا كلــه یرفــع مـــن ســعر وقیمــة األرض داخــل أو خـــارج المخطــط بشــكل متســـارع   

  .فیه هذه األرض  منوع والغرض الذي ستستخدالوحسب 

  

 

                                                
 .م 26/6/2004الزیارة المیدانیة التي قام  بھا الباحث یوم )  1(
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5 

لیبیــا شــرقها بغربهــا ، بــل أنــه  یــربطمدینــة ســرت علــى الطریــق الســاحلي الــذي  موقــع

طریق دولي یربط شرق الوطن العربي بمغربه أدى إلى نمـو وتوسـع المدینـة وامتـدادها 

أستعرضـنا نشـأة هـذا الطریـق نالحـظ بوضـوح الـدور  وٕاذا مـا. على طول هذا الطریق 

  .الذي لعبته في شكل وهیكل المدینة 

كـــان عبـــارة عـــن مســـلك أو ممـــر ومعبـــر لإلنســـان مســـتعمًال الـــدواب فـــي یـــق الطر  هـــذا

ــــل عملیــــات النقــــل والت وســــائل وٕاســــتعمال  اكتشــــافرحــــال أو ماشــــیًا علــــى األقــــدام قب

اطئ  لتـوفر قـرب الشـویمكن تفسیر دور هذا المسلك أو الممر .  المواصالت الحدیثة

بهـــا خـــزین میـــاة األمطـــار ریج التـــي یـــتم تالمیـــاه مـــن خـــالل اآلبـــار الســـاحلیة والصـــها

  .(*))ماجن(

وهــذا مــا . اصــة بالرشــح بواســطة الیــدین ول علــى المیــاه الخصــویمكــن حفــر بئــر والح

للصـحراء كمـا أن الحـرارة العالیـة . الشـاطئ یفسر وجود الطرق والمسـالك بـالقرب مـن 

إال فـــي الحـــاالت التـــي  عــــبرها ور اإلنســـانعلـــى مـــر  دال تســـاع. جنـــوب مدینـــة ســـرت 

 یلعــب البحــر كمــا أن. طــاع الطــرق علــى الشــاطئ هــا إلــى ذلــك خوفــًا مــن قُ یضــطر فی

بـــالقرب منـــه األنســـان   لـدورًا مهمــًا فـــي تلطیـــف درجـــة الحـــرارة ، وبالتــالي ســـهولة تنقـــ

وقــد أنتقــل اإلنســان فــي شــكل مجموعــات وهجــرات . ومواصــلة الســیر مســافات طویلــة 

  . لطریق الحیوي هذا اإنشاء ساهمت في . متعاقبة بین الشرق والغرب 

م ، وعندما قامت السلطة اإلیطالیة التـي احتلـت  1935هذا الوضع حتى سنة  استمر

بإنشـــاء الطریـــق الســـاحلي فـــي ظـــل تنمیـــة الشـــاطئ الرابـــع ، كمـــا  م 1911ســـنة  لیبیـــا

وتســهیلها  تراالطــرق والممــحیــث عمــدت إلــى إنشــاء . تــدعى الســتیطان الطلیــان فیــه 

مـدادات ومضـاعفة الجهـد لعملیـات االسـتیطان اإلیطـالي فـي لتنقل قواتها وتزویدها باإل

الرملیــة الشــاطئیة  التلــهد الســاحلي یمــر جنــوب المدینــة مباشــرة بعــكــان الطریــق . لیبیــا 

حیــث . رف متجهــًا إلــى بنغــازي جنــوب شــرق ومحاذیــًا لهــا مباشــرة ، وینحــ (*))القــوز(
                                                

 .إلیھ ویتم تخزینھا   رمیاه األمطا عن تجویف  صخرى على شكل أناء یتم تسرب ةعبار: الماجن (*)
مصطلح  یطلقھ سكان  المنطقة على ھذا ( عبارة عن مرتفع من رمال الشاطئ البیضاء في شكل سیف محاذي شاطئ البحر :القوز   (*)

 المرتفع
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حیــث تبعــد . یة مــن المدینــة وارتفــاع الرمــال وكثرتهــا فــي الجهــة الشــرق القدیمــةمقبــرة ال

  .كم تقریبًا 1الطریق عن خط الشاطئ إلى مسافة 

ـــوفیر خـــدمات الوقـــهـــذه الطریـــق  كانـــت  ود بوجـــود تمـــر وســـط مدینـــة ســـرت حیـــث تت

، والمقـــاهي علـــى والمحـــال ن، وتنتشـــر الـــدكاكیحطتـــین علـــى الطریـــق وســـط المدینـــة م

  .من وٕالى المدینة ستعمل الطریق للحركة طول الطریق حیث ی

عنــد منطقــة یــر مســار الطریــق الســاحلي إلــى جنــوب المدینــة یم تــم تغ 1968فــي ســنة 

المدینة ولم یعد الطریق السابق یفي بالغرض الذي ُأنشئ من وذلك بعد نمو . السبخة 

یــق الســـابق وأصــبح الطر . أجلــه فــي شـــكل طریــق رئیســي یـــربط بــین الشــرق والغـــرب 

  .لمدینة سرت  طریق داخلي وشارع رئیسي

مــــن تنمیــــة فــــي جمیــــع  هم وبعــــد النمــــو الكبیــــر للمدینــــة ومــــا شــــهدت 1985نة فــــي ســــ

ة مباشــرة لقیـام الثــورة ومـا انتهجتـه مــن سیاسـة تنمویــة ، تهـدف إلــى جـیكنت. المجـاالت 

ومنهـا وأریـاف وخصوصًا التي لها ظهیر . تنمیة البلدات والمدن الصغرى والمتوسطة 

ت كبیـرة تـم تسـخیرها فـي خدمـة كافـة وظهـور الـنفط ومـا أدره مـن عائـدا. مدینة سرت 

كمـا أن هجـرة السـكان مـن األریـاف والبـوادي ، والقـرى المجـاورة لمدینـة . أوجه التنمیة 

دمات التعلیمیــــة والصــــحیة وغیرهــــا واالســــتقرار بــــدل حیــــاة التنقــــل ســــرت ، لتلقــــي الخــــ

ة المدینــة بشــكل مــذهل منــذ بدایــنمــو أدى ذلــك إلــى  والترحــال التــي كــانوا یتصــفون بهــا

أصبحت فـي . هكتار  30حیث كانت المنطقة الحضریة تساوي . م  1968المخطط 

  .هكتار 537م  1979سنة 

طنین لبنـاء مسـاكن حدیثـة ، وتـم توزیـع المـو القـروض ل مـنحتنفیذ المخطط و  وتم   

وأصـــبحت . تغیـــر شـــكل المدینـــة و  تایـــات ، والثمانینیقطـــع األراضـــي فـــي الســـبعین

عــائق طبیعــي هــو البحــر  وكمــا نعــرف بــأن هنــاك. ربــًا تنمــو جنوبــًا ، وشــرقًا ، وغ

  .المدینة شماًال  یحد من نمو

ـــى بعـــد حـــوالي  أصـــبحت      ـــة عل كـــم جنـــوب  7الطریـــق الســـاحلي خـــارج المدین

حیــث . المدینــة بــین وادي أتــالل الغربیــات والمرتفــع الســهلي جنــوب مدینــة ســرت 
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الطریـــق وخــــف  ســـتعمل هـــذهتأصـــبحت الســـیارات المتجهـــة إلـــى الشــــرق والغـــرب 

كثیفــة ، حركــة  بــهوأصــبح شــارع رئیســي . الضــغط علــى الطریــق الســاحلي القــدیم 

علـــى ... ت ، والمقـــاهي ، والخـــدمات وغیرهـــا مـــن المحـــال%) 80(حیـــث تنتشـــر 

شارع الفـاتح مـن سـبتمبر باعتبـاره أكبـر  م  2004وأطلق علیه سنة .طول الشارع 

ن شــمالي حیــث مــؤتمر ســرت ویقســمها إلـى قســمی. ع فــي مدینــة ســرت ر وأوسـع شــا

نســـمة  11214وخلــیج ســـرت عــدد الســـكان نســـمه  12756المركــز عـــدد الســكان 

وجنوبــًا مــؤتمر الربــاط األمــامي الــذي یبلــغ عــدد  نســمة 9184والفــاتح عــدد الســكان

  .م  2006نسمه حسب تعداد سنة  23487 هسكان

نظـام  ونالحظ هنا بوضوح كیف تغیر شكل ومورفولوجیة المدینة سـواء مـن حیـث 

الطرق التي تحولت إلى شوارع أو شكل المباني التـي أصـبحت ذات أدوار متعـددة 

إضافة إلـى انتشـار المحـالت ، والمقـاهي ، والخـدمات األخـرى . وبتصامیم حدیثة 

  .على جانبي الشوارع 

ومن هذا نستخلص كیف تلعب الطـرق الـدور الرئیسـي فـي تنمیـة وتطـویر المراكـز 

 ة للســكان ،والبضــائع وغیرهــا فــيمــن حركــ تســاهم بــهلمــا الحضــریة ورفــع مســتواها 

  . رجها االمدینة وخ

سرت منذ إنشائه في  لعبته الطریق الساحلي الذي یمر عبرلنا الدور الذي وٕاذا ما حل

م حتى اآلن نالحظ التطور الكبیر والتوسع المذهل في مخطط مدینة 1935سنة 

  .ینة سرت على حساب المناطق الزراعیة شرق وجنوب المد

عامل أساسي وحیوي  في تنمیة وتطویر مدینة سرت مثل الطریق  دوال یوج    

الساحلي حیث لعب الطریق الدور الحاسم والفاعل في بقاء سرت وتطورها على 

وٕاذا ما تتبعنا تاریخ هذا الطریق یالحظ بأنه أول طریق مارًا . مختلف العصور 

سلك ضیق یستخدمه الحجاج بسرت كان یسمى طریق الحاجیة وهى عبارة عن م

  . للذهاب إلى األراضي المقدسة بإستخدام الدواب أو على األقدام والعودة 
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وكمــا نعــرف بــأن موســم الحــج ســنوي وأن الحــج فریضــة علــى كــل مســلم ومســلمة لمــن 

هــذا الطریــق كــان ضــروریًا وقــد أتخــذ وبالتــالي اســتخدام النــاس . بیًال أســتطاع إلیــه ســ

  -:شاطئ البحر لعدة أسباب منها  مسار الطریق بالقرب من

تناسـب المنـاخ لعلمیــة السـفر حیـث أن البحــر كـان عامـل أساســي فـي تلطیــف  -1

  .درجة الحرارة 

ـــار البحـــر نقطـــة أرشـــاد للمســـافرین بجانبـــه والحـــرص علـــى عـــدم فقـــدان  -2 إعتب

 .الطریق 

 .وجود معالم على الشاطئ تساهم في أرشاد المسافرین  -3
 .خدامها في عملیات الطهي وعلف للحیواناتكثرة النباتات الساحلیة ألست -4

ـــالقرب مـــن الســـاحل وذلـــك إلســـتعمال المیـــاة فـــي  -5 المعـــدل المرتفـــع لألمطـــار ب

 .السفر

 .إمكانیة إنشاء أماكن لتخزین المیاة من سواني وآبار وغیرها  -6
وجود میاة رشح بالقرب من الشاطئ ألسـتعمالها عنـد الحاجـة خصوصـًا وأنهـا  -7

 .ة للتربة قریبة من الطبقة العلوی
لهــذه األســباب وغیرهــا جعلــت المســافرین عبــر الطریــق الحاجیــة مــن الشــرق والغـــرب 

مرورًا بسرت یستعملون هذه الطریق  لتقدیم خدمات للمسافرین والعابرین لهذه الطریق 

وأمتد نمو المدینة بین الشـاطئ البحـري والطریـق السـاحلي علـى شـكل شـریط مـوازي . 

لمدینــة والمنطقــة العمرانیــة علــى طــول هــذا الطریــق الــذي وبهــذا أمتــد مخطــط ا. لهمــا 

  .ساهم بفعالیة في تطور وزیادة حجم المدینة 

م بعـد أن تـم تحویـل الطریـق ألول مـرة  1967هذا الطریق شارعًا داخلیًا سـنة أصبح  

متر عن الطریق القدیم الذي كان یسمى طریق طرابلس  1000جنوب المدینة لمسافة 

  . بنغازي 

م عنــدما تــم  1985لــك أصــبح المــرور عــن طریــق هــذه التحویلــة حتــى ســنة ذ وبعــد 

التفكیــر جــدیًا فــي تحویــل الطریــق مــرة أخــرى نظــرًا للتطــور الكبیــر فــي مخطــط ونمــو 
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مدینــة ســرت حیــث أصــبح هــذا الطریــق شــارع داخلــي آخــر ویمكــن أعتبــاره أهــم وأكبــر 

بح یغـذي المدینـة شارع في مدینة سرت اآلن حیث تنتشـر المحـالت علـى جانبیـه وأصـ

  .على جمیع محاورها ویعج بالحركة طوال الیوم 

زاد تطور نمو المدینة مرة أخرى وأصبح هذا الطریق شارع كما ذكرنا وتغیرت وظیفته 

  .من طریق دولي سریع إلى طریق شریاني داخلي لمدینة سرت وضواحیها

  .رت بشكل طوليلعبه الطریق في تطور ونمو مدینة س وبهذا نرى الدور البارز الذي
6 

ذكرنا سابقًا بأن نواة تكون المدینة أو الموضع الذي ُأنشئت علیه المدینة في  كما     

أساسها هو الربـوة العالیـة مـن الرمـال الشـاطئیة وبالتحدیـد أمـام مصـرف لیبیـا المركـزي 

  .سابقًا عند الحدیقة العامة  فرع سرت اآلن مبنى البلدیة

ـــة الســـوق والمدینـــة  1975المركـــز حیویتـــه ونشـــاطه ســـنة  فقـــد      ـــم إزال م بعـــد أن ت

یتكـون . القدیمـة التـي كانـت تشـكل منطقـة مركزیـة سـاهمت فـي تكـون وتشـكل المدینـة 

المركــز الحضــري لمدینــة ســـرت قبــل اإلزالــة مــن أربعـــة أســواق متنوعــة ســوق خـــاص 

مغطـــى وُمصـــمم بشـــكل جیـــد یســـمح بمـــرور الهـــواء الرطـــب البـــارد  بالخضــار والفواكـــه

القادم من البحر یستعمل كمبرد لهذا السوق حفاظًا على الفواكهة والخضروات والمـواد 

وهــو یشــكل تصــمیم معمــاري خــاص كمــا أن هنــاك ســوق آخــر . الغذائیــة مــن التلــف 

ویـدل . حوم للحبوب والتمور وسـوق لألعـالف الخاصـة بالحیوانـات وسـوق خـاص بـالل

  .هذا التصنیف على التخطیط والتنفیذ السلیم الذي كان سائد في المدینة 

أن مركــز المدینــة كــان یتكــون مــن عــدة مبــاني ومقــرات إداریــة وخدمیــة مثــل  كمــا    

مكتب البرید ، مركز الشرطة ، مبني المواصالت ، ومقر البلدیـة ، واإلدارة المحلیـة ، 

ء وعــــدد مدرســــتین أبتدائیــــة  ، وٕاعدادیــــة  ومبنــــي إضــــافة إلــــى مبنــــى محطــــة الكهربــــا

  . المحكمة ، ومبنى بیوت الطلبة والمسجد والحدیقة العامة 

یــة وغیرهــا اســتمر هــذا الوضــع وأصــبح الموضــع الــذي یقــع فیــه الســوق والمبــاني اإلدار 

أعــادة تأهیلــة مــن جدیــد حیــث تــم فــي منتصــف الثمانیــات  إلــى أن تــم. أرضــا فضــاء 

صــرف الوحـدة سـرت ومركـز الشــرطة ومقـر المدرسـة الدینیـة القــدیم الشـروع فـي بنـاء م
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إضافة إلى صیانة وتأهیل الحدیقة العامة القدیمة وٕانشاء مقر للمصرف العقاري ومقر 

المركــز الثقــافي ومقــر أمانــة مــؤتمر الشــعب العــام ســابقًا الــذي تحــول إلــى مقــر لفــرع 

الــذي أصــبح مقــر للرقابــة  مصــرف لیبیــا المركــزي إضــافة إلــى مقــر بلدیــة ســرت ســابقاً 

اإلداریـــة وتــــم األبقــــاء علـــى المدرســــة األبتدائیــــة القدیمـــة واإلعدادیــــة ومدرســــة البنــــات 

وأستعیض عن عنـابر بیـوت الطلبـة بـالمقر األداري لشـركة الخطـوط الجویـة ثـم مكتـب 

م وكان آخر المبـاني التـي أزلیـت مـن  1976االتصال و تم إنشاء مسجد القدس سنة 

م ثم تعـددت المبـاني وكمـا 2006یمة مركز الشرطة القدیم حیث أزیل سنة المدینة القد

نعــرف بــأن المدینــة القدیمــة أو النــواة لهــا دور بــارز فــي خلــق حیویــة ونشــاط للمدینــة 

إضافة إلى الهویة التاریخیة وأن فقدان هذه النواة لوظائفها یؤدي إلى خلـل واضـح فـي 

ة االتجاهـــات ولـــم تعـــد هنـــاك مركزیـــة أو المدینـــة وتتبعثـــر خـــدماتها ووظائفهـــا فـــي كافـــ

  .م  1975ضابط إیقاع لهذه المدینة وهذا ماحدث لمدینة سرت بعد سنة 

حیـث تقلصـت بشــكل كبیـر النشــاطات التـي كـان یؤدیهــا المركـز بإعتبــاره منطقـة عمــل 

مركزیــة تشــمل المقــرات اإلداریــة والخدمیــة إضــافة إلــى المنطقــة التجاریــة ولــم یبــق مــن 

والخــدمات سـوى الوظیفــة الدینیــة المتمثلــة فـي الجــامع العتیــق والمدرســة  هـذه الوظــائف

ـــم الشـــروع فـــي إعـــادة  1962القدیمـــة التـــي لـــم تمـــارس العملیـــة التعلیمیـــة منـــذ  م ، وت

المبــاني اإلداریــة بعــد ذلــك حیــث تــم إنشــاء مقــر مصــلحة األمــالك العامــة ومقــر أمانــة 

لهـذا القلـب الـذي فقـد وظائفـه خـالل المرافق ویمكن أعتبـار ذلـك إحیـاء وٕاعـادة أنعـاش 

م ولكــن الهویــة التاریخیــة والنســیج المعمــاري القــدیم  1989م حتــى  1975المــدة مــن 

  .الذي كان یمثل الماضي لن ُیعوض 

أصبحت تعود الخدمات إلى هذا المركز بعد أن توزعت على كافة أحیـاء المدینـة ممـا 

  . أوجد مدینة سرت بدون مركز خالل السنوات السابقة

ــــث كانــــت المســــاحة ) 78(م شــــكل  1979وبدارســــة مخطــــط مدینــــة ســــرت ســــنة  حی

هكتار لكافة اإلستعماالت موزعة علـى مسـاحة المخطـط  1357.4اإلجمالیة للمخطط 

إلــى الطریــق الســاحلي فــي الجنــوب ) Shore line(مــن خــط الشــاطئ فــي الشــمال 
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شـاملة منطقـة مجـرى والمنطقة الزراعیة شرق المدینـة والحـزام األخضـر غـرب المدینـة 

مراكــز خــدمات متنوعــة إداریــة ) 3(وادي تـالل وســط المدینــة ویالحــظ بــأن هنـاك عــدد 

وضــح موثقافیـة وأقتصــادیة تخــدم األحیــاء الثالثــة ونالحـظ بــأن منطقــة مركــز المدینــة ال

في الشكل والذي كـان یمثـل المدینـة القدیمـة والسـوق ومقـر اإلدارات قـد أصـبح منطقـة 

لمباني واإلنشـاءات القائمـة وهـذا أثـر علـى مورفولوجیـة المدینـة حیـث فضاء بعد إزالة ا

أصـــبحت المدینـــة تنمـــو فـــي األطـــراف وتتوســـع علـــى طـــوال خـــط الشـــاطئ والطریـــق 

السـاحلي الجنـوبي وأنتشـرت مراكـز الخـدمات وأبتعـدت عـن منطقـة المركـز وهـو تحـول 

المبنیــة مــن  كبیـر فــي شـكل ونمــط مخطــط مدینـة ســرت بلغـت نســبة المنطقــة العمرانیـة

شــاملة المنــاطق الســكنیة والخدمیــة والصــناعیة إضــافة إلــى  )%85(المخطــط حــوالي 

الـذي ) 79(المنطقة التجاریة الموزعـة علـى كافـة أحیـاء المدینـة وبالمقارنـة مـع الشـكل 

م نالحـــظ التغیـــر الواضـــح فـــي مســـاحة  2006یمثـــل المخطـــط الحـــالي لمدینـــة ســـرت 

 ةي حیث زادت المنطقة اإلداریة وتم إلغاء المنطقالمخطط وشكله وٕاستعماالت األراض

الصناعیة جنوب شرق المدینة وتم إزالـة كـل العوائـق فـي المنطقـة السـاحلیة واصـبحت 

منطقــة ترفیــه إضــافة إلــى زیــادة مســاحة المنــاطق الخضــراء داخــل المخطــط بعــد إزالــة 

 مـن الطـرق الكثیر من المبـاني واإلنشـاءات الغیـر صـالحة كمـا تـم فـتح مجموعـة كبیـرة

الطریــق الشــریاني وســط علــى فــي تخفیــف الضــغط  الفرعیــة وااللتفافیــة والتــي ســاهمت

المدینة كما تم تنفیذ العدید من المباني السكنیة ذات األدوار المتعددة وتعبئة الفراغات 

وسـط المخطــط ویمكــن أن نطلـق علــى هــذه المرحلــة أسـتقرار المخطــط وأعــادة تنظیمــه 

فــي مخطــط الجیــل  تخطــیط المعتمــدة خصوصــًا بعــد الشــروعبمــا یتمشــى مــع لــوائح ال

  .م2025-2000الثالث 

م حیث یالحـظ أرتفـاع  2006الهیكل الحضري لمدینة سرت سنة ) 80(ویبین الشكل 

نسبة المنطقة المبنیة وخصوصـًا السـكنیة وزیـادة المنـاطق اإلداریـة والخـدمات بوضـوح 

على وظـائف المدینـة كمـا أن مركـز  بعد أن أصبحت الوظیفة اإلداریة والخدمیة غالبة

خــدمات المجــاورات الســكنیة أو الحــي الســكني عــززت مــن توزیــع الخــدمات وأنتشــارها 
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علـــى كافـــة رقعـــة المخطـــط حیـــث لـــم تعـــد هنـــاك منطقـــة مركزیـــة یتوجـــه إلیهـــا الســـكان 

خصوصـًا إذا عرفنــا أن الخطــة الشـریطیة التــي علیهــا ســرت التسـمح بــأن تكــون هنــاك 

تبعثــر الخــدمات علــى األطــراف وفــق وضــع الطــرق وانتشــار الســكان منطقــة مركزیــة و 

الــذي یبــین الترتیــب ) 34(حــول الشــریط المــوازي لهــا ومــن خــالل أستعراضــنا للجــدول 

م نالحــظ بــأن ترتیــب ســرت فــي الحجــم الرابــع مــع 1984الهرمــي للمــدن اللیبیــة ســنة 

ســتحوذت المــدن التــي تبــدأ بالزاویــة وتنتهــي بدرنــة حیــث أ همجموعــة المــدن المتوســط

  .م 1984الرئیسیة الثالثة طرابلس وبنغازي ومصراته على قمة الهرم حتى تعداد سنة 

  م 1984الترتیب الهرمي للمدن اللیبیة ) 34(جدول 

  المدن  الترتیب

  طرابلس  األول

  بنغازي  الثاني

  مصراته  الثالث

تین زلی –المرج  –طبرق  –إجدابیا  –البیضاء  –سبها  –الزاویة   الرابع

  درنه –صبراته  –سرت  –الخمس  –

  بقیة المدن  الخامس
 .م 1995ســـعد خلیـــل القزیـــري ، الــدار الجماهیریـــة للنشـــر والتوزیـــع واإلعـــالن ) التحضـــر(یریـــة دراســـة فـــي الجغرافیــا الجماه: المصــدر 

  . 445ص
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7 

م 1984م حتى 1954ة للمراكز الحضریة في لیبیا من سن الحجمي أن دراسة الترتیب

 15م ثـم المرتبـة 1954سـنة  17نالحظ بأن مدینـة سـرت أحتلـت المرتبـة ) 81(شكل 

م أي أن هنــاك 1984سـنة  13م ثـم المرتبـة 1973سـنة  14م ثـم المرتبـة 1964سـنة 

ســنة وهنــاك زیـادة فــي عــدد الســكان أدى إلــى  30تقـدم فــي ترتیــب مدینــة سـرت خــالل 

نــة بــین المــدن اللیبیــة خصوصــًا إذا عرفنــا بــأن عــدد األرتفــاع المســتمر فــي حجــم المدی

كبیــر مــن المــدن قــد تراجعــت خــالل الثالثــین ســنة المــذكورة نــاتج عــن تضــاءل دورهــا 

المحلــي واإلقلیمــي فــي منطقتهــا وتنــاقص عــدد ســكانها بســبب الهجــرة أو فقــدان دورهــا 

علـى وهذه نقطة ضعف لهذه المدن عكس مدینة سرت التي ساهم موقعهـا . الوظیفي 

الســاحل فــي تنمیتهــا وهجــرة الســكان إلیهــا وبالتــالي زیــادة حجــم وترتیــب المدینــة ویمكــن 

م  1943الذي یبین تطور المنطقـة الحضـریة مـن ) 35(ذلك من خالل الجدول  قراءة

ســــنة  اً هكتــــار  79.9م أصــــبح 1954ســــنة  اً هكتــــار  29.2م حیــــث كــــان  2006حتــــى 

م 1979سـنة  اً هكتـار  537.5حة إلـى ثم قفزت المسـا%) 169(م بزیادة نسبتها 1966

ونالحـــظ هنـــاك التطـــور الســـریع فـــي المنطقـــة الحضـــریة وأصـــبح %)  572.7(بنســـبة 

 1327.2إلــــى أن أصــــبح %) 185(م بزیــــادة نســــبتها  2002هكتــــار ســــنة  1534.2

وهـى الفتــرة التــي  م  2002عــن ســنة %) 135(بتنــاقص قیمتـه  م 2006هكتـار ســنة 

وهنــا . نــة وتعــدد الوظــائف داخــل مســاحة المخطــط شــهدت توســع رأســي لمخطــط المدی

نالحــظ دینامكیــة مخطــط مدینــة ســرت وتطــوره خــالل األربعــین ســنة خصوصــًا خــالل 

  .العشرین سنة األخیرة بعد تضاعف وتنوع الوظائف

إن زیادة أو ارتفاع حجـم مدینـة سـرت فـي الترتیـب الحجمـي للمـدن اللیبیـة ال یعنـي أن 

سكانها أو فقدت الدور الذي تقوم به ولكن نظـرًا للنمـو المدن األخرى قد تضاءل عدد 

الكبیر لمدینة سـرت فإنهـا أصـبحت تمثـل حجـم كبیـر ومناسـب مقارنـة بمـا كانـت علیـه 

  .خالل السنوات السابقة ویرجع ذلك إلى أثر التركیب الوظیفي على مدینة سرت 

  

  



306 
 

  

  

  

  

  م2006ى م إل1943تطور المنطقة الحضریة لمدینة سرت من )  35(   جدول

  

  %نسبة التطور   إجمالي األراضي الحضریة بالهكتار  السنة
1943  29.7    
1966  79.9  169  
1979  537.5  572.7  
2002  1534.2  185  
2006  1327.2  135  

 2002اللجنة الشعبیة لشعبیة سرت ، مشروع إعادة النظر في مخطط مدینة سرت ، تقریر أعمال الجرد الحقلي : المصدر 

  . .5م ، ص 
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لمدینـة سـرت وفـق معـدل النمـو الحـالي ) 82(بدراسة خریطة التطـور المسـتقبلي شـكل 

للســـكان أو التوســـع الحضـــري یمكـــن رســـم صـــورة واضـــحة إلمكانیـــات النمـــو والتطـــور 

ینــــة المســـتقبلي لهـــذه المدینــــة مـــن خـــالل المعطیــــات المتاحـــة مـــن أراضــــي حـــول المد

وأمكانیة إستعمالها وفق التصنیف الفنـي كمـا أن عـدم وجـود عوائـق طبیعیـة مـن جبـال 

أو أنهار وغیرها یعطى فرصة مثالیة لتوسـع المدینـة ومخططهـا فـي جمیـع االتجاهـات 

  .عدا الشمالي حیث البحر 

علیـه فــإن إمكانیــات التطــور المســتقبلي لمدینـة ســرت والــذي معــه ســتتغیر المورفولجیــة 

   -:لمخطط  وتتلخص في األتي وشكل ا

یتوقع أن تصبح مدینة سرت أحـد المراكـز اإلداریـة ذات األهمیـة البالغـة علـى  -1

  . لیبیامستوي 

ي یخــدم بواســطة الطریــق الســاحلي القــائم الــذ المحــور الرئیســي للنقــل یتشــكل -2

 .وبالتالي یساهم في تطور ونمو المدینة الشوارع الرئیسیة للمدینة 

تطور الحضري في المستقبل لیمثل االمتداد الطبیعي ل موقع مركز المدینة -3

 .وذلك بعد إعادة تنظیمه وتوظیفه 

تعتبر موقعًا مالئمًا إلقامة الخـدمات الترفیهیـة إلحیـاء  منطقة طریق الكورنیش -4

 . إذا ما ُأعید تأهیلها بالشكل المناسب المدینة

ة مـــــن الظهیـــــر الزراعـــــي المالصـــــق للمدینـــــة سیصـــــبح الممـــــول األول للمدینـــــ -5

 .المنتجات الزراعیة والحیوانیة 

أن تـــوفر المیـــاه الجوفیـــة القادمـــة مـــن الصـــحراء المرحلـــة األولـــى مـــن النهـــر  -6

الصناعي العظیم السریر سرت والمرحلة الثانیة جبل الحسـاونة والـرابط بینهمـا 

م ســـیلعب دور كبیـــر فـــي تنمیـــة وتطـــویر المدینـــة  1/9/2007والـــذي تـــم فـــي 

 .الحیاة بإعتبار أن الماء مصدر
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وقـــوع المدینـــة علـــى البحـــر مباشـــرة ســـیكون لـــه دور إیجـــابي فـــي تنمیـــة الثـــروة  -7

 .البحریة وتزوید المدینة بمنتجات البحر 
ملیــون  8كــم غــرب مدینــة ســرت  10إذا مــاتم تنفیــذ المینــاء التجــاري الرئیســي  -8

 .طن سنویًا سیكون له األثر الفّعال والكبیر في تنمیة وتطویر سرت 
كـــم جنـــوب ســـرت منفـــذ خـــارجي للمدینـــة وٕاذا مـــاتم  14ت الـــدولي مطـــار ســـر  -9

  .تطویره حسب الخطة سیكون عامل إیجابي في نمو وتطویر المدینة 
  یتوقع أن تعتمد مدینة سرت على نفسها من حیث المنتجات الزراعیــة-10

  الغذائیة والخدمات بعد المیناء والمطار وتصبح مدینة غیر مدعومة بشكل     

  .یر وهذا فرصة للتنمیة أن تكون مركزة على المدینة وضواحیها كب     

  جامعة التحدي عامل تنمیة مباشرة من الناحیة اإلجتماعیة والعلمـــیة-11

  خصوصًا إذا ماتم تنفیذ المدینة الجامعیة الجدیدة وهى تعطى ُبعد كبیــر    

  . والعلمیة  لمدینة سرت وضواحیها واإلقلیم التابع في التنمیة البشریة    

من أن الدولة ترسم سیاسة عدم اإلعتمـاد علـى مدینـة واحـدة فـي إدارة وعلى الرغم 

الدولة بمعنى عدم سیطرة المدن الكبرى على كافة األنشطة والخدمات اإلقتصادیة 

ــــاني اإلداریــــة والخدمیــــة  ــــك مــــن خــــالل توزیــــع المب والخدمیــــة وغیرهــــا ویالحــــظ ذل

لمتوســـطة والصـــغیرة فـــي ظـــل سیاســـة توزیـــع والمؤسســـات فـــي العدیـــد مـــن المـــدن ا

الخــدمات والســكان وانتشــار جمیــع الســكان علــى رقعــة الدولــة خصوصــًا وأن لیبیــا 

تواجه مشكلة نقص الكثافة السكانیة في المساحة نظرًا إلتساع المساحة ومحدودیة 

سكان في هذه الرقعة الواسعة ومن هنا یمكن القول بأن سـرت ال یمكـن أن تتـأثر ال

على المدن األخرى وذلك راجع الى موقعهـا وسـط لیبیـا وتوسـطها ع الخدمات بتوزی

أقالیم الدولة الرئیسیة الثالثة برقة فزان طرابس إضافة الى حیویة اقلیم الخلـیج مـن 

الناحیــة االقتصــادیة حیــث تتركـــز أغلــب حقــول الــنفط فـــي هــذا األقلــیم وقربــه مـــن 

المتوســـط وٕاســـتواء الســـطح مدینـــة ســـرت إضـــافة الـــى وقوعهـــا علـــى ســـاحل البحـــر 

واعتدال المناخ وتوفر كمیات هائلة من المیـاه الجوفیـة المنقولـة عبـر األنابیـب مـن 
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وتوسطها أقلیمها المحلي مـن ودیـان ) النهر الصناعي العظیم ( جنوب شرق لیبیا 

المشاریع الزراعیة ومنطقة رعویة شاسعة تؤهلهـا الـى األسـتمرار فـي إدارة محیطهـا 

روف الطبیعیـة المـذكورة إضـافة الـى تطـور أعـداد السـكان فـي المدینـة وأقلیمها للظـ

یـة الـدور المنـاط بهـا وهذا یعني أن مسـتقبل سـرت واضـح وهـو اإلسـتمراریة فـي تأد

علـــى رقعـــة ســـرت واعتبارهـــا عقـــدة أو وصـــلة النقـــل بـــین األقـــالیم  وزیـــادة المعمـــور

  .التقلیدیة في لیبیا 

االت متطـورة أو نظـم اسـتقبال أو اإلستشـعار إن إستخدام التقنیة الحدیثـة مـن اتصـ

عن بعد ونظم المعلومـات الجغرافیـة سیسـاهم فـي تعزیـز دور المدینـة وال یتوقـع أن 

ـــه دور ســـلبي علیهـــا مـــن حیـــث اســـتعماالت األراضـــي أو الوظـــائف التـــي  یكـــون ل

تقــدمها اآلن وٕان اإلدارة اإللكترونیــة تســاهم فــي تعزیــز دور ســرت علــى المســـتوى 

الدولي من خالل اإلتصاالت مع العالم الخارجي وٕادارة األشـیاء عـن بعـد الوطني و 

ویرجح أن یساهم ذلك في إدارة القارة األفریقیة من خالل محطـة اإلتصـاالت عبـر 

الفضـاء بمدینـة ســرت أو المركـب اإلداري الحـدیث وســط المدینـة أو إعتبارهـا مقــر 

یة والسیاســیة فــي وقــت الحــق للعدیـد مــن المناشــط األفریقیــة اإلجتماعیــة واالقتصــاد

كمــا أن مطارهــا الــدولي یعتبــر حلقــة وصــل عالمیــة یعــزز مــن مكانــة مدینــة ســرت 

إضــافة الــى المینــاء التجــاري المزمــع تنفیــذه وهــذا كلــه یســاهم فــي اســتمراریة الــدور 

  . الذي تلعبه سرت في لیبیا 

 تثراوبصــورة عامــة فــإن التغیـــر فــي شــكل المدینــة ومخططهـــا هــو نتــاج عــدة مـــؤ 

دوره فـي هـذه العملیـة المسـتمرة ویمكـن إطـالق  ثرداخل المدینة وخارجهـا ولكـل مـؤ 

مصطلح محدثوا التغییر في المدینة وهم األشـخاص أو الجهـات والمؤسسـات التـي 

لها دور أساسي في المدینة مـن حیـث تخطیطهـا وتطویرهـا أو الحـد مـن ذلـك وفـق 

  .فترة أي والحضریة في  البیئیة الظروف والمؤثرات
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إن إي رغبــة فــي تغییــر الواقــع الحضــري ســواء مــن ناحیــة تجدیــدة أو تعدیلــه أو إزالتــه 

البد من أن تمر عبر قنوات تنظر  وتؤثر فیه كمًا وكیفًا فمثًال أن ذلك الـذي یحـدد أو 

  -:)1(یتبنى التغییر الحضري هم ثالث جهات هي 

سیاســي ویمكــن أن المجموعـة التــي ســتتأثر بالخطــة ، المخططــون ، أصــحاب القــرار ال

یتصل بذلك وسائل األعالم المختلفة ورد فعل الناس بعد تطبیقه فیمـا لـو بوشـر بعمـل 

یر الحضري فبقدر إتقان الخطة ومراعاتها لكافة المـؤثرات التـي تتصـل بهـا تكـون یالتغ

أما محدثوا التغییر في المدن بصورة مباشـرة أو . قوتها أو ضعفها أو بقائها أو زوالها 

 Politicians and(الجهـة الحكومیـة  وشرة منهم أصحاب القرار السیاسي أغیر مبا
governmental bodies ( والمخططـون علـى أخـتالف تخصصــاتهم)Planners (

والتنظـــــــیم البلــــــــدي ) Architectures(والمعمـــــــاریون ) Developers(والمطـــــــورون 

)Municipally Regulations ( الــذي یشــمل التحدیــد والتنطیــق)Zoning ( ونــوع

 Master(والمجالس البلدیة والبرلمانیة واألستشاریون ) Land use(إستعمال األرض 
and comprehensive planning consultants(  وسـائل األعـالم المختلفـة مـن

صــــحف وٕاذاعــــات وغیرهــــا كمــــا أن النــــاس بتــــركیبهم العمــــري والثقــــافي واإلجتمــــاعي 

ــــدور البــــارز فــــي التــــأ ثیر علــــى المدینــــة ومخططهــــا أمــــا واإلقتصــــادي وغیرهــــا لهــــم ال

  األكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیمیون المتخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 )University and Institution Academies(  لهـم نظـرة علمیـة واقعیـة للمدینـة

الك األراضـي یلعبـون دور كبیـر فـي التـأثیر علـى مخطـط المدینـة ومستقبلها كما أن مُ 

الضـغط من حیث رغبتهم في الحصـول علـى أكبـر قـدر مـن المنفعـة وتلعـب جماعـات 

)Pressure Groups ( والتــــي تظهــــر فجــــأة  وتمــــارس ضــــغوط علــــى المخططــــین

وغیــرهم فــي ســبیل الحصــول علــى مكاســب خاصــة بهــذه الجماعــة ویمكــن  نوالمعمــاریی

أن تكـــون جماعـــات حمایـــة البیئـــة والجمعیـــات األهلیـــة التـــي ترغـــب فـــي الحفـــاظ علـــى 

أو اآلخـــذون ) Stoppers(التـــراث والبیئـــة وُیطلـــق علـــیهم فـــي أحیـــان كثیـــرة المـــانعون 

                                                
 .140ولید عبدهللا المنیسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(



313 
 

)Getters ( ـــوقهم مـــن خـــالل أنطـــوائهم تحـــت الجمعیـــات األهلیـــة والرســـمیة التـــي لحق

  .تساهم في التأثیر على مخطط المدینة وشكلها 
أن ذلــك یمكــن تطبیقــه علــى مدینــة ســرت مــن خــالل دراســتنا للفصــول الســابقة حیــث 

طـــور والمعمـــاري نالحـــظ بـــأن مصـــلحة التخطـــیط العمرانـــي تلعـــب دور المخطـــط والم

والمنظم وأما على المستوى البلدي فإن اللجان الشـعبیة علـى مختلـف مسـتویاتها یمكـن 

تخطــــیط المدینــــة ویمكــــن أعتبــــار أن تلعــــب دور الجهــــات الرســــمیة التــــي تــــؤثر فــــي 

ت الشـــعبیة صـــاحبة القـــرار السیاســـي فــي ســـبیل نمـــو وتطـــور المدینـــة وتلعـــب اتمر المــؤ 

دور األساســي فــي اإلستشــارة الفنیــة وتطبیــق المخطــط المكاتــب اإلستشــاریة العامــة الــ

على الواقع ویمكن أعتبار األهالي والقبائل التي تقطن المدینة أو مـا حولهـا وأصـحاب 

األراضي الخاصـة بـدور جماعـات الضـغط أو المـانعون حیـث یالحـظ ذلـك مـن خـالل 

إلـــى وقــوفهم فــي وجــه الخطــط والبــرامج التــي تهــدف إلــى توســع المخطــط أو توجیهــه 

أتجاهـــــات النمـــــو المســـــتهدفة یالحـــــظ أن هـــــؤالء الســـــكان یمارســـــون التـــــأثیر المباشـــــر 

الجهــات التــي تلعــب الــدور ) 83(والمــانعون لعملیــة إســتعمال أراضــیهم ویمثــل الشــكل 

  .األساسي في التأثیر على  شكل ونوع المخطط في أي مدینة

لشخصـیة مـن شـكل هـذه اولكل مدینة شخصیة متمیزة عن غیرهـا وال یمكـن أن تتكـرر 

ونــوع المخطــط والظــروف الطبیعیــة والبشــریة فــي أي مدینــة وٕان عملیــات التطــویر فــي 

المخطـــط عملیـــة مســـتمرة یلعـــب العامـــل البشـــري الـــدور األساســـي فـــي رســـم مالمحهـــا 

  .النهائیة 
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الموضــع قدیمــة النشــأة ، توســعت بســرعة طــوال العقــود الثالثــة مدینــة ســرت ســاحلیة 

ویبدو أن هـذا التوسـع وقـع تحـت تـأثیر العامـل الحضـاري المتمثـل فـي زیـادة . األخیرة 

وتنــوع الوظــائف التــي أصــبحت تأثیراتهــا فــي توزیــع الوظــائف وبالتــالي حــددت األتجــاه 

قًا وغربـًا وجنوبـًا خصوصـًا وه المدینـة وتوسـع رقعتهـا شـر حـمـو وتمتـد نتنالذي یمكن أن 

علــى محــاور طــرق المواصــالت والتــي تبــین مــن خــالل هــذه الدراســة بأنهــا لعبــت دور 

كبیر في زیادة تطور المدینة نظـرًا لموقعهـا وسـط الـبالد وأعتبارهـا منطقـة عبـور لكافـة 

  .المناطق 

مة عند وقد رافق توسع المدینة المذكور نمو في أعداد سكانها وهذه من الظاهرات الها

 م1984 -1973تعـــدادي دراســة المـــدن فكـــان نمـــوًا ســـریعًا خـــالل الفتـــرة الواقعـــة بـــین 

مرتفـع یـدل علـى وهو معدل ) %4.7( لزیادة السنویة سكان المدینة حیث كان معدل ا

زایـد السـكان إلـى تسیسـتمر ویآثار واضحة لحركة الهجـرة نحـو المدینـة ونتوقـع أن هـذا 

ة وذلـــك كنتیجـــة مباشـــرة لتطـــور وتعـــدد الوظـــائف التـــي المدینـــة خـــالل الســـنوات القادمـــ

أصبحت تقدمها المدینة خصوصًا بعد تطـویر الجامعـة ومایترتـب علـى ذلـك مـن تزایـد 

  .الخدمات المصاحبة لهذا التطور على جمیع المستویات 

خـالل تدفع السكان للهجرة إلـى هـذه المدینـة وقـد ظهـر مـن ا أن هناك عوامل كثیرة كم

ن ثمة تحوالت حصلت في وظائف المدینة وهذه الظاهرة تحصل لغالبیة هذه الدراسة أ

 يالمدن أن لم تكن لجمیعها ففي الوقت الـذي تأسسـت مدینـة سـرت لتكـون مركـز محلـ

أي وظیفـة خدمـة محـدودة فأنهــا تحولـت بعـد ذلـك إلــى مدینـة إداریـة وسیاسـیة وتجاریــة 

كمــا أن الوظیفــة . اریــة ضــاعفت علــى أثــره شخصــیتها السیاســیة واإلدتوخدمیــة هامــة 

همـا إقلـیم برقـة ذو . التجاریة أعطتها بعد ذلك خصائص متمیزة بین إقلیمین جغـرافیین

 قــل السیاســيمثــل الثطــرابلس الــذي ی وٕاقلــیم. الخصــائص البشــریة والطبیعیــة المتنوعــة 

وأرتبــاط ســرت كــذلك مــع إقلــیم فــزان الــذي یعتبــر والســكاني واألقتصــادي للدولــة ككــل 

كمـا أن اإلقلـیم الرعـوي والزراعـي الـذي یحـیط بالمدینـة . ي لمدینة سـرت عمق صحراو 

وقـد حصـل . المدینـة  القتصـادیتها وأمدادها بـالمواد الالزمـة لعب الدور البارز في تنم



317 
 

الزمنیـــة المتـــأخرة وهـــى تطـــور الوظیفـــة  الفتـــرةفـــي المدینـــة تحـــول وظیفـــي آخـــر خـــالل 

  .اإلداریة والخدمیة 

ـــة یعتمـــد علـــى عـــدد مـــن الفعالیـــات التـــي تقـــدمها إن الهیكـــل اإلقتصـــادي  لهـــذه المدین

لسكانها وسكان اإلقلیم الذي یمثل حدود الشعبیة ولغیرها من سكان جهات واسـعة مـن 

الـبالد فالوظـائف التـي تقـدمها المدینـة تطـورت مـع مـرور الـزمن وتحولـت مدینـة سـرت 

  .إلى مدینة متعددة الوظائف 
  

للمدینـــة فـــي تركیبهـــا   )Functional Stracture(یـــنعكس التركیـــب الـــوظیفي     

فیرســــم لهــــا نظــــام تركیبهــــا معینــــًا وعنــــد دراســــة ) Internal Stracture(الــــداخلي 

الجغــرافیین واإلجتمــاعیین ومخططــي المــدن لهــذه التراكیــب توصــلوا إلــى عــدة نظریــات 

  . -:نظریات معروفة وهي  ا ثالثةفي تفسیرها كان من بینه

 .نظریة الدوائر المتركزة  -1
 .نظریة القطاعات  -2

 .وى المتعددة ننظریة ال -3
وعنــد دراســة مفــاهم هــذه النظریــات واألشــكال التــي نفترضــها مــع مــا توصــلنا لــه عنــد 

دراسة التركیب الوظیفي لهذه الدراسة الحظنا أن آثر هذا التركیـب فـي داخلیـة المدینـة 

تـي توصـل إلیهـا الباحــث ب مـن النظریـة األخیـرة فنظریــة الـدوائر المتراكـزة الجعلهـا تقـر 

ه عنــد دراســت م1925عــام )  Ernest W.Burgess(ســت بــرجس اإلجتمــاعي أرن

فــي الوالیــات المتحــدة ، تفتــرض ظهــور خمــس دوائــر علــى شــكل ) شــیكاغو( لمدینــة 

كمـا أن ترتیـب تركیب مدینة سرت بشـكل واضـح في تظهر لم حلقات متداخلة ، وهى 

المنــــاطق الســــكنیة الــــذي تفترضــــه النظریــــة ، هــــو األخــــر لــــم یظهــــر بهــــا أمــــا نظریــــة 

فیصـعب اإلعتمـاد علیهـا ) Home Hoyt(یـت القطاعات التي توصل إلیها هومر هو 

نظــرًا لوجـــود اســتعماالت مبعثـــرة بســبب موضـــع المدینــة الســـاحل علــى شـــاطئ البحـــر 

  . وأمتداد المدینة موازیة للطریق الساحلي
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التـي توصـل  )Multy Nuclic Concept(نظریـة النـوى المتعـددة من ذلـك نـرى أن 

  .تطابق بنیة مدینة سرت أكثر من سابقتها ) D.D.Mackenzy(إلیها مكنزي 

ستعماالت الوظیفیة في الفصل الخـامس مـن هـذه الدراسـة توضـح إن خارطة توزیع اإل

لمدینـة رغـم كونهـا مـن المـدن غیـر لنا تطابق مفاهیم نظریة النوى المتعددة علـى هـذه ا

الكبیرة فمثًال نالحظ أن المؤسسات الصناعیة الكبیرة التابعة للقطاع العـام تتـوزع بعیـدًا 

ف األعــال ولهــا الســكان كمــا هــو الحــال فــي مصــنععــن المراكــز فتشــكل نــوى یجتمــع ح

  ع الدواجن واألبقار جنوب وشرق سرت كما غرب سرت ومجم

امي ومحلـــة الســـوق فـــي كـــل مـــن الزعفـــران والربـــاط األمـــ أن وجـــود األســـواق الصـــغیرة

ة وكــــذلك الحــــال بالنســــبة للوظیفــــة الســــكنیة یــــخارج ةر نــــواة تجــــار ومحلــــة الفــــاتح تعتبــــ

كلهـــا نـــوى ســـكنیة بعیـــدة عـــن ي الزعفـــران والســـواوة والغربیـــات فـــ فالضـــواحي الســـكنیة

  .المدینة حتى أن بعضها یبدو على شكل سوق صغیر مستطیلة 

  -:فیمكن تحدیدها في قوتین  الوظیفي المؤثرة في هذا التركیب أما العوامل

  Centriugal Forceالقوة الطاردة من المركز   -1

 Centrifetal Forceالقوة الجاذبة نمو المركز    -2
لقــد كــان دور القــوة األولــى فــي دفــع بعــض الوظــائف إلــى المركــز وهــى تلــك الوظــائف 

المدینــة والتــي تتحمــل دفــع مبــالغ  التــي تحتــاج إلــى مســاحات واســعة مــن رقعــة أرض

عالیـة ویســتلزم ســهولة الوصــول لهــا ، ســواء مـن قبــل ســكان المدینــة أو ســكان األقــالیم 

 والمجـوهراتومحـالت تجـارة المفـرد وتصـلیح وبیـع األجهـزة الدقیقـة ومثال ذلك مخازن 

ز والمعـادن والمـواد الكهربائیـة والمطـاعم والفنـادق وغیرهـا مـن محـالت الخـدمات ومراكـ

صـــرف الوحـــدة مالتـــي تتجمـــع وســـط المدینـــة بـــین مبنـــي و و متنوعـــة ،  رســـمیة خـــدمات

وهــو موضــع المدینــة القدیمــة والســوق والجــامع العتیــق والمصــرف المركــزي فــرع ســرت 

فــدورها دفــع بعــض الوظــائف إلــى أطــراف المدینــة بعیــدًا عــن  الثانیــةالقــدیم أمــا القــوة 

عة والتـــي ال تتحمـــل دفـــع اإلیجـــار مركزهـــا وهـــى تلـــك التـــي تحتـــاج إلـــى مســـاحات واســـ

وال یستلزم وقوعها حیث یمكن الوصول لهـا مـن قبـل جمیـع السـكان مـن داخـل  المرتفع
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ومثـــال ذلـــك مؤسســـات الصـــناعة الكبیـــرة مثـــل مصـــنع  إقلیمهـــاالمدینـــة أو مـــن ســـكان 

األعــالف ومجمــع الــدواجن واألبقــار ومصــنع المشــغوالت المعدنیــة والــورش الصــناعیة 

والغبار والدخان والـروائح ات ثو لغراض كما أن الجانب البیئي المتعلق بالمالمتعددة األ

  .الكریهة تدفعها بعیدًا عن وسط المدینة 

نشـاط تلـك القـوتین العـاملتین  ومما تقدم یظهر لنا عدد من العوامل الفاعلة التـي تحـدد

  -:تجاهین متضادیین وهذه العوامل هي بأ

  

1 
تخلص فــي مــدى أمكانیــة الوظیفــة مــن دفــع ســعر األرض أو إیجارهــا ومســاحة ویـ     

  .ها تهذه األرض ونوعی

2-   

ویتلخص بدوافع فردیة وجماعیة متنوعة ألستثمار األرض تـرتبط فـي الغالـب مـع      

فــي  معینــةظــاهرات التســلط حیــث تبــرز منطقــة تجاریــة  إثــارةالعامــل األقتصــادي ومــن 

الفعالیـات التجاریـة عمومــًا ومثـل هـذا التســلط أو  فــي عـة مـا مـن المدینــة مـثًال تـتحكمرق

ـــــین  ـــــوظیفي والتكتـــــل نتیجـــــة الفـــــروق ب األقتصـــــادیة  النـــــواحيالتنـــــوع یحـــــدد التمیـــــز ال

داخل الوظیفتــان الســكنیة والثقافیــة معــًا وتقتــرب الصــیدلیات والعیــادات واإلجتماعیــة فتــ

ر یــالمطــاعم والفنــادق إلــى غیــر ذلــك والرغبــة فــي تغیالطبیــة والمستشــفیات والمقــاهي و 

طریقــة أســتثمار األرض ســواء علــى صــعید األفــراد أو الجماعــات لهــا آثارهــا فــي بنیــة 

  .من حین ألخر  الخارجيالمدینة ومظهرها 

  

 3 .  

لبیئـة والحفـاظ علـى ث ایـة ألجل تحقیق سالمة األفراد وعدم تلو عاد إلیه وینظر       

ـــة المدینـــة وســـهولة التنقـــل بـــداخلها ولهـــذا یســـتلزم إصـــدار القـــوانین والتشـــریعات  نظاف
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لإلشــراف علــى طریقــة إســتثمار األرض داخــل المدینــة مــن قبــل الســلطات المختصــة 

  .المرافق بإدارة المدینة مثل 

لدولـة إن مدینة سرت كغیرها من المدن اللیبیـة حصـلت علـى أهتمـام واضـح مـن قبـل ا

ر مظهرهــا یــحیــث أخــذت علــى عاتقهــا مســألة اإلشــراف والــتحكم فــي بنــاء المدینــة وتغی

  .ر المصلحة العامة وذلك خالل السنوات األخیرة بشكل واضح و وفق منظ

وهـــذا اإلهتمــــام یتفــــق تمامــــًا مــــع المــــنهج العلمـــي لدراســــة المدینــــة ســــواء مــــن الناحیــــة 

  .الجغرافیة أو غیرها من النواحي األخرى 

لجغرافي یهتم بالمدینة علمیًا ألن دراستها تبدأ أوًال بدراسة الحیز األرضي الذي تمتـد وا

فوقـــه ویتنهـــى لكشـــف العالقـــات المكانیـــة للظـــاهرات الموزعـــة بـــداخلها ولكـــال الجـــانبین 

  .عناصرها الجغرافیة 

وأخیـــرًا  فـــإن هـــذه المدینـــة شـــملت فـــي بنیتهـــا القـــدیم والحـــدیث فـــي األســـواق واألحیـــاء 

لــــم تســــتوعب نمــــو الســـــكان  الزالــــتة الســـــكنیة یــــنیة والطــــرق والشــــوارع والوظیفالســــك

  .من رقعة األرض  )%60(المضطرد رغم انها تشغل أكثر من 

لكثیــر مــن الخــدمات  ة إال أنهــا فقیــرةیــن الناحیــة الوظیفأن مدینــة ســرت مدینــة نامیــة مــ

نـــوع كبیـــر تحتـــاج إلـــى ت والمرافـــق العامـــة ســـیما وأنهـــا أصـــبحت مدینـــة جامعیـــة حیـــث

بالخــــدمات والمرافــــق العامــــة كمــــا أن الــــدور اإلداري الــــذي تقدمــــه وموقعهــــا المتوســــط 

  .یتطلب مضاعفة الجهد في سبیل تطویر وتنظیم المدینة 

الدراســة المیدانیــة لمدینــة ســرت م دراســة وفحــص الخــرائط والوثــائق و بعــد أن تــو       

المخططـــات المعتمـــدة أو والتعـــرض إلـــى التطـــور التـــاریخي لنمـــو المدینـــة مـــن خـــالل 

المنفذة وبعد تحلیل المعطیات والبیانات التي تم الحصول علیها والتي تم التعرض لها 

  -:في فصول الدراسة تمكن الباحث من الحصول على النتائج التالیة

 )SubsidisedTown()1(مدعومــة ســرت مدینـة تبـین مــن خـالل الدراســة أن  -1

  .طویرها في ت )%99(أي أن الدولة ساهمت بنسبة 

                                                
 . 472ة دراسة في الجغرافیا ، مرجع سبق ذكره ، ص سعد خلیل القزیري ، التحضر في كتاب الجماھیری  )1(
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مخطـط مدینـة ســرت شـهد الكثیـر مــن اإلنتهاكـات والتعـدیالت الــذي آثـر علــى  -2

  .شكلها وٕاستخدامات األراضي بها 

النمــو الحضــري فــي مدینــة ســرت أي المنطقــة العمرانیــة شــهدت تطــور كبیــر  -3

 .خالل الثالثین سنة األخیرة 
رانـي المناطق الخاصة التي كانت جنوب المدینة ساهمت في توجه النمو العم -4

 .شرقًا وغربًا 
بعد تغیر استعماالت األراضي في المنطقة الجنوبیة للمدینة أصـبحت المدینـة  -5

تتجــه إلــى الجنــوب بشــكل واضــح ممــا یعنــي معــه أنهــا ستصــل إلــى الطریــق 

 .الساحلي الدولي وٕالى وادي أتالل الجنوبي خالل السنوات العشرین القادمة 

ادة الطبیعیــة أو الهجــرة كــان أحــد النمــو الســكاني فــي مدینــة ســرت ســواء بالزیــ -6

 .العوامل األساسیة في تطور ونمو المخطط وشكل المدینة 

تغیر شكل المخطط وموروفولوجیة المدینـة عـدة مـرات بشـكل سـریع نـاتج عـن  -7

 .التغیر في استعماالت األراضي والنمو السكاني 

مدینــة ســرت وجـــدت حالیــًا بـــدون هویــة تاریخیــة حیـــث لــم یـــتم ربــط الماضـــي  -8

لمتمثــل فــي المدینــة القدیمــة التــي ُأزیلــت كلیــًا ولــم یبقــي منهــا ســوى الجــامع وا

والحاضـــر المتمثـــل فـــي البنـــاء الحـــدیث والمتطـــور الـــذي یعكـــس روح المدینـــة 

 .الحدیث وهذا یعني فقدان الهویة التاریخیة 

تعدد وتغیر وظائف المدینة طول المراحـل التاریخیـة أدى إلـى تغیـر فـي شـكل  -9

 .المخطط 

 في نمو وتطور المدینة وذلك  بارزعب الطریق الساحلي الدولي الدور الل -10
  .إلتجاه البناء على محور هذا الطریق بشكل طولي شرقا وغربًا       

  تها والدور الذي تلعبه في الترفیهة على الرغم من أهمییالمنطقة الشاطئ -11

  .یل تطویرها لم تلقى العنایة الالزمة في سبإال أنها المدینة على       

  من خالل الدراسة تبین بأن الملكیة الخاصة وقفت عائق في سبیل نمو أو  -12
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  .تطور المدینة في العدید من االتجاهات       

  تبین من خالل الدراسة تعدد الجهات الرسمیة المسئولة عن تنفیذ المخطط  -13

  مان تخطیط وعدم التنسیق بین المؤسسات المحلیة والوطنیة في سبیل ض      

  .جید وتنفیذ صحیح للمخطط       

  تبین من خالل الدراسة المیدانیة بأن هناك عدم فهم لمعنى المخطط من -14

  .قبل المواطنین والجهات الرسمیة في بعض الحاالت        

  ةــارتفاع أسعار األراضي والمساكن بشكل مذهل داخل المخطط نتیج -15

  .المضاربة في العقارات        

لم تراعـي الظـروف الطبیعیـة مـن جیومورفولوجیـا أو عنـد إعـداد المخططـات   -16

منطقــة مجــرى وادي  أو تنفیـذها ویظهــر ذلــك مـن خــالل التوســع العمرانـي فــي

والتـــي كـــان یجـــب أن تكـــون منطقـــة . ة الرملیـــة الشـــاطئة أتـــالل جنـــوب التلـــ

وخدمیـــة وغیرهـــا فـــي  ســـكنیة خضـــراء وترفیهـــه وفضـــاء بـــدل أن تكـــون مبـــاني

وضع غیر مناسب من الناحیة الفنیـة حیـث األسـباخ وقـرب المیـاة السـطحیة م

ــــى التكــــالیف الباهظــــة فــــي ســــبیل إنشــــاء وتطــــویر  لســــطح األرض إضــــافة إل

 .وصیانة هذه اإلنشاءات في هذه المنطقة الصعبة 

تبین من خـالل دراسـة وظـائف المدینـة بـان الوظیفـة االداریـة احتلـت المرتبـة   -17

تلیهـا الوظیفـة التعلیمیـة % )  27.7( المدینـة بنسـبة  األولى من بـین وظـائف

ــــم الخــــدمات بنســــبة %) 26.1(بنســــبة  وهــــذا یعنــــي ان المدینــــة %) 22.3(ث

  .متعددة الوظائف وأنها مدینة خدمیة بالدرجة األولى 
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  -:التوصيات 
ـــم دراســـة مخطـــط مدینـــة ســـرت وٕاســـتعماالت األراضـــي والوظـــائف التـــي بعـــد  أن ت

یل هذه الوظائف وعالقة مركز المدینة ببقیة أجزائهـا والمنـاطق تقدمها المدینة وتحل

واألقالیم المحیطة بها والتعرف على مورفولوجیـة المدینـة وشـكل المخطـط والتطـور 

التغیــر فــي وظــائف المدینــة كمــا أن الــذي حــدث لــه خــالل الثالثــین ســنة الماضــیة 

بعد أن تغیـر دور وطغیان الوظیفیة اإلداریة والخدمات على كل الوظائف األخرى 

ـــوطني والـــدولي وحجـــم  ـــى المســـتوى ال ـــة مـــن المســـتوى المحلـــي واإلقلیمـــي إل المدین

ـــة ترتقـــي إلـــى  اإلنفـــاق فـــي التنمیـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى مدینـــة عصـــریة حدیث

المســتوى المطلــوب علیــه فــإن هــذه الدراســة وبعــد التحلیــل والفحــص الــدقیق لمدینــة 

الطبیعیة والبشریة التي تؤثر فیها فـإن سرت من خالل موضعها وموقعها والعوامل 

التوصیات الالزمة والتـي هـي عبـارة عـن إنعكـاس للنتـائج التـي  إعداد  من الواجب

   -:توصل إلیها الباحث عن مدینة سرت وتتلخص هذه التوصیات في 

ـــــد إعـــــداد المخططـــــات وإ مراعـــــاة الزیـــــادة الطبیعیـــــة  -1 ســـــتعماالت والهجـــــرة عن

ضـــري لمدینـــة ســـرت خـــالل الثالثـــین ســـنة األراضـــي بمـــا یواكـــب النمـــو الح

  . القادمة

 )Sustainable Development( ضـرورة تطبیـق مبـدأ التنمیـة المسـتدامة -2

ـــى المـــوارد الطبیعیـــة فـــي التخطـــیط الحضـــري بمـــا یُ  مكـــن مـــن المحافظـــة عل

  .وذلك لصالح األجیال القادمة  والبشریة واالهتمام بالبیئة الحضریة

لكافــة فــي التنمیــة  )Balannced Growth(إتبــاع سیاســة النمــو المتــوازن -3

بما یحقق رفاهیة السكان وفق األسس العلمیة والتطـورات الحدیثـة القطاعات 

وذلـك بتنمیـة المـدن والقـرى الصـغیرة . واستخدام التقنیات فـي كافـة المجـاالت

المحیطة بمدینة سرت مثل ابوهادي ، جارف ، بن جواد ، الهیشـة ، زمـزم ، 

  . الغربیات ، السواوة
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تحدیــد أنــواع مــواد البنــاء واإلنشــاءات بمــا یســاهم فــي المحافظــة علــى البیئــة  -4

 .واختیار المواد التي تواجه الظروف الطبیعیة 
المحافظــة علــى األراضــي الزراعیــة حــول مخطــط المدینــة وذلــك نظــرًا لقلتهــا   -5

والحاجـــة الماســـة إلـــى تنمیتهـــا ، بحیـــث تكـــون مصـــدر الغـــذاء للســـكان لیـــتم 

یًا من الغذاء بحیث تكون المدینة تعیل نفسها وأن ال تكون عالـة االعتماد ذات

 . من المدن على غیرها
المرتفعــة فــي البنــاء والتوســع فــي اإلنشــاءات والمبــاني ٕاتبــاع سیاســة النمــو الرأســي و 

حفاظًا على األراضي وعدم انتشار المباني على حسـاب األراضـي التـي تقـع حـول 

 .المدینة 

المبـاني القدیمـة وصـیانتها  لحضري بالمحافظـة علـىالمحافظة على النسیج ا -6

وتصــمیم المبــاني الجدیــدة بمــا یواكــب البیئــة والنســیج الحضــري للمدینــة حتــى 

 .سب المدینة طابع ممیز تتك
 متــر 100االهتمــام بمنطقــة شــاطئ البحــر وتنمیتهــا وعــدم البنــاء فــي مســافة  -7

ریــة ولخلــق بیئــة حفاظــًا علــى البیئــة البحوالتــي حــددها القــانون  مــن خــط المــد

سیاحة للسكان تكون على درجـة عالیـة مـن الكفـاءة والنظـام لمـا یمثلـه البحـر 

 .من قیمة جمالیة وبیئیة ومتنفس للسكان 
وفق نظم المخطط الحضري  المنشاءاتتنظیم عملیات البیع والشراء وتوزیع  -8

 .وٕاستعماالت األراضي 
لســیاحة ، الصــید تطــویر وظــائف المدینــة واالهتمــام بقطاعــات أخــرى مثــل ا -9

 .البحري 
ــــاه الصــــرف الصــــحي ، ومیــــاة األمطــــار فــــي عملیــــة رش  -10 االســــتفادة مــــن می

هذه المیاه هدرًا  عحتى ال تضی وبالقرب منها الحدائق والمزارع حول المدینة 

 .وللمحافظة على إمدادات المیاه وترشیدها 
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 700فریقــي اإلتجــاه نحــو الجنــوب الغربــي فــي إتجــاه موقــع حــي اإلتحــاد اإل -11

وحدة سكنیة اآلن مع مراعـاة وجـود الخـزام األخضـر والمحافظـة علیـه والـذي 

 .والمقترحة وٕاعادة توظیفیه كمتنفس للمدینة  یفصل المناطق السكنیة القائمة

المحتمــل باتجــاه الغــرب حیــث توجــد حالیــًا منطقــة توجیــه التطــور الصــناعي   -12

معالجـــة مصــنع األعــالف ، والمنطقـــة الصــناعیة أضـــف إلــى ذلـــك محطــة ال

 .كم غرب سرت   7وصوًال إلى المنطقة الصناعیة  الخاصة  بالمدینة
لغــرض الســكن فــي اإلتجــاة الغربــي والســیطرة علــى البنــاء الحــد مــن البنــاء   -13

العشــــوائي فــــي منطقــــة الزعفــــران حتــــى الیصــــل البنــــاء لغــــرض الســــكن إلــــى 

 .المنطقة الصناعیة ولما لذلك من تأثیر على سالمة البیئة والسكان 

بالملكیـة وتطبیـق قـانون نـزع الملكیـة للمصـلحة العامـة نفیذ القوانین الخاصة ت -14

 .والسیطرة على أسعار األراضي حول المدینة 

عدم التهاون في تطبیق المخطـط وفـق االسـتعمال القـانوني لكـل مسـاحة مـن  -15

 .األرض وعدم تغیر وظائف وخصائص هذه اإلستعماالت 

لى اإلستمرار البد من تطبیـق أسـلوب وقادرة ع فّعالة في سبیل ضمان مدینة -16

الســكان إلــى هــذا  جیــهفــي إدارة المدینــة وتو ) Urbanism(الحیــاة الحضــریة 

 .األسلوب 
فــي كافـــة  )Continuous Planning(أتبــاع سیاســة التخطــیط المســـتمر  -17

 Fast(عملیات توجیه النمو الحضري للمدینـة بحیـث یكـون سـریع ومـرن    
And Flexible Planning Process ( یعطـى المجـال لتوجیـه األهـداف

 .بما یحقق راحة وسالمة سكان المدینة 
السیطرة على النظام العشوائي للتسـویق الـذي ینتشـر فـي المدینـة علـى شـكل  -18

على جانبي الطـرق ممـا یعیـق الحركـة  )Shopping Ribbons()1(أشرطة 

 .ویساهم في ربكة واضحة لشوارع المدینة 

                                                
 . 18سعد خلیل القزیري ، التحضر والتخطیط الحضري في لبیبا ، مرجع سبق ذكره ، ص   )1(
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  ر العربیةالمراجع والمصاد -:اوًال 
  

 الكتب - 1
  

ل بولقمة ، في الھادي  الغالف الحیوي،  عبدالعزیزأبو خشیم ، ابریك  - 1 عد خلی وس

ري  رران( القزی ا ) مح ي الجغرافی ة ف ة دراس ة  ،، الجماھیری دار الجماھیری ال

  .م  1995للنشر و التوزیع واإلعالن ، سرت ، 

د ،  يابعزال - 2 م محم و القاس ر ، أب رى والتغی ل الب رق والنق اعي الط االجتم

ة ي الجماھیری ادي ف ع واإلع واالقتص ر والتوزی ة للنش أة العام ـ، المنش الن ـ

 .م 1981طرابلس ، 

، دار الفكر العربي،  دراسات في جغرافیة العمراني ،  والشریعي ، أحمد البد - 3

 .م  1995القاھرة ، 

 م  1988 ،، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة تخطیط المدنالم ، أحمد خالد ، ع - 4

ى ،  - 5 د عل ماعیل ، أحم دنإس ة الم ي جغرافی ات ف ة ،   5، ط دراس ، دار الثقاف

 .م  1992القاھرة ، 

 .م 1968، مكتبة النور، طرابلس ،  معجم البلدان اللیبیةالزاوي ،الطاھر أحمد ،  - 6

ارةریمشا ، اناتولى ،  - 7 ة داود الم تخطیط وبناء المدن في المناطق الح ر ، ترجم نی

 .م 1977،  والنشر ، موسكو، دار میر للطباعة 

د  دراسات في جغرافیة العمران الحضري، جاكلین ، جارنیة  - 8 ب ، محم ، تعری

 .م  2000بھجت الفاضلي ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة 

ي  لور ،فیت تای، تحریر جر الجغرافیا الحضریةفیت ، تایلور ، جر - 9 الجغرافیا ف

ل ، الجزء رب ، محمد مالقرن العشرین ، ترجمة محمد السید غال و اللی سى أب

 .م  1975القاھرة ،  ، الثاني ، الھیئة المصریة العامة للكتاب

 .م  1977، عالم الكتب ، القاھرة ،  2، ط جغرافیة المدنمدان ، جمال ، ح  - 10

ر، -------------------  - 11 یة مص زء شخص ان ، الج ة المك ي عبقری ة ف ، دراس

 . 1998،  األول ، دار الھالل ، القاھرة

ر، ------------------- - 12 یة مص زء شخص ان ، الج ة المك ي عبقری ة ف ، دراس

 .م1999، الثاني ، دار الھالل ، القاھرة 
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ر، ------------------  - 13 یة مص زء  شخص ان ، الج ة المك ي عبقری ة ف ، دراس

 . م2000،  الثالث ، دار الھالل ، القاھرة

ر، -----------------  - 14 یة مص ي عبق شخص ة ف زء ، دراس ان ، الج ة المك ؤی

 . م 2001،الرابع ، دار الھالل ، القاھرة

ا السیاسیة ،----------------  - 15 ، الجمھوریة العربیة اللیبیة، دراسة في الجغرافی

 .م 1995،  القاھرة ، مكتبة مدبولى 2ط 

ة، دار المعرفة ال البیئة و التخطیط العمرانيمحمد ، خلف هللا حسن ،   - 16 ، جامعی

 .م  1999اإلسكندریة ، 

ف حسین ،   - 17 یط الحضريالدلیمي ، خل اھیم التخط ة  ،، أسس ومف دار العلمی ال

 .م  2002 ،الدولیة للنشر و التوزیع ، عمان

ر ، مت  - 18 ل ، روج ةش ا الحدیث ور الجغرافی الب ،  تط ید غ د الس ة محم ، ترجم

 .م  1973القاھرة ،  ،ة االنجلو المصریةتبأحمد الصادق ، مك دولتو

،  )محرر( ور باـــفي منصور الب ، التركیب الداخــليل ــــخلی، سعد زیرى الق - 19

ادیة دة االقتص ر والقاع رزق التحض اریونس  ،2، ط م ة ق ورات جامع منش

 .م  1995بنغازي ، 

ي، ------------------- - 20 تعماالت األراض ي من إس ـ، ف              ورابصور البــ

ة  2ط ، غدامس التحضر و القاعدة االقتصادیة ،) محرر (  ، منشورات جامع

 .م  1995قاریونس ، بنغازي ، 

ر ، -------------------- - 21 ل الالتحض عد خلی ھ ، س و لقم ادى ب ي الھ رى   ، ف  قزی

رران (  ر ) مح ة للنش دار الجماھیری ا ، ال ي الجغرافی ة ف ة دراس ي الجماھیری ف

 .  م  1995والتوزیع واإلعالن ، سرت ، 

، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  دراسات حضریة ،.............................. - 22

 .م 2007

ا، ......................... - 23 ي لیبی دن ف تقبل الم ث ومس ل الثال ورات  ،الجی منش

 .م 2006 ،مكتب العمارة لألستشارات الھندسیة ، بنغازي

از تنظیم  المحافظة على المدن القدیمة، .........................  - 24 ، منشورات جھ

 .م  2007رة مدینة بنغازي القدیمة ، بنغازي، إداو
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ة 1، ط التخطیط للتنمیة السیاحیة في لیبیــا، ......................... - 25 ، دار النھض

 .م2006بیروت ،  العربیة ، 

ات، ......................... - 26 ات والمعوق ا االمكانی ي لیبی یاحة ف ، دار  1ط  ،الس

 .م  2002 ،ساریا للطباعة والنشرا

ا، .............................. - 27 ي لیبی ري ف یط الحض ر والتخط ب  ،التحض مكت

 .م 1999العمارة لألستشارات الھندسیة ، بنغازي ، 

داد ال - 28 ف ، ح وض یوس ریة، ع ا البش ي الجغرافی اث ف ومي  أبح ز الق ، المرك

  .م 1998، طرابلس ،  حضریةللبحوث والدراسات ال

ریة، ..............................  - 29 ا الحض ي الجغرافی االت ف وار  مق ة االن ، مكتب

 .م 2002العلمیة ، بنغازي ، 

ة، .............................. - 30 رق الفرعی ل ، ط الط بكات النق دار  ،1، وش ال

 .م 1996الدولیة للنشر والتوزیع و اإلعالن ، القاھرة ، 

ي، ............................. - 31 ي العلم ث الجغراف ل البح ورات  1ط ، دلی ، منش

 .م  2003جامعة قاریونس ، بنغازي 

د ،  یلحيمص  - 32 ة ، فتحى محم دن اإلطار النظري وتجارب المدین ة الم جغرافی

  .م 2000، مطابع التوحید الحدیثة ، القاھرة ،  العربیة

، دار النھضة العربیة  1الجزء األول ، ط ،جغرافیة المدنعطوى ، عبد هللا ،   - 33

  .م 2001، بیروت ،

ة 1، الجزء الثاني ، ط جغرافیة المدن، ............................ - 34 ، دار النھض

  .م 2002العربیة ، بیروت ، 

دار النھضة ، 1، الجزء الثالث ، ط جغرافیة المدن، ............................ - 35

  .م 2003العربیة ، بیروت ، 

ا البشریةالمھدوى ، محمد المبروك ،   - 36 ة لیبی ة  ،2، ط جغرافی منشورات جامع

  .م 1990قاریونس ، بنغازي ، 

وھري ، یس  - 37 ید ، الج د الس الب ، محم رى، رغ ة الحض أة  جغرافی ، منش

  .م 1991المعارف ، االسكندریة ، 
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ھ ، شایابوع  - 38 د االل ة، عب ة العربی ة المدین ات ، ،  1، ط أزم ة المطبوع وكال

  .م 1980الكویت ، 

ھ ، ال شایابوع  - 39 حاق یعقق، عبد االل ي وب ، طب ، أس االتجاھات المعاصرة ف

  .م 1980 ، الكویت ،، وكالة المطبوعات1، ط الدراسات الحضریة

ى ،   - 40 وات ، عل ريالح یط الحض ر  1، ط التخط ة للنش دار الجماھیری ، ال

  .م 1990والتوزیع واإلعالن ، مصراتھ ، 

دن والتخطیط الحضري،  لودىعموره ، على المی  - 41 ، دار  1، طلیبیا تطور الم

  .م   1998،  للطباعة والنشر ، بیروت  الملتقى

  .م1983 ،، دار الفكر ، دمشق الوجیز في المناخ التطبیقي على ،،موسى  - 42

د ،  - 43 اح محم د الفت ة ، عب رانوھیب ة العم ي جغرافی ة ،  ف ة العربی ، دار النھض

  .م 1980بیروت ، 

ھ ، أبحاث في جیونین جودة حس، جودة   - 44 ةرموفولوجی زء  ،األراضي اللیبی الج

  . م1973عة بنغازي ، م، منشورات جا 1، ط ولاأل

ة، ...........................  - 45 ة األراضي اللیبی ي جیوموفولوجی زء  ،أبحاث ف الج

  .م  1975، منشورات جامعة بنغازي ، 2الثاني ، ط

رىد على حسن ، بفاف ، عخال  - 46 لیمانیة الكب ة الس ، دار  التركیب الوظیفي لمدین

  .م 1977امعة السلیمانیة ،الكتب للطباعة والنشر ، ج

دنعبد على حسن ، واخرون ، . فاف خال  - 47 ة الم ة لجغرافی ادئ العام ، دار  المب

  .م  2000الكندى ، اربد ، 

ریح ،    - 48 ز ط د العزی رف ، عب اش ة لیبی كندریة  3، ط جغرافی ز االس ، مرك

  .م 1996 ،للكتاب، االسكندریة

د . - 49 ي محم ة ، فتح و عیان ران، أب ة العم ة  ، دار جغرافی ة الجامعی المعرف

  .م 2000االسكندریة ، 

رى، ............................  - 50 و الحض كان والنم ة ،  الس ة العربی ، دار النھض

 .م 1984بیروت 

ران، ....................................  - 51 ة العم ة،  جغرافی ة  دراس ة للقری تحلیلی

  م2000والمدینة ، دار المعرفة الجامعیة 
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الرد ،  - 52 یوی رىس ، مج حراء الكب اني الص ة الفرج ة مكتب رابلس ،  ،، ترجم ط

  .م 1967

  .م 2000، دار الفكر ، دمشق ،  مناھجھا وأھدافھاالجغرافیا ،  وحخیر ، صف - 53

اغور - 54 ى ف ي ، ، عل ر العرب اق التحض ة ال أف روت ، ع، دار النھض ة ، بی ربی

 .م 2004

أة  - 55 ي ، المنش اء الجغراف ادئ اإلحص دهللا ، مب ي عب اض ، فتح ر فی ة للنش العام

  .م  1983والتوزیع واإلعالن ، طرابلس ، 

ى ،  - 56 الم عل اجى ، س دةالحج ا الجدی ات  لیبی اتح للجامع ع الف ورات مجم ، منش

  .م 1989،طرابلس 

د ، صال - 57 ؤاد محم يقار ، ف یط اإلقلیم ارف ، 3، ط التخط اءة المع ، منش

  .م 1994اإلسكندریة ، 

وجلي ،  - 58 زوى ، ل دابیال رة ، اج ة المتغی ورات  ،م 1990، م  1966ا المدین منش

  .م 1991جامعة قاریونس، بنغازي ، 

الب ،  - 59 بحي ، غ د ص یم ، محم د الحك ید ، عب د الس اً محم كان جغرافی و  الس

  .م 1998، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة ،  6ط،  دیمقرافیاً 

االكی - 60 د ، خی كان، منصور محم ـ، الھ الس عد خلیــــ ة وس ـادى بولقم زرىــ      ل الق

رران (  دار ال) مح ا ، ال ي الجغرافی ة ف ة دراس ي الجماھیری ة، ف ر  جماھیری للنش

  .م 1995واإلعالن ، سرت ،  عالتوزی

كاني، ....................... - 61 ع الس ور الب الوض ي منص رر (  ابور، ف ، ) مح

ادیة ، ط دة االقتص ر والقاع دامس التحض اریونس ، 2غ ة ق ورات جامع ، منش

  .م 1995بنغازي 

ب - 62 ب ،  الكی دین غال م ال اریخ، نج ك الت ي فل براتھ ف ركة العا1ط،  ص ة م، الش

  .م 1975للنشر والتوزیع واإلعالن ، طرابلس 

دیث، ...................... - 63 ر الح ي العص ا ف اف لیبی ة اكتش ة  ،قص اة العام المنش

  .م 1979للنشر والتوزیع واإلعالن ، طرابلس 

یم ناصر ،  - 64 ة المالعشاوى ، عبد الحك ب دنجغرافی دیث ، جامعي ال ، المكت الح

  .م  2008اإلسكندریة 
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ا ، ینسن ، أریلر ھولت  - 65 ا ومفاھیمھ ة عوض  1ط، الجغرافیة ، تاریخھ ، ترجم

بنغازى، ، یوسف الحداد وابو القاسم عمر الشتیوى ، منشورات جامعة قاریونس 

  .م 1998

ل ،  - 66 عد خلی ري ، س طفى ، القزی ادى مص ة ، الھ ةابولقم ة دراس ي  الجماھیری ف

  .م 1995سرت ، ، ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واالعالن  الجغرافیا

، جامعة قاریونس ، بنغازي ، 1، ط ، دراسات لیبیةأبولقمة ، الھادى مصطفى  - 67

  . م 1998

اب األول تاریخنایھوم ، الصادق ، واخرون ، نال - 68 ا من ، ، الكت ا  ذلیبی ور م عص

  .م 1977، لمیالد ، دار التراث ، جنیف قبل التاریخ حتى القرن السابع قبل ا

د غی - 69 اریخ سرت،  ثالمة ، أحم ة  مختصر ت ة الشعبیة لإلعالم والثقاف ، اللجن

  .م 2005شعبیة سرت ، 

ياد ، یش ، جمعة رجب ، مقیلي ، امحمدعیطنط - 70 ى البحث الجغراف دخل إل  ، م

  . م 1993 الكویت ،مكتبة الفالح ، ،1ط

ا - 71 د ، بالب ور محم دامس اور ، منص ادیةغ دة االقتص ر والقاع  2ط لتحض

  .م 1995منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي ، 

د، ............................ - 72 ر والقاع رزق التحض ادیة ةم  ، 2ط ، االقتص

  .م 1995منشورات جامعة قاریونس ، بنغازي 

د ،  - 73 د أحم د الحمی ین عب وان ، حس اع رش م االجتم ي عل ة ف ة ودراس المدین

 .م 1998كتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ، ، الم6، طالحضري 

تلو ، د - 74 ط ،ق، .ف.كریس رق األوس ي الش ر ف ان  ،1ط التحض ة رمض ترجم

 .1989طرابلس ، ، ي خلف هللا ، المنشأة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن یبعر

د ، ابو العینین ، حس - 75 طح االرضن سید أحم الم س ة ،  مع ة العربی ، دار النھض

 . م1998،  بیروت

ة ،  أصول الجغرافیا المناخیة، ............................... - 76 ة العربی ، دار النھض

 . م1995،بیروت

المركز العربي  ،1، ط، دراسة إقلیمیة  ، براك القدیمةاالجواد ، فضل إبراھیم  - 77

 .م 1992مرزق ،  ،  ألبحاث الصحراء وتنمیة المجتمعات  الصحراویة
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ى صحة اإلنسان، البیئة خمیسالزوكة ، محمد  - 78  ،ومحاور تدھورھا وأثارھا عل

 .م 1996المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة دار ،  1ط

ة  ،سكان لیبیاریكودى ، نسطیني ، ھغأ - 79 القسم الخاص بطرابلس الغرب ، ترجم

 .م 1978الدار العربیة للكتاب ، تونس ،  ، 1ط ، خلیفة محمد التلیسي

، مجلس تنمیة  1، ط مة للمدن اللیبیة، األسماء القدیلوف ، عبد السالم محمد ش - 80

 .م  2002اإلبداع الثقافي ، بنغازي ، 

ر  - 81 د عم ن محم ماعیل ب دین إس اد ال داء ، عم و الف وأب دان، تق ،  1، ج  یم البل

 .م  1978المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

د  - 82 د هللا محم الي ، عب ھالھم اعي وتقنیات ث اإلجتم لوب البح ازي ،  ، أس بنغ

 . م  1988منشورات جامعة قار یونس 

د ،  - 83 ةالفوال ، صالح محم وم اإلجتماعی ة العل ب ،  منھجی الم الكت اھرة ، ع ، الق

 .م  1987

تش بروشین  - 84 انیكوالي إیل اریخ لیبی ة ، ت ة العربی د  ،  الطبع اب الجدی ، دار الكت

 .م  2001المتحدة ، بیروت ، 

المیة دراسات في تاریخي ، عبد الجبار ، ناج - 85 ة اإلس ، منشورات  المدن العربی

 . م  1986جامعة البصرة ، البصرة ، 

ود ،  - 86 ن محم ان ب د رمض ةخال رب اللیبی ي  الت ث العلم ة للبح ة القومی ، الھیئ

 .م 1995،طرابلس، 
  
  : الرسائل الجامعیة   - 2
  

  

تن. "أبو بریق ، على  - 1 ة زلی ة بمدین " الزحف الحضري على األراضي الزراعی

قسم الجغرافیا ، كلیة األداب ، جامعة الفاتح، ) تیر غیر منشورة رسالة ماجس( 

 .م  2002طرابلس ، 

ة "الخبائى ، صالح حمید حبشي ،  - 2 ي استعمال األراضي حول المدین ر ف التغی

ة ورة (،  "العراقی ر منش وراه غی الة دكت ة اآلداب)رس م ا ،كلی ا ، قس لجغرافی

 .م 1977جامعة القاھرة 
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ادر ، الشركسي ، ونیس عبد ال - 3 ازي "ق ة بنغ یم مخطط مدین  – م 1966( ، "تقی

ر منشورة ()  م 2014 ة اآلداب ، ) رسالة ماجستیر غی اریونس ، كلی ة ق جامع

 .م 1989 ،قسم الجغرافیا ، بنغازي

یج سرت"الغول ،عبد القادر على ،  - 4 ،  "األھمیة اإلستراتیجیة واالقتصادیة لخل

ورة( ر منش تیر غی الة ماجس م الجغراف ،) رس اقس ة اآلداب ، جامع ، ی ـكلی ة ـ

 .م 1998، قاریونس ، بنغازي

ة لحاالت "النمو الحضري في مدینة االبیار "،  فاطمةالزقلعي ،  - 5 ة تحلیلی دراس

وائي ،  اء العش ورة(البن ر منش تیر غی الة ماجس ا ،) رس م الجغرافی ة  ، قس كلی

 . م 2004اآلداب ، جامعة قاریونس ، بنغازي

د الھ - 6 ة أحم ي ، كریم ب "ادي ، الجھیم ي التركی ا ف ة وأثارھ رة الداخلی الھج

ازي  ة بنغ ادي لمدین ورة(، "االقتص ر منش تیر غی الة ماجس ة  ،) رس جامع

 .م 2006بنغازي ،  ، قاریونس

اني "قاني ، أحمد منیس محمد ، بني ولید زرال - 7 اني الث د العثم  1835خالل العھ

ةم دراسة تاریخیة في أوضاعھا السیاسیة واالقتصادی 1911 – م ،  "ة والثقافی

 .م 2004، جامعة المرقب ،  )یر منشورةغرسالة ماجستیر (

دن " المنصوري ، سالمة محمد ،  - 8 ة الم ي جغرافی ة ، دراسة ف ة درن ( ، " مدین

ورة  ر منش تیر غی الة ماجس ة ) رس ة اآلداب ، جامع ا ، كلی م الجغرافی ، قس

 .م  1995قاریونس ، بنغازي 

ي األراضي الز" الزایط ، نفیسھ ،  - 9 ة " راعیة ومخاطر الزحف العمران ، دراس

ر ،   ل األخض اء بالجب ة البیض ة بمنطق ا الزراعی ى الجغرافی ة ف الة (تحلیلی رس

ورة  ر منش تیر غی اریونس ، ) ماجس ة ق ة اآلداب ، جامع ا ، كلی م الجغرافی قس

 .م  1999بنغازي ، 

ى ،  - 10 ود عل ریبش ، مول ى النش" ب ره عل ة وأث ة الزاوی و الحضري لمدین اط النم

ة ،  ورة ( الزراعی ر منش تیر غی الة ماجس ة اآلداب ) رس ا ، كلی م الجغرافی قس

 .م  1996جامعة قاریونس ، بنغازي 
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ا  - 11 و ص دود ، أب ى ،  عح د عل د"محم ي ولی ة بن ط مدین یم مخط الة ( ،"تقی رس

ورة  ر منش تیر غی م )ماجس ریة ، قس عبة البش ا ، ش ات العلی م الدراس ، قس

 .م 2003 ، بني ولید ، لعلوم ، جامعة المرقبالجغرافیا ، كلیة اآلداب و ا

د ،   - 12 اھرة" خلیل ، عالء السید محم ي محافظة الق واء ف وث الھ ي  "تل دراسة ف

ة  ا التطبیقی ورة(، "الجغرافی ر منش تیر غی الة ماجس م  )رس ة اآلداب ، قس كلی

 .م 1999الجغرافیا ، جامعة القاھرة ، 

ة البیضاءمالتركیب ال"عبد النبي ، أحمد عبد السالم ،   - 13 داخلي لمدین ،  "كاني ال

ا)رسالة ماجستیر غیر منشورة ( ة عمر  ، ، قسم الجغرافی ة اآلداب ، جامع كلی

 .م  2003المختار ، البیضاء ، 

ة"عبد الحكیم ، محمد صبحي ،   - 14 ة اإلسكندریة  دراسة جغرافی رسالة ( "مدین

 م 1958ھرة ، جغرافیا، جامعة القاكلیة اآلداب ، قسم ال )دكتوراه غیر منشورة

ادى ،  - 15 د الھ د عب ان "عبد الرحمن ، محم ة عم ي مدین ،  "استخدام األراضي ف

ورة( ر منش وراه غی الة دكت ة اآلداب ،  )رس ة ، كلی ا ، جامع م الجغرافی قس

 .1995 القاھرة،

دات ،  - 16 ائقعوی ن ف ف ،  حس ین وادي "یوس ا ب دة م ة الممت ي المنطق حر ف التص

وازن  ،" نة سرتھراوة شرقاً ووادي جارف غرباً بمدی ي اختالل الت ة ف دراس

ة ،  بھ الجاف ة وش اطق الجاف ي المن ي ف تیر(البیئ الة ماجس ورة رس ر منش  ،) غی

 .م  2008جامعة التحدي ، سرت ، 

مدینة المرج الجدید التوزیع السكاني للخدمات ب"محمد ، أسامة خیر هللا على ،  - 17

ر (، " م2003إلي  م1973في الفترة من  تیر غی ة  )منشورةرسالة ماجس جامع

 .م 2003بنغازي ،  ، قاریونس

 ، " م 2002تقییم مخطط مدینة الزاویة لسنة " محمد ، عواطف األمین ،  - 18

قسم الجغرافیا جامعة السابع من إبریل ، الزاویة، ) رسالة ماجستیر غیر منشورة ( 

  .م  1996
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  التقاریر الرسمیة  - 3      
  

  

 ،لجیل الثالث للمخططات ، إقلیم الخلیج التخطیطيمصلحة التخطیط العمراني ، مشروع ا .1

رابلس نتائج المخطط اإلقلیمي والمخططات المحلیة إلقلیم الخلیج التخطیطي م 2007،  ـط
.  

ــروع الجیــــل الثالــــث للمخططـــات ، إقلــــیم الخلــــیج ـــــمصلح .2 ة التخطــــیط العمرانــــي ، مـش

ارات الھن ة لالستـش یةالتخطیطي اإلقلیم التخطیطي سرت ، مكتب الجامـع رابلس ، دـس  ، ـط

 . م2006

ة الشــعبیة العامــة لإلعــالم والثقافــة ، لیبیــا الثــورة فــي عشــرون عامــاً ، إعــداد ــــأمانــة اللجن .3

 . م1989طرابلس ،  م1989،  1969مجموعة من األساتذة ، 

المركــز الــوطني لألرصــاد الجویــة ، إدارة المنــاخ ، النشــرة المناخیــة الســنویة ، طــرابلس  .4

 .م  1993

الكتیــب التفســیري ،  250000:1لجیولوجیــة ل لیبیــا  حــوث الصــناعیة ، خریطــةمركــز الب .5

 .م  1977، طرابلس ،  4ـ  33د .لوحة قصر سرت ، ش 

 .م  2004القیادة الشعبیة اإلجتماعیة لمنطقة سرت ، میثاق الشرف ، سرت ،  .6

نطقــة الم فــيالھیئــة العامــة لإلســتثمار میــاه النھــر الصــناعي العظــیم ، تقریــر عــن التربــة  .7

 .م 2000الوسطي ، سرت ، 

رابلس ،  .8 زء األول ، ـط تدامة ، الـج ة المـس ة للتنمـی تراتجیة الوطنـی الھیئة العامة للبیئة ، اإلـس

 .م  2008

 .م  1973بلدیة سرت ، التقریر السنوي ، سرت ،  .9

نویة ، ـسرت  .10 رة ـس ام ، نـش طور وأرـق ي ـس رت ـف رت ، ـس رع ـس عبیة للتخطـیط ـف اللجنة الـش

 .م  1990
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یري ، ـی، الكت 2500000: 1وث الصناعیة ، خریطة لیبیا الجیولوجیة مركز البح .11 ب التفـس

 .م  1977، طرابلس ،  4-33لوحة قصر سرت ، ش د 

 .م  1978أمانة التخطیط ، مصلحة المساحة ، األطلس الوطني ، طرابلس ،  .12

اللجنــة الشــعبیة لشــعبیة ســرت ، مشــروع إعــادة النظــر فــي مخطــط مدینــة ســرت ، الجــرد  .13

بمســاندة شــركة جیوكــارت البولندیــة ،  ، ، المكتــب اإلستشــاري الھندســي للمرافــق الحقلــي

 .م  2002 ناصر  سرت ،

ـــة للتعـــداد العـــ .14 ـــة العامـــة لمعلومـــات ، النتـــائج األولی م، طـــرابلس ،  2006ام للســـكان الھیئ

 .م 2006

س ، م ، طــرابل 2006م للســكان للتعــداد العــا النتــائج النھائیــة ،الھیئــة العامــة للمعلومــات .15

 .م 2008

داد  .16 أمانة اللجنة الشعبیة العامة لتخطیط األقتصاد ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، نتائج التـع

 .م  1989م ، بلدیة سرت ، طرابلس ،  1984العام للسكان 

ـــائج التعـــداد  .17 ـــق ، نت ـــة للمعلومـــات والتوثی ـــة الوطنی ـــام للســـكان الھیئ ، طـــرابلس  1996الع

 .م 1998

م 1973عداد العام لسكان الخلیج ،  اإلحصاء والتعداد ، نتائج التأمانة التخطیط ، مصلحة  .18

 .م 1977، طرابلس 

ام للســكان  .19 داد ، التعــداد الـع ارة ، مصــلحة اإلحصـاء والتـع م   1964وزارة األقتصـاد والتـج

 .م  1965مقاطعة مصراتھ ، طرابلس ، 

لعـــام للســـكان عــداد اوزارة اإلقتصــاد الـــوطني ، مصــلحة اإلحصـــاء والتعــداد ، تقریـــر الت .20

 .م  1959م ، طرابلس ، 1954
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، طــرابلس المركــز الــوطني للألرصــاد الجویــة ، إدارة المنــاخ ، النشــرة المناخیــة الســنویة  .21

 .م  1973

المركــز الــوطني لألرصــاد الجویــة ، إدارة المنــاخ ، البیانــات المناخیــة لمحطــة األرصــاد  .22

 .م  2008م ، طرابلس 2007م حتى  1970الجویة سرت من 

ـــة للتعـــداد العـــام للســـاكان ، ال .23  1424ھیئـــة الوطنیـــة للمعلومـــات والتوثیـــق ، النتـــائج النھائی

 ) .ف1998( میالدیة  1428، طرابلس ) ف 1995(میالدیة ، 

طرســة القــوة األمریكیــة ، المواجھــة اللیبیــة اإلمریكیــة فــوق میاھنــا اإلعــالم الخــارجي ، غ .24

  . م 1982 ،اإلقلیمیة ، طرابلس

  

  -:الدوریات -4
  

، "التركیب الوظیفي لمدینة طرابلس الكبرى بالجمھوریة العربیة اللیبیة"الخیاط ، حسن ،  .1

 .م  1970، المجلد السادس ، بغداد ،  مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة

ة" صغرىالتحضر في لیبیا ودور المدن ال"یري ، سعد خلیل ، زالق .2  ، مجلة المدینة العربـی

 . م1986، الكویت ،  المعھد العربي إلنماء المدن

، "تحــول األراضــي لالســتعمال الحضــري أثــرة وطبیعتــھ فــي لیبیــا "المصــراتي ، أحمــد ، .3

 .م  1986، العدد الثالث واألربعین ، بیروت ،  مجلة الفكر العربي

یة أ" المنیسي ، ولید عبد هللا ،  .4 ة والسیاـس ھ الفكرـی وائح التخطـیط الحضـري ومنھجیاـت ر ـل ـث

 .م  1998القاھرة ،  جمعیة الجغرافیة العربیة،مجلة ال،  "على المدن

ن "حزین ، عبد الفتاح إمام ،  .5 االتجاھات الحدیثة في جغرافیة المدن خالل الربع األخیر ـم

ة،  "القرن العشرین ة العربـی ددال مجلة الجمعیة الجغرافـی اھرة ،  2 ـع اني ، الـق ، الـجزء  الـث

 .م1998
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لعمراني للمدن اللیبیة الرئیسیة، دراسة مقارنة تحلیل وتنبؤ التطور ا"صقر ، زین الدین ،  .6

رج ،  مجلة كلیة اآلداب والعلوم، " مع المدن العراقیة ابع ، الـم دد الـس رج الـع ة الـم ، جامـع

 .م  2000

ـــ، الملتقى الجغ "دنــــالتطور المعاصر للم"ر، أسامة، قدو .7 ة ــــ  – 25رافي األول الزاوـی

 .م1993الزاویة  ، 1ط ، ة والبیئةمجلة العلوم الجغرافیم 1993/  3/  29

دة "كشیدان ، الھادي ،  .8 ة الواـح ة م، "االنتقال السكاني داخل المنطقة الجغرافـی ة الجمعـی جـل

 .م 1993/  3/  29 – 25، الزاویة ،  الجغرافیة اللیبیة

ةالجمعیة الج، مجلة  "نشأة مدینة الزاویة"محمد ، عواطف األمین ،  .9 دد  غرافیة اللیبـی ، الـع

 .م  1997لزاویة ا) 2(

ة مصـراتھ"األسدى ، فوزي ،  .10 ة مدیـن ة،  "تطور مورفولوجـی ة اآلداب والتربـی ة كلـی ،  مجـل

 .م  1979جامعة قاریونس ، العدد التاسع ، بنغازي ، 

ي"، .................... .11 ع عرـب ي مجتـم اكلھ ،  "أقتباس أنماط حضریة ـف اده ومـش ة ، أبـع مجـل

 .م  1983المجلد األول ، العین ، ،  جامعة األمارات العربیة المتحدة
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 .المؤتمرات والندوات  - 4
  

التخطیط الحضري ، المركز  فيبد القادر ، أھمیة البعد البیئي الزائر ، ع - 1

 .م  1987الفني لحمایة البیئة ، طرابلس ، 

القزیري ، سعد خلیل ، التقریر الوطني لمؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات  - 2

 . م  1996تركیا ، ) منشور  غیر( البشریة ، 

القزیري ، سعد خلیل ، تخطیط المدن ومشكلة االسكان في لیبیا ، ندوة  - 3

م ،  1994نوفمبر  29ـ  28االدخار واالستثمار لغرض السكن للفترة من 

 .طرابلس 

بكري ، بھاء ، التقریر العربي الموحد حول التحضر في الوطن العربیة ،  - 4

، جامعة الدول العربیة ، مؤتمر مجلس  ومستقبل المستوطنات البشریة

 .م  1996الوزراء العرب، القاھرة ، 

الجار هللا ، أحمد جار هللا ، اإلتجاھات الحدیثة في الجغرافیة البشریة  - 5

وإنعكاساتھا على جغرافیة الحضر والتخطیط الحضري واألقلیمي ، ندوة 

. م 1995فمبر نو 29ـ  27االتجاھات الحدیثة في علم الجغرافیا للفترة من 

 .االسكندریة

البحیري ، صالح حماد ، مورفولوجیھ التركیب التجاري لشارع الشمبري  - 6

بقلب مدینة الریاض ، دراسة میدانیة ، ندوة المدن السعودیة ، انتشارھا 

م ، جامعة الملك  1983مارس  23ـ  21وتركیبھا الداخلي للفترة من 

 .م 1983سعود، الریاض ، 

استخدام التحلیل العاملي في دراسة التركیب الداخلي أبوصبحھ ، كاید ،  - 7

 29ـ  27للمدن ، ندوة االتجاھات الحدیثة في علم الجغرافیا في الفترة من 

الجزء الثاني ، دار المعرفة الجامعیة ، األسكندریة ،  1995نوفمبر 

 .م1995
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السریاني ، محمد بن محمود ، النمو الحضري لمكة المكرمة في ضوء  - 8

لمدن الحدیثة ، الندوة الثانیة ألقسام الجغرافیا في المملكة العربیة نظریات ا

 . م  1985أبریل  25ـ  23السعودیة للفترة من 

فتحي ، محمد فرید ،تخطیط المدن رؤیة جغرافیة ، الجغرافیة والمجتمع ،  - 9

بحوث الندوة األولى لشعبة الخرائط والمساحة ، قسم الجغرافیا ، كلیة 

  . 1990السكندریة ، مارس ، اآلداب ، جامعة ا
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Abstract 
 

This study aims to indicate the impact of the functional structure of Sirte 
city, on urban  land uses, the criteria of each piece of land, their classification 
according to the general and detailed  planning Plan for these uses, and study of 
the functions that Sirte city provides for its population or the population of the 
neighboring districts falling under its impact and influence that formulate a 
homogenous region regarding the natural and human resource aspect of Sirte 
region or the other regions outside the field of influence  , that reflect a 
prominent development concerning the situation of Sirte city from the view of 
the national, regional and international impact via the rapid and successive 
modifications, and its participation in adopting several regional and 
international issues, that result in obvious change in the city functions, hence 
achieving a crucial obvious modification in its shape and the nature of its 
planning area.  
 

This study illustrates that city is a directly (Subsidized Town). By the 
government, whether in its planning, development or providing the various 
services in the city, whereas the government's budget plays an essential role in 
the development and guidance of the city's economy, also the role of the 
inhabitants, their movement and the migration from neighboring rural areas or 
villages to the city of  Sirte, or via the natural increase, which has a prominent 
role in the widening and diversification of the city.  
The income level that had been raised during the last years, had participated in 
the development of the city as a direct result for the several functions that were 
rendered by the city.  
There was adoption of  field work through restriction, auditing, observation, 
and collecting the data & analyzing it, and referring to the various references, 
involving books and references about the city or about the modernization 
geography, and urban geography in general, whereas there was preparation and 
analysis of a group of maps that illustrate the development in the Plan, the 
urban and housing area during the previous historical stages.  
Sirte city, which is involved by this study was located directly at the coast, and 
had an indigenous history, whereas it emerged according to natural and human 
resources circumstances, and continue to develop till it reached its current 
situation during the last years.  
Geographically  it is located at latitude 310  12 

-N and longitude of  16o  35E at 
the east, with a moderate height of 20 meters above the sea level, it located on 
the Mediterranean sea from the north and the grand desert from the south, 
whereas the desert and marine aspect intermingle together and form the city's 
climate that represent the Mediterranean climate whereas the increase of 
temperature during the summer season, and it became moderate during the 
spring and fall seasons, and it decreases in winter season .  
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The average rainfall was about 182,2 mm per year, and city's population is 
(56681) inhabitant  according to the latest census results for the year 2006, the 
population were concentrated in four regions in Libya .  
The city centre located at the upper side of sand- dunes forms a link between 
the city shops and is considered as services centre for these shops.  
The administrative and services functions play a prominent role during the last 
years, and its ratio increases as compared with the other functions. This study 
revealed  that the increase in the city's population number, and the change in 
the city's  role locally, regionally and nationally had been often the direct 
reason in alteration and diversification of the functions, also the land uses 
within the city  Plan, whereas it  was changed and developed from a small city 
in the middle north of  Libya to a multi- functional city influencing the region 
affiliating to it, though it surpasses this to play the political function some times 
until now .  
 

In consideration of city site at the  Mediterranean coast, absence of 
natural obstacles, the role of the national & international coastal road, its 
central location, in addition to the increase of its population whether via the 
natural increase or migration to the city, all these factors led to the multi- 
functions aspect, alteration in land uses and development of the city planning 
during the last years.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


