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خالصة البحث

ركزت ىذه الدراسة بأىدافيا ومنيجيا عمى دراسة مدينة ميمة من المدن الميبية (غدامس)التي تقع في الجنوب
الغربي من ليبيا والتي تتمتع برسوخ القدم في التمدن والحضارة التي جاءت مساىمتيا الفعالة في االقتصاد الميبي
باعتبارىا إحدى البوابات الرئيسية لمصحراء الكبرى معب ار ميماً لتجارة القوافل عبر إفريقيا الغربية والوسطى

لخص البحث النمو الحضري والتوسع العمراني لممدينة غدامس مرك از عمى توزيع استعماالت األرض الحضرية

ومعرفة مدى مالئمة ىذه االستعماالت لتطمعات السكان وتمبية حاجاتيم لغرض صياغة ضوابط عمرانية ليا
تؤىميا لمتنمية وتمبية احتياجات السكان لمسنوات القادمة
Ikdame city , establish hmenl and cblectonic .
Selma Abdulrazzaq .
ABSTRACT
The study emphasize in its Motives on the study or an important cityfrom alibyian
cities which lies in the southern west of libyian . I kdams which has good develop
pment and civilization in addition toits participating in the Libyian economic because
it represent one themain gates to the big desert . It is a important way to the
tradirgGaravans across the western and meditory It fria .This research summaries the
Civilization grow and the architection expand to Ikdam city the study also emphazies
on the distribution the usuage of city civil Land , and know Its suitable to the usuage
of the peoples aim and their needs In order to make an architectonic rules to the city
to make if suitable to progress and able to meet the needs of people to the following
gears

المقدمة Introduction :
المدينة ظاىرة بشرية خاضعة لمتغير طول مراحل نموىا .فالمدينة التي تنمو بدون خطة مسبقة سيكون

نموىا عشوائيا ويجعميا تعاني من مشكالت حضرية مختمفة وتتفاقم المشكالت مع توسع المدينة وزيادة عدد

سكانيا  .فظير االىتمام بتخطيط استعماالت األرض بسبب الحاجة الماسة لتنظيم وضبط ىذه االستعماالت
وتوجييا لتمبية حاجات السكان والتغمب عمى المشاكل التي تعاني منيا المدينة .
تتمخص الدراسة نحو التعريف بمدينة غدامس البوابة الحدودية لميبيا مع كل من الجزائر وتونس من تاريخ
نشوئيا وتطورىا في مدينة تاريخية قديمة يؤميا السياح من كل دول العالم مما يضفي عمييا طابعا سياحيا ممي از

كما توجيت الدراسة ال ى معرفة حركة السكان المكانية والتي تحتل اليجرة الداخمية فييا أىمية كبيرة كونيا احد
عناصر نمو السكان (المواليد -الوفيات -اليجرة )في خصائص النمو السكاني لما تتميز من تأثير عمى نمو
وتوزيع وتركيب السكان .إضافة إلى تسميط الضوء عمى أنماط األرض الحضرية في مدينة غدامس وأخذىا بعين
االعتبار عند وضع الخطط المستقبمية الحتماالت النمو في المدينة.

مشكمة البحث promblem of :
ما طبيعة العالقة بين الموقع الجغرافي ونشأة ونمو مدينة غدامس
ما دور نمو نشاطات السكان (االقتصادية واالجتماعية ) في نمو وتطور المدينة
ما مدى تأثير استعماالت األرض في طبيعة الحياة الحضرية في مدينة غدامس

أىداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق األتي :
تسميط الضوء عمى إحدى المدن الميبية التي تقع في النطاق الصحراوي
دراسة التوسع العمراني الناتج عن النمو السكاني الذي أدى إلى تغيير في استعماالت األرض الحضرية
دراسة التباين في توزيع استعماالت األرض بين إحياء المدينة المختمفة.

أدوات البحث Toll of R :

اتبعت الباحثة في الدراسة أكثر من منيج عممي منيا :
المنيج الوصفي :ويتمثل بالبيانات الوصفية  Atributes Dataالال مكانية وىي تتمثل باإلحصاءات السكانية
ونشرات الدوائر الرسمية حيث اعتمدت عمى عممية جمع المعمومات بعد تحديدىا .
المنيج الميداني :حيث تم االعتماد عمى الزيارات الميدانية والمشاىدات العينية المتكررة لإلحياء السكنية
والمناطق التجارية والصناعية والشوارع الرئيسة فييا .إضافة إلى تصميم استمارة استبيان ضمنت أسئمة ذات

عالقة مباشرة بموضوع البحث وزعت عمى عينة عشوائية بنسبة  %02تم اختيارىا وفق العينية الطبقية شممت

( )92شخص من مجموع ( )052شخص

أوال :األصل والنشاه

مدينة ليبيو تقع جنوب غرب مدينة طرابمس عمى الحدود الشمالية لمصحراء العظمى يرجع أصميا إلى عيد
سيدنا إبراىيم عميو السالم وذلك قبل 022سنو تقريبا ()1
نشأت ىذه المدينة منذ القدم وقد اختمف المؤرخون في تحديد عمرىا الزمني ,اذ يشير البعض منيم الى ان عمرىا

الزمني يزيد عن 0222سنو تقريبا .ونظ ار الن عمرىا 0222سنو مضت من الزمن اعتبرت من قبل منظمة
(اليونسكو) إحدى المدن العشر القديمة في العالم ومن أدلة قدمتيا وجود عدد كبير من المقابر الحاوية عمى
أجناس واديان مختمفة عمى شكل طبقات فوق بعضيا البعض نتيجة لمردم واآلندثار الناتج عن العوامل الطبيعية
والرياح وكذلك القصور والكيوف والدواميس * التي استخدمت كسجون لمكينة .
وىذه االثار تدل عمى تعاقب الحضارات بغدامس (من فترة ما قبل التاريخ )مرو ار بالعيد الروماني حتى فترة

العصور الوسطى .حيث ضمت الواحة الى الدول العربية االسالمية في القرن السابع ,وبعد وقوعيا لفترة من

الزمن ضمن نفوذ الدولو العثمانية مرت بتجربو االستعمار االوربي (االيطالي –الفرنسي)
يعود تاريخ غدامس الى زمن النمرود بن كنعان بن سام بن نوح وابتدأت المدينة اول لبناتيا حول عين ازلية ذات
بنيان رومي يطمق عمييا (عين الفرس) يبمغ طول حوضيا حوالي 05م وعرضيا 15م تحتمف درجة ح اررة مياىيا
من الظير الى الميل حسب درجة ح اررة الجو وىذه العين ممك لمجميع يوزع ماءىا بنظام حسب االسيم ,ومنيم

من باع نصيبو ومنيم من انتقمت اليو عن طريق الوراثة ولمعين عدة سواقي ()0

*الداموس طريقة موروثو قديمة توارثيا االجيال منذ ازل قديم اب عن جد والى اليوم وخصوصا في المناطق
الجبمية وىو عباره عن دار مكونو من عدة غرف (نوم -طعام – مطبخ –حمام )في اعالي الجبال واليزال ىذا
الموروث معمول بو وليا ميزه ىامو وىي باردة في فصل الصيف ودافي في فصل الشتاء

حظيت مدينة غدامس بأسماء وأوصاف لم تحظ بيا أي مدينة في الصحراء فقد ذكرت باسم مدينة الجمود ,

النحاس  ,عروس الصحراء ,لؤلوة الصحراء ,زنبقة الصحراء ,بوابة الصحراء والمؤتمن عمى تراث ومعتقد االمة
وثقافتيا .ان ىذه االسماء التي حظيت بيا كانت من قبل قادة سياسين وزعماء وطنيين لداللة كافية عمى أىميتيا
()3

ينحدر الغدامسيون االوائل من اب واحد وىو (ماني)ويتفرعوا الى ثالثة فروع ىي (ذر ار -فضالو – واجميدن )وىم

من قبيمة عربية تدعى (ف ازره )ولسكان غدامس عادات وتقاليد تميزىم فمثال قيام المراه بتزين باب منزليا بقطع
ذات الوان مختمفة من القماش توضع فوق بعضيا تشير الى عدد المرات التي حج بيا زوجيا (1)0فتحت مدينة
غدامس عام 00ىـ في خالفة (معاوية ابن ابي سفيان )وكان فتحيا عمى يد (عقبة ابن نافع الفيري)وبنيت عمى

الطراز االسالمي وعمى ضوئو فقد عدت مدينة إسالمية تقميدية قديمة ( . )5شيدت عروس الصحراء ازدىا ار
واستق ار ار حتى احتمتيا ايطاليا في بداية القرن العشرين ولمدة ثمث قرن ورضخت المدن الميبية بما فييا غدامس

تحت االحتالل االيطالي من سنة  1911الى سنة  1905فتصدت لالستعمار االيطالي بخمس معارك بطولية
حتى ىزمت ايطاليا في الحرب العالمية الثانية ()6

ثانيا :الموقع والموضع وأثرىما في نشأة المدينة
تقع مدينة غدامس في الشمال الغربي لميبيا .وفمكيا عمى خط طول 9,0شرقا وعمى دائرة عرض  32,6شماال

وبيذ ا الموقع تشترك مع مدينة القاىرة في خط عرض واحد تقريبا وتقع جغرافيا عمى الحافو الغربية لمحمادة
الحمراء عمى ارتفاع يصل حوالي بين (,362الى )372م فوق مستوى سطح البحر يحدىا من ناحية الشرق
مدينة درج التي تبعد عنيا ()92كم بينما من الغرب تحدىا الحدود الجزائرية التي تمتد عندىا نقظة الدبداب وتبعد
( 9كم)ويحدىا من ناحية الشمال الحدود التونسية الجزائرية

وتبعد عن نقطة خرسانة ()13كم في حين يحدىا

من الجنوب مدينة غات عمى بعد ( )822كم  .وتحيط بيا الكثبان الرممية من الشمال والغرب في حين تبعد

 503كم جنوب غرب العاصمة طرابمس انظر خريطة ()1
اما موضوع المدينة فقد نشات وتطورت بالقرب من العديد من االودية بالمنطقة كما انيا توجد عند الحافو الغربية
لمحماده الحمراء ,حيث يبدا االمتداد الواسع بعد حوض غدامس في الحمادة الحمراء وادىان اوبادي في اتجاه

الشرق والجنوب ,وكذلك امتداد وادي الحياة في اتجاه الغرب والجنوب الى واحة غات .

ونظ ار لموقعيا الجغرافي االمن من العوارض الطبيعية الشديدة .فارتفاعيا يجبيا خطر اجتياح الوديان فضال عن
بناء المدينة القديمة بييئة تقييا ح اررة النيارالالىبو التي تعانى منيا معظم المدن الصحراوية اصبحت معب ار ىاما
لمقادم من الصحراء ومحطة الىالي مدن السواحل ()7
و*لغدامس قبل تاريخ الميالد ميزه إستراتيجية تتمثل في تنظيم المعامالت التجارية بين موانئ الشمال ومناطق
جنوب الصحراء .وىذا يعود لكونيا محطة عبور وسوق صحراوية ىامو وىذه الميزه لعبت دو ار ميما في الحياة

السياسية االقتصادية لمقبائل واإلمبراطوريات التي تعاقبت لمسيطرة عمى الصحراء الكبرى قديما وحديثا فضال عن
مساىمة ىذا الموقع المميزة في استقرار وتواصل الحياة فييا لقرون عديدة في اقرب المدن من الجبل الغربي

والمراكز الحضرية الرئيسة القريبة فيي تعتبر من الوحدات الرئيسية ومركز حضري ميم في الجزء الشمالي
الغربي من ليبيا (0)8

ثالثا :خصائص الموضع

اوال :التركيب الجيولوجي:
نشأت غدامس فوق منخفض مفتوح نحو الغرب ويتصل مباشرة مع منطقة العرق الكبير الممتد جنوبي

تونس وشمال شرق الجزائر وىذا الحوض يعرف باسم (حوض غدامس)حيث يكون جبل نفوسو الحافة الشمالية

لمحوض والذي يمتد جنوبا عمى ىيئة ىضبة حتى منطقة مرتفع قرقان التي تفصمو حوض مرزق ويمتد الى
الغرب داخل الحدود الجزائرية والتونسية وشرقا الى تصدع ىون الخسفي ()9
وتشكل صخور العصر الكريتاسي اىم التكوينات الجيولوجية انتشا ار في غدامس والحمادة الحمراء وتتكون

البنية الجيولوجية لمنطقة الدراسة من احجار مختمفة تضم أحجار (الدولوميت ,الطين ,الحجارة السوداء والبيضاء
.إضافة الى األحجار الجيرية التي تشكل الطبقات األفقية والتي تعود الى العصر الطباشيري العموي وتغطي ىذه
الطبقات باحجار منحدرة او ترابية برواسب رممية تكونت بفعل الرياح والمياه ()12

ثانيا  :المناخ

أن لصفات المناخ وخصائص عناصره المختمفة انعكاسات ميمة عمى نشاطات االنسان وفعاليتة

االقتصادية ونمط البناء ,كما تعد عناصر المناخ المؤشر المباشر وبشكل يومي عمى كل انسان وعمى جميع
خصائص البيئة واشكاليا عمى سطح االرض .
تقع غدامس بين العروض المدارية الواقعة عند تقاطع خط طول  9.0شرقا ودائرة عرض  32َ.6شماال
فيي تمثل جزء من الصحراء الكبرى الوسطى أي ان مناخ منطقة المدينة يقع ضمن خصائص المناخ الصحراوي
الجاف والذي من ابرز سماتو المناخية ارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي وشحو اإلمطار وتذبذبيا وارتفاع
* غذايس كبي يذيُخ قذيًخ نٓب سٕس ٔثٕاثبد ٔانغشض يٍ انسٕس ْٕ تحذيذ انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔانشعٕس ثباليبٌ داخم انًذيُخ ْٔي طجيعخ سيبسيخ نهًذٌ ٔقذ
يكٌٕ انسٕس عجبسِ عٍ حضاو اخضش نغشض انحًبيخ يٍ انشيبح ْٔزا كبَّ نًذيُخ غذايس حيج آَب يحبطخ ثغبثبد انُخيم ايب انجٕاثبد انشئيسخ نهًذيُخ
فٓي سجع اثٕاة

لمعدالت االشعاع الشمسي والرطوبة والتبخر ان عناصر المناخ متداخمة يؤثر بعضيا في البعض األخر .ولكي
نستطيع ان نميز منطقة الدراسة عن الجيات الواقعة الى شماليا وجنوبيا والتي يتدرج المناخ فييا من إقميم البحر
المتوسط شماال الى إقميم المناخ الصحراوي جنوبا ال بد من دراسة األحوال المناخية وعناصر المناخ في ىذه
المنطقة والتي تمثل في

أوال :درجة الحرارة :
تمثل درجة الح اررة عنص ار مناخيا بالغ األىمية .لما لو من تأثير في معدالت الضغط الجوي

وعالقتو بالرياح والتبخر والعناصر المناخية االخرى ()11
ففي فصل الصيف ترتفع درجة الح اررة في مدينة غدامس حيث يمر بيا خط الح اررة المتساوي 00م في

حين يمر في المنطقة الجنوبية فزان وغات وما حوليما خط الح اررة المساوي 08م .اما في فصل الشتاء فان
درجات الح اررة تنخفض قميال عنيا في الصيف وذلك بسبب التي ارات البحرية التي تصل الى المنطقة في فصل
الشتاء كما يبدو في الجدول االتي :
لجدول()1معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى (5م)في منطقة الدراسة لمفترة من ()0222-1999

الصغرى
العظمى
االشهر
474
7171
كانون 2
271
2172
شباط
7171
7474
اذار
7474
2,71
نيسان
7,72
,172
ايار
2,7,
,,72
حزيران
2474
4171
تموز
2471
4171
اب
2777
,271
ايلول
7277
,17,
تشرين 7
,71
2471
تشرين 2
271
7,72
كانون 7
ـــــ محطة األرصاد الجوية في غدامس سجالت غير منشورة

المعدل
7771
7,71
7171
2771
2174
,771
,272
,,72
2,7,
2,7,
727,
7272

يتضح من الجدول ()1

(أ)ارتفاع معدالت الح اررة في فصل الصيف حيث يالحظ بأنو تم تسجيل اعمى الدرجات في شير تموز وآب
فدرجات الح اررة المطمقة بمغت ()02م في ىذا الفصل

(ب)ان التغيرات اليومية والشيرية في مديات الح اررة عالية فمعدالت الح اررة العظمى تعكس واقع األوضاع الح اررية
لساعات النيار .بينما تعكس معدالت الح اررة الصغرى األوضاع الح اررية لساعات الميل ,كذلك بالنسبة ألول
الشيور وأخر الشيور في ألسنو .وىذه نتيجة طبيعية بفعل التغيرات الكثيرة في اإلشعاع الشمسي واألرضي
مابين الميل والنيار خاصة في المناطق الصحراوية (منطقة الدراسة )

( ج)تتصف معدالت الح اررة في فصمي الربيع والخريف باالعتدال بحيث تكون ىذه الفصول فترات انتقالية مابين
الصيف والشتاء
(د) يمثل شير كانون الثاني اقل اشير السنو ح اررة فيي مثمت ()0,0م في محطة غدامس ,بينما يمثل شير تموز
اكثر الشيور من حيث ارتفاع درجات الح اررة في نفس المحطة السابقة الذكر وكانت ( )02,7م

وأخي ار البد من ان نذكر ان كل درجة العرض واالرتفاع والكتل اليوائية والقرب والبعد عن مستوى سطح
البحر دو ار أساسيا في تشكيل خصائص التوزيع الشيري لمح اررة .

ثانيا :اإلمطار:
يعد الجفاف الصفة السائدة عمى مناخ غدامس وكميات اإلمطار فييا قميمة ونادرة حيث بمغ المعدل السنوي
لإلمطار خالل عشر سنوات  0222-1992اقل من 3ممم

,عمما ان معظم االمطار التي تسقط عمى ارض

الجماىيرية بصفو عامو ىي من أصل إعصاري حيث تبدأ مقدمات األمطار في شير ايمول وتنتيي في شير
(ايار)وىي ليست مواعيد ثابتة ب ل عرضة لمتذبذب والسيما في مدينة غدامس التي تقع في النطاق الصحراوي
حيث تبتعد عن المؤثرات البحرية والكتل اليوائية الرطبة االمر الذي قمل من معدل سقوط اإلمطار بدرجة كبيرة

حيث ان المعدل السنوي لالمطار يصل الى  0,25ممم وىي نسبة ضئيمة يعكسيا المناخ الصحراوي لممدينة

ويتضح من الجدول ()0ان اإلمطار تنعدم في كل االشير (كانون الثاني ,حزيران ,تموز ,تشرين الثاني )وقمتيا
وتذبذبيا في بضعة اشير السنو ومعظم االمطار الساقطة عمى المدينة تسقط في فصل الشتاء وان كان يسقط
قدر محدود منو في فصل الصيف ,ولكن تقديرات التبخر ىي التي توضح القيمة الحقيقية لممطر الن المطر
الساقط يتعرض لمتبخر والتسرب والجريان عمى سطح األرض وكذلك من ناحية اخرى يشمل التساقط ايضا
تكاثف بخار الماء في اليواء وعمى سطح التربة ثم صعود المياه من منسوب المياه الباطنية العميقة ىذا مع العمم
ان التساقط ال يتضمن قطرات الماء في اليواء وبالتالي تبين لنا ان مدينة غدامس تنتمي الى النمط المعتدل او
الشمالي من حيث نظام التبخر حيث يبمغ اقصاه في الصيف وادناه في الشتاء عمى عكس الضغط الجوي الذي

يصل اقصاه في الربيع او الشتاء وادناه في الصيف الحظ الجدول ()0الجدول ()0المعدالت الشيرية والسنوية
لإلمطار والتبخر /ممم لمحطة غدامس لمفترة ()0222-1992م
ـــــ

االرصاد

محطة

الجوية

غدامس
بيانات

منشورة

في
غير

التربة :
تتصف التربة

اشهر السنه

اإلمطار

التبخر

كانون 2
شباط
اذار
نيسان
ايار
حزيران
تموز
اب
ايلول
تشرين 7
تشرين 2
كانون 7
المعدل السنوي

1.1
1771
1712
1712
1.7,
171
1.1
177
171
17,
171
1722
2.11

172
,74
717,
7771
71
717,
7271
7272
72
,71
272
4,71
4,.11

في منطقة الدراسة بأنيا تربة صحراوية خشنة القوام ومحدوده بطبقة صمبة من الحجر الجيري والجبس المتبمور
عمى اعماق مختمفة وتغطييا ترسبات رممية مختمطة بالسمت والطين بنسب متفاوتة كما ينتشر بيا

الزلط

والحصى ,واكثر انواع الترب انتشا ار في الواحو ىي التربة الرممية المختمطة بالجير ولونيا مائل لمبياض ,بالرغم

من ان قوام التربو تتباين بين الرمل الخشن الى الرمل الطيني وتشكل المموحو الغير عادية اىم خاصية فييا حيث

انيا تفتقر لمعناصر الغذائية الضرورية إضافة الى انخفاض قدرتيا عمى االحتفاظ بالرطوبو مما يعيق استغالليا
اال بعد استصالحيا وبالتالي تستخدم اما لزراعة بعض الحبوب او لمرعي ,عمما انيا مواطن لبعض النباتات
الطبيعية التي تتحمل الجفاف كنبات الزثم .كما ينتشر ترب الوديان الصحراوية والتي تختمف مكوناتيا من

الرواسب من حيث حبيباتيا وتركيبيا الحظ خريطة ()0

تتباين اعمار طبقات ىذه الترب فمنيا ترب رسوبيو قديمة ومنيا ترب حديثة الترسيب اما الترب المدفونة
بالطبقة السطحية من الرمال التي تترسب بفعل التعرية اليوائية مثل ترب وادي جرجير ووادي شرشون ,ووادي
الدويويره ووادي المدينة التي تنتيي مصباتيا في اقميم الحماد ومنطقة غدامس ()10

رابعا :الخصائص السكانية :

تعد دراسة الخصائص السكانية لممدن من اىم االتجاىات المعاصرة لمدراسات الحضرية لما ليا من اثأر

واض حة في النشاط االقتصادي واالجتماعي بشكل خاص والخدمات بشكل عام .اذ ان السكان يشكمون المحور
األساسي في المدينة وبيم تنمو المدن وتتطور
وتكشف دراسة الخصائص السكانية لممدينة نمو سكانيا وتوزيعو عمى رقعتيا الحضرية وحركاتيم
االجتماعية وتراكيبيم السكانية ولتحقيق االستفادة الكاممة منيا وبالشكل المناسب لذا فقد استدعى البحث دراسة

ىذه الخصائص .

اوال :نمو السكان:
تعتمد دراسة السكان بالشكل األساسي عمى معرفو حجم الوالدات والوفيات من سكان المدينة باعتبارىا

االساس في الزيادة الطبيعية وعمى الحركة المكانية لمسكان الوافدين الى المدينة ومن مالحظة الجدول ( )3نرى
ان السكان في نمو متسارع خالل السنة  1960-1950وفي الفترة الزمنية ( )1990-1960تاكيد استمرار ىذا
النمو بخطوات اسرع اذ وصل الى ( % )70,0-39,3بسبب االنتعاش االقتصادي التي شيدتيا البالد بعد

اكتشافيا لمنفط وىو ما يتفق عمى ما حقتتو المدينة من تطور اقتصادي واجتماعي سريع خالل تمك الفترة القصيرة
التي شيدت المدينة خالليا تطو ار عمرانيا كبي ار تمثل في توسيع الخدمات االداريو عندما أصبحت المدينة مرك از
لمبمدية عمييا وتمكنت من استقبال إعداد من المياجرين الوافدين من بعض سكانيا العائدين الييا بعد نزوحيم

عنيا في فترات سابقة إضافة الى اليجرة الداخمية في مدينة غدامس في تزايد مستمر بعد ان كانت  7-بااللف
في عام  1990وصمت الى  6,0بااللف في عام  0220ولعل الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة تأثي ار فعاال في
حركة سكانيا فيي تقع في منطقة وسط عمى طريق تجارة القوافل القديمة فقد كانت مركز ىاما لخطوط
مواصالت تمك التجارة حيث السمع الواردة من دواخل قارة إفريقيا توزع عن طريق غدامس الى موانئوأسواق المدن
الساحمية في ليبيا وتونس كما ان السمع الواردة من ىذه المدن توزع عمى اسواق دواخل القارة انطالقا من مركز
مدي نة غدامس ايضا ,وفي الوقت الحاضر نجد ىذه المدينة تتاخم الحدود التونسية الجزائرية حيث أصبحت االن
محطة ميمة عمى الطريق الصحراوي المعبد الذي يربط بين ليبيا وكل من تونس والجزائر ىذه الحركة أعطت

سكان مدينة غدامس طابعا حيويا في التنقل .امتازوا بو عن غيرىم من سكان الواحات األخرى .ىذا فضال الى
عامل اخر ميم في دفع حركة تنقل سكان غدامس وىو نوع الميمو السائدة بينيم فغالبيتيم عاشت ألحقاب طويمة
عمى مينة التجارة وما صاحبيا من انفتاح عمى مجتمعات ومناطق أخرى خاصة تمك التي تنشط فييا حركة
التجارة مثل موانئ طرابمس وبنغازي وبعض مواني الساحل التونسي فانتقمت اعداد كبيرة من سكان غدامس الى
ىذه المدن يجتذبيم رواج التجارة .لقد أصيبت مدينة غدامس بكساد تجاري عقب انقطاع حركة القوافل عبر
الصحراء الكبرى وقد ازدادت حركة النزوح من غدامس الى مدينتي طرابس وبنغازي بصفو خاصة بعد اكتشاف
النفط ما اعقبو من حركة انتعاش اقتصادي اما فيما يخص اليجرة الخارجية أي حركة االنتقال بين الحدود
السياسية لمبالد فان تيارات اليجرة تقتصر عمى تونس والجزائر فقط نظ ار لقرب موقع مدينة غدامس منيا
.فاليجرة الخارجية التي تفد الى غدامس تبدأ من تونس والجزائر .واليجرة الداخمية تبدا من طرابمس وبنغازي في
الشمال .ومن اوباري والشاطي وسبيا وغابات في الجنوب زيادة عمى تيارات اليجرة القريبة التي تبدا من المواقع

القريبة من المدينة تقع داخل حدود الفرع البمدي
الجدول ( )3

نمو سكان مدينة غدامس والمعدل السنوي لمنمو لممدة (0221-1951م)
عدد السكان

النسبة

معدل النمو السنوي

السنة
1950

15381

08,5

-

1960

010392

39,7

3,07

1970

30085

51,0

5,37

1980

57162

70,8

0,87

1990

120075

70,0

6

0220

103075

67,5

1,6

الجياز المركزي لالحصاء ,نتائج التعداد العام لمسكان لالعوام 1980,1970,1960,1950

السجل المدني لمفرع البمدي غدامس ’ بيانات غير منشور لعام 0220,1990

ثانيا :التركيب السكاني لممدينة :

التركيب النوعي :يقصد بالتركيب النوعي نسبة الذكور لكل  122من االناث وتعرف ىذه النسبة بنسبة
النوع)13( sex ratio
وترجع أىمية دراسة ىذا النوع من تركيب السكان الى ان الفرد ذك ار كان ام انثى .يعد محددا اساسيا
لحاجاتو وموافقا لنشاطو وادواره االقتصادية التي يقوم بيا ()10

الجدول ( )1نسبة التنوع في مدينة غدامس لممدة 0221-1951م
التعداد

عدد السكان

ذكور

اناث

نسبة النوع %

1950

15381

7502

8131

89

1960

010392

121112

111082

91

1970

30085

10085

02222

61

1980

57162

07162

322222

92

1990

120075

08103

50130

89

0220

103075

62000

63033

95

الجياز المركزي لالحصاء ,نتائج التعداد العام لمسكان لالعوام 1980,1970,1960,1950
السجل المدني لفرع المدني غدامس ,بيانات غير منشوره لعام 0220, 1990
* نستخرج نسبة النوع بقسمة عدد الذكور الكمي عمى عدد االناث الكمي ويضرب الناتج في (مائة) حيث
تكون نسبة النوع (مائة)عندما يتساوى عدد الذكور مع عدد االناث في حين تقل عن قيمة (مائة)اذا كان العدد

دون (. )1

ويتضح من الجدول ()0ان نسبة عدد الذكور إلى عدد اإلناث فارق كبير منذ نسبة في فترة  1950وحتى
أالن وىذا يفسر لنا ان المدينة كانت دائما تفقد إعداد من الذكور اكثر من فقدانيا العداد من اإلناث .وىذه
الظاىرة نتيجة السببين ,أوليما ارتفاع نسبة الوفيات بين الذكور اكثر من ارتفاعيا بين االناث .وىذه ظاىرة طبيعة

نشاىدىا في اغمب المجتمعات البشرية .غير ان ىذا االنخفاض الواضح في النسبة النوعيو لمدنية غدامس
وتذبذبيا بين فترة زمنية الى اخرى تجعمنا نؤكد عمى اىمية السبب الثاني من حيث فعالية وتاثيره والمتمثل بيجرة
النزوح التي تؤثر غالبا في الذكور اكثر من تاثيرىا في االناث ويبدو ىذا التأثير واضحا في منطقة الدراسة ,حيث
نجدىا في سنة  1960بمغت  %91أي ان الفارق بين عدد االناث وعدد الذكور فارق بسيط ال يوحي بتيار ىجره
قوي في ذلك الوقت .اال ان اتجاه النسبة النوعيو نحو االنخفاض يزداد وضوحا في سنة  1970ليصل الى

 %61ان التوقيت الذي ازداد فيو انخفاض ىذه النسبة يقع خالل الفترة الزمنية التي اعقبت اكتشاف النفط في
البالد وبداية استخدام عائداتو في فختمف مشاريع التنمية التي اخذت تظير في مناطق الساحل وخاصة في
المدن الكبيرة الشي الذي اجتذبت اعداد كثير من سكان غدامس خاصة من فئاتيا السكانية القادرة عمى العمل
فانتقمت الى تمك المدن .ومن الطبيعي ان تمس ىذه الحركة من الذكور اكثر من االناث غير اننا نالحظ بعد تمك

الفترة ارتفاع في النسبة النوعية لسكان المدينة حيث ارتفعت الى  %92في عام  1980ثم الى  %89في عام

 1990وىذا يعني ان حركة االنتعاش التي شيدتيا المدينة خاصة بعد حركة التطور العمراني التي صاحب
المدنية الجديدة بدات تحد من تيار ىجرة النزوح بل وبدات تعمل عمى عودة بعض المياجرين القدامي من سكان
المدينة وىذا ما يفسر ارتفاع نسبة النوع في عام  0220الى . %95

(ب)التركيب العمري :يبين التركيب العمري لمسكان معرفة عدد ونسبة كل مجموعو من مجموعات

السكان موزعو عمى شكل فئات السن ,وتساعد دراسة التركيب العمري لمسكان معرفة المالمح األساسية لممجتمع
من حيث كونو مجتمعا شابا ام مسنا كما يمكن تحديد الطاقات البشرية العاممة منو والقادرة عمى العمل
()15إضافة إلى انيا تفيد مخططي المدن بتوفير مؤشرات ميمة لمسكان .يمكن ان تساىم في تخطيط المشاريع
االقتصادية والخدمية في نفس الوقت لذا يحظى التركيب العمري لمسكان بأىمية بالغة لدى الجغرافيين النيا
تكشف عن طبيعة اليرم العمري لمسكان وبالتالي تكشف عن نسبة السكان القادرين عمى العمل (الفئة المعيمة)

والسكان الغير قادرين عمى العمل (الفئة المعالو) االمر الذي يعطي معيار لتوفير الخدمات المجتمعية حسب
حاجاتيم اذا ان عممية تحديد كم ونوع ىذه الخدمات يتوقف بصورة كبيرة عمى بيانات ىذا النوع من التركيب
السكاني ويقسم السكان في مجتمع المدينة عمى ثالثة فئات عمرية ىي :
فئة صغار السن (اقل من سنة 10-سنو )
فئة متوسط السن (15سنو الى 60سنو )
فئة كبار السن (65سنو فاكثر )
تعد فئة صغار السن قاعدة اليرم السكاني في المدينة كما انيا من اكثر فئات السكان تأثي ار لعاممي المواليد

والوفيات .

بمغت نسبة ىذه الفئة في مدينة غدامس %05من مجموع سكان المدينة خالل ألمده الواقعة بين تعداد سنو
 1980-1970ويظير بوضوح من الجدول ()5ارتفاع نسبة صغار السن كنتيجة الستمرار ارتفاع معدل المواليد
وانخفاض معدل الوفيات في حين نالحظ مالمح انكماش سريع في فئات وسط اليرم وذلك نتيجة لتأثير اإلحداث

التاريخية التي مرت بيا المدينة والتي أثرت تأثي ار سمبيا عمى فئات السكان التي عاصرت تمك اإلحداث ,مثل
الحرب الميبية االيطالية وبعض اإلجراءات التعسفية التي اتخذتيا سمطات االستعمار االيطالي في المنطقة وكذلك
إحداث الحرب العالمية الثانية واحتالل القوات الفرنسية ليذه المدينة حيث تشكل ىذه الفئة ما نسبة  %35الى
%32خالل تعدادي  1980-1970كما يظير لنا استمرار االنكماش في فئات اعمى اليرم وبصورة أوضح خالل
تعداد  1970بمغت نسبة إفراد ىذه الفئة ما بين  02الى  %05من مجموع السكان خالل تعدادين -1970
 1980وتعد ىذه الفئة انعكاسا لظروف الخصوبة والوفيات في المجتمع وذلك الن نسبتيا تقل بتزايد صغار السن

ومن النسب الواردة تتضح ان الفئة األولى وىي فئة صغار السن ثابتة في التعدادين وتتميز باالرتفاع وىي صورة
سكانية تنتمي في مجموعيا الى نمط سكان العالم الثالث والمتميز بارتفاع نسبة صغار السن وانخفاض نسبة
الشيوخ
الجدول ( )5الفئات العمرية لسكان مدينة غدامس لتعدادي 1981-1971
فئات السن

1970

1980

10-2

%05

%05

60-15

%35

%32

 65فاكثر

%02

%05

التعداد العام لمسكان 1981-1971

(ج)التركيب االقتصادي:

يحتل التركيب االقتصادي لمسكان تصنيفا ميما ضمن التراكيب السكانية النو يوضح القطاعات االقتصادية
في المدينة وعدد العاممين فييا وانواع النشاطات التي تمارس في المدينة ,يالحظ من الجدول ()6اىمية قطاع
الخدمات من حيث توفير فرص العمل لممواطنين .فقد بمغت نسبة المشتغمين بيذا القطاع حوالي  56,8من
مجموع القوى العاممة في المدينة واغمبيم ( )%09منيم يتبعون التعمم والخدمات االجتماعية والصحية ,فيما
شكمت نسبة العاممين في قطاع النقل والمواصالت والمنافع االجتماعية ألعامو الذي يوظف حوالي  %15من

مجموع قوة العمل المحمية ,اما القطاع الثالث في األىمية من حيث توفير الفرص يتمثل باإلدارة العامة الذي
تصل مساىمتو الى حوالي  %11ويأتي بعدة مباشرة قطاع الخدمات الزراعية بنسبة  . %6,8اما القطاعات
الثالثو الباقية فال تتعدى مساىمتيا مجتمعو % 12,6من مجموع قوة العمل المحمية .ومن خالل دراسة التركيب

االقتصادي لسكان مدينة غدامس يتضح ان نسبة الخدمات االجتماعية واالنشطة المجتمعية في منطقة الدراسة
تمقى اىتماما مناسبا من قبل السكان ويظير ذلك من خالل نسبة السكان العاممين فييا والبالغ نسبيم % 56,8
من مجموع السكان النشيطين اقتصاديا محميا .

الجدول ( )6توزيع السكان النشيطين اقتصاديا في سن (6سنوات فاكثر)حسب

نوع النشاط االقتصادي في مدينة غدامس لعام 0222
عذد انًشتغهيٍ انًجًٕع انُسجخ انًئٕيخ
انقطبع
ركٕس اَبث
36
49
94
انخذيبد انضساعيخ
466
41 424
انُقم ٔانًٕاصالد
94
3
69
تجبسح انجًهخ ٔانتجضئخ ◊
22
22
انصُبعّ ٔانتذسيت انًُٓي
66
46
24
انًبنيخ ٔانتبييٍ انخذيبد
انتعهيى ٔانخذيبد االجتًبعيخ 266 426 464
241 424
63
انخذيبد انصحيخ
26
4
21
انخذيبد انسيبحيخ
6
6
خذيبد اخشٖ
444
26
16
االداسح انعبيّ
ـ ـ منصور محمد البابور " القاعدة االقتصادية لمدينة غدامس

االول ,بنغازي , 0222,ص 30-7

3,6
49,4
9,6
2,1
6,3
64,4
22,9
6,4
4,6
44,4
" مجمة فاريونس العممية السنة الثانية العدد

*يستثنى من ذلك الباعو المتجولون (تجارة الجممة والتجزئة التي تتم في االسواق المفتوحة الباعة الغير
مرخص ليم
◊ ضمنت خدمات المطاعم والمقاىي الى قطاع تجارة الجممة والتجزئة .

د.التركيب االجتماعي :

يمثل سكان واحة غدامس في حممتيم مجموعو من البراب ار الممثمين ولكنيم ليسوا من الطوارق فيم يختمفون
عنيم في االصل والمغة بل وفي اسموب المعيشة فبينما يغمب عمى الطوارق اسموب البداوه .وكان سكان غدامس
زراع مستقرون والمحاصيل التي يزرعونيا ىي تقريبا نفس المحاصيل التي تزرع في الواحات الميبية االخرى
( : )16ويتكون سكان الواحو في ثالثة مجموعات

اىل غدامس االصميون وىو مكونون من قبيمتين كبيرتين تعيش كل منيا في حي خاص بيا وىما قبيمة بني

وليد وقبيمة وازيت

العطارة :وىم زنوج انحدر بعضيم من نسل الرقيق ونشا البعض االخر من تزاوج الغدامسين او العرب

بنساء زنجيات

اوالد الميل :وىم عرب وصموا الى الواحة من سناون  .ويتكمم سكان غدامس اكثر ومن لغة واحدة ,منيم
يتكممون المغة العربية مع العرب ولغة البنجاق مع الطوارق ولغة الياوز مع العبيد فضال عن المغة البربرية

الخاصة بيم  .وتنقسم غدامس اجتماعيا وعائميا الى محمتين الحظ شكل رقم ( )1ىما بنو وليد وبنو وازيت (بن

زيد)وتنقسم كل محمة الى مجموعة من الشوارع والشارع في غدامس ىو مجموعة من الناس انحدروا من اب واحد
يسكنون بالقرب من بعضيم البعض اما محمة بني وليد والتي تقع شمال المدينة فتنقسم الى ثالث شوارع ىي
شارع فازيغ ويميز ىذا الشارع عدم التصاقة باي شارع اخر غير انو قريب من شارعي المحمة االخرين من وال
يفصمو عنيما سوى ساحة التونو الشييرة وبيذا الشارع يقع جامع تندرين (جامع الخطية ) ثم ياتي بعدة شارع درار

من جية ساحة التونة ويتصل جنوبا بشارع تصكوا وىو الشارع الثالث بالمحمة ويعتبر الدعامة االقتصادية االولى
بالمدينة حيث يرتبط ىذه الشارع بمدخل الى ساحة التونة من جية الشمال وجنوبا يفتح عمى ساحة السوق
والجامع العتيق ادم مساجد غدامس  .اما محمة بنو ازيت فتنقسم الى ثالث شوارع ىي شارع تغرفره وجنوبة شارع

تنفزين الذي يتصل كذلك بمساحة السوق وبو جامع يونس اما اخر الشوارع بيذه المحمة ىو شارع جرسان وبو
ساحة جرسان الشييرة وجامع عمران وىناك شارع سابع بغدامس ىو شارع اوالد الميل واغمب سكانو من سيناون
وجاءوا الى غدامس من زمن بعيد وبنو عماره تخالف اليندسة المعمارية المعتادة.

اوال التركيب الداخمي لممدينة :
مقدمة :

عادة ما يدرس التركيب الداخمي لممدينة بغية التعرف عمى البنية الداخمية ليا من قرب والتحقق عن

مدى تاثير العديد من العوامل التي من شانيا رسم صورة التركيب الداخمي لممدينة وابعادة المكانية وعمى الرغم
من كون التركيب الداخمي لممدينة ىو عبارة عن نسيج بشري اال ان ال تخمو رسم معالم شخصيتو من الجانب
الطبيعي فعوامل الموقع والموضع وخصائصيا تقف مبر ار ىاما في تركيبو المدينة من الداخل ()17

اوال :النمو الحضري والتوسع العمراني لممدينة :

تعد ظاىرة النمو السكاني والتحضر من معالم التغيير االجتماعي التي تميز بيا القرن العشرين في

معظم دول العالم المتقدمة والنامية.تمك التغيرات اثرت بشكل رئيسي عمى كل فرد وكل مجتمع ولكن بطرق
مختمفة ()18
واصبحت ظاىرة نمو المدن بتزايد نسبة سكان الحضر التي تفوق نسبة التزايد السكاني ()19وتشير
التقديرات السكانية لعام ()0205في العالم الى ان اكثر من  3,3البشر سيكونون من سكان المدن أي اكثر من
 6,5مميار نسمة اما في الجماىيرية الميبية تميزت حركة النمو الحضري المعاصر بارتفاع نسبة الحضر فبعد ان

كانت  1950 %02ارتفعت عام 1960الى  %32والى  %50عام  1970والى  %57عام  1980والى
%62عام  1990والى %60عام  0220وىي في ارتفاع مستمر في ظاىرة التحضر والنمو الحضري في
الجماىيرية بشكل عام ومدينة غدامس بشكل خاص مما يحقق تكامميا في بداية القرن الحادي والعشرين انظر
الجدول ( )7يوضح النمو السكاني لمدينة غدامس ويظير من خالل الجدول ( )7ان مجموع السكان الحضر في

نمو متسارع خالل ألسنو (()1980-1960حيث بمغ )%35,7و()%70,6عمى التوالي بسبب االنتعاش
االقتصادي التي شيدتيا البالد بعد اكتشاف النفط وىو ما يتفق مع ما حققتو المدينة من تطور اقتصادي
واجتماعي سريع خالل تمك الفترة التي شيدتيا المدينة خالليا تطور عمرانيا ىائال تمثل في توسيع الخدمات
اإلدارية عندما أصبحت المدينة مرك از لمبمدية وتمكنت من استقبال اعداد من المياجرين الوافدين من بعض
سكانيا والعائدين الييا بعد نزوحيم عنيا في فترات سابقة

اال ان ىذا المعدل انخفض عام  1990الى  %67,0بسبب تراجع دور المدينة االداري من مركز لمبمدية

الى مركز لمفرع البمدي الشي الذي بدا ينعكس تاثيره عمى نمو السكان فييا ,وقد ظير ان عدد سكان المدينة

وصل  9886نسمة عام 0220بمغت نسبتيم  66,6من مجموع سكان الحضر من اقميم سكان غريان الغربي
وبمعدل سنوي ()%0,1
الجدول ()7

نمو سكان مدينة غدامس لممدة 0221-1951

السنة

عدد سكان الحضر

نسبة سكان الحضر

معدل النمو السنوي

1950

0071

02,5

-

1960

0612

35,72

1,3

1970

3705

52,0

3,0

1980

6666

70,6

0

1990

7707

67,0

3,5

0220

9886

66,6

0.1

الجياز المركزي لالحصاء ,نتائج التعداد العام لمسكان لالعوام .1980,1970,1960,1950
السجل المدني لفرع المدني غدامس ,بيانات غير منشوره لعام 0220,1990
ويتضح من الجدول ()8الزيادة الطبيعية واليجرة ومعدل النمو في مدينة غدامس ,ففي عام 1990
أصبح صافي اليجرة سالبا الى مدينة غدامس بسبب تراجع دور منطقة الدراسة اإلداري من مركز لمبمدية الى

مركز لمفرع البمدي غدامس األمر الذي ينعكس عمى الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية اذ كان نسبة عدد
المياجرين الى مدينة غدامس  30,6باإللف وكان اغمبيم من مدينة فزان بينما بمغ نسبة عدد النازحين ()01,6
باإللف إما في عام  0220أصبح صافي اليجرة موجبا اذ وصل عدد النازحين بنسبة  13,8باإللف اغمبيم من
وبسبب استقرار الوضع األمني في حين شكمت اليجرة الداخمية نسبة

تونس والجزائر والعراق ومصر

 02بااللف اغمبيم من طرابمس وبنغازي في الشمال ومن او باري وسبيا وغات في الجنوب معظميم من الزنوج
حيث ان جل اليجرة الوافده الى غدامس ىي بالواقع ىجرة عكسية او ىجرة عودة أي ان مجموعة كبيرة من
المياجرين الذي سبق ليم مغادرة المدينة يعودون الييا بسبب تأثير االرتباطات العشائرية والعائمية في اتجاىات
ىذه الحركة وبذلك فان صافي اليجرة شكمت نسبة  6,0بااللف من النمو السكاني لمسكان الحضري في مدينة
غدامس
الجدول ()8
صافي الزيادة الطبيعية واليجرة ومعدالت المواليد لمدينة غدامس

لممدة  0221-1991بااللف
عبو 4449
انضيبدح انطجيعيخ
ٔفيب
يٕانيذ
د
44
63

صبفي
انضيبدح
23

انٓجشح
داخهيخ خبسجيخ
69,3

94,3

صبفي
انٓجشح
1-

2449
انضيبدح انطجيعيخ
يٕانيذ ٔفيبد
61

44,2

صبفي
انضيبدح
23,2

انٓجشح
داخهيخ
24

يعذل
انًُٕ
خبسج
يخ
46,6

صبفي
انٓجشح
13,2

26

رئاسة صحة غدامس ,قسم الوالدات والوفيات ,بيانات غير منشورة لعام  0220 -1990جوازات غدامس ,
بيانات غير منشورة لعام  0220,1990دائرة ىجرة غدامس  ,بيانات غير منشورة لعام 1990,0220السجل
المدني لمفرع البمدي غدامس  ,بيانات غير منشورة لعام 0220

ثانيا :استعماالت األرض الحضرية في مدينة غدامس:
يحتل نمط استعمال األرض في أي مدينة نتاجا لمتطور التاريخي التي مرت بو المدينة في فترة طويمة

واستعمال األرض في أي مدينة اكبر من مجرد صورة لحاجات السكان فيو انعكاس منطقي الىمية الوظائف

التي تمارسيا المدينة لذلك فان أنماط استعمال األرض في مدينة تختمف عن الصور التي يمكن اقتراحيا لمدينة
يجري تخطيطيا لتنظيم عددا مماثال من السكان ( . )02ويالحظ ان المدن التي تنمو ببط تكون أكثر استجابة
لمتطمبات التجديد من المدن التي تنمو فجاة بمعدالت سريعة ,فيأخذ استعمال األرض فييا نمطا عشوائيا مسرعا

( . ) 01وأكدوا الجغرافيون بدراساتيم لممدن عمى أنماط استعماالت األرض الذي ىو جزء من ارض مدينة ويشغل
إحدى الوظائف األساسية Base Functionوبما ان المدن تأخذ إشكاال ليندسة المكان من اجل تنظيم استعمال
الموقع واحداث اكبر قدر من التفاعل فيي تقوم بوظائف مختمفة تمبي متطمبات سكانيا وسكان المناطق المجاورة
او ظييرىا .)00( inter Land

كما ان أنماط استعمال األرض في المدن حسب ما يرى )03( Harad land Barth olomeمقسمة

بين األراضي المستخدمة والمتطورة  Developedواألراضي الخالية  vacantفاألراضي المتطورة ىي التي تأخذ
صفو مدينة سواء استخدمت استخداما خاصا او عاما ,اما األراضي الخالية فيي التي ال تشغميا استخدام مدني
وانما تشتغل في المستقبل ومن اجل دراسة استعماالت االرض في غدامس ثم االعتماد عمى خريطة التصميم
االساسي ويشمل انماط االستعمال االرض في منطقة الدراسة عمى استعماالت سكنية ,تجارية صناعية ,طرق
النقل والمواصالت العامو (التعميمية ,الصحية ,الدينية ,السياحية ,اإلدارة البنى التحتية انظر خريطة ( )3الجدول

( )9
 1-0استعماالت االرض في مدينة غدامس Residentall and uses

ان التغيرات الكثيرة في وظائف المدن المبنية والتي حدثت ابتداء من اوائل الستينات وتعززت في الثمانيات

والتسعينات ادت الى تغيرات كبيرة في شكل المدينة وتقدم غدامس جميع الوظائف لسكان لكن بدرجات متفاوتة
بين النطاقات المورفولوجية (قديم – حديث )تاخذ ىذه الوظائف حيزىا المكاني عمى شكل استعماالت تتقاسم
االرض المعموره من المدينة مع وجود تداخل في االستعماالت في اجزاء المدينة المختمفة ىذا مع العمم ان

المدينة تنقسم مورفولوجيا الى ما ياتي :
الجزء القديم من المدينة الذي يمتاز بطابعة المعماري المتميز وتاريخو الطويل .
مركز المدينة ويمتاز بالمباني اإلدارية والتجارية والتي تقع حول تقاطع الطرق الرئيسية في المدينة
وفيما يمي أنواع استعماالت األرض داخل المدينة

 0-1استعماالت االرض السكنيةResidentall and uses :
تعد الوظيفية السكنية من الوظائف األساسية التي تشترك مع االستعماالت الحضرية االخرى في السيطرة
عمى مساحة الحيز الحضري ويمثل ىذا االستعمال اكبر حيز من مساحة المنطقة المعمورة في منطقة الدراسة
.اذ بمغت مساحة استعماالت االرض في غدامس والتي حسبت من قبل المجمس البمدي في غدادس
39532ىكتا ار ( )39,532كم 0وبمغت مساحة االستعمال السكني منيا ()13902ىكتار()13,902كم 0بنسبة

%35,02من مجموع استعماالت االرض الجدول ()9خريطة ( ) 3

تميزت مساحة الوحدات السكنية بصغر حجميا اذ ال تتجاوز عن 122م 0اما نظام الشوارع فانيا عمى
شكل ازقة ضيقو وممتوية اذ تسود فييا النظام العضوي المتداخل ,ومواد البناء المستخدمة (الطين ,االجر
,والقوالب المصنعة من الحجر االبيض براكة الحديد )عمما ان اختالف مادة البناء يعود الى اختالف نوع المسكن

وعمى مدى توفر مادة البناء ورخصيا  .اما نوع المسكن يتأثر بالعوامل االجتماعية كالعادات والتقاليد االجتماعية
السائدة باالضاف ة الى الظروف الطبيعية والمناخية والظروف المادية لمسكان وليذا فان المساكن في مدينة
غدامس تختمف في تطورىا الخارجي وطرازىا المعماري (منزل مفتوح(حوش),شقة ,فيال) .
ومن االمور الضرورية والميم ان تحتوي المساكن عمى مساحات خضراء ولو بسيطة الن ىذه المساحات
الخضراء (الحديقة )تساىم في خمق الجو الصحي بالمسكن وتقمل من تموث الجو وظير خالل السبعينات من
القرن الماضي تغيرات في الوظيفة السكنية شممت في تخصيص جزء من مساحو المسكن لممارسة بعض

االعمال التجارية كفتح محالت تجارية لبيع المواد الغذائية .اما طراز البناء .فالبناء يجمع بين الوحدة السكنية
الشرقية والغربية اذ مزجنا بين االصالة العمرانية بالنمط العربي (حوش ,شقة ,بناء جاىر ) .
الجدول ( )9استعماالت االرض في مدينة غدامس لعام ( 0227ىكتار)
َٕع االستعًبل
انسكُي
انتجبسي
انصُبعي
انُقم
انخذيبد انعبيّ انصحيخ-
انتعهيًيخ-اداسيخ – ديُيخ
انشيبضيّ انتشفيٓيخ
خذيبد صساعيخ
يُبفع عبيّ

انًسبحّ
464,24
24,24
61,64
42,24

انُسجخ انًئٕيخ
62,24
2,94
4,94
26,6

61,6
44,2
4,44
2,94

22,9
2,9
4,2
4,94

الدليل االقتصادي ,المجنة الشعبية طرابمس  0227ص 706

السجل المدني لمفرع البمدي غدامس بيانات غير منشوره

 3-1استعماالت االرض الحضرية التجارية commerical land use :
مدينة غدامس مدينة حدودية وىي حمقة الوصل لمقوافل التجارية القادمة من الشمال الى الجنوب حيث ان
البضائع التي تأتي من اوربا الى مؤاني طرابمس تونس وتتوجو جنوبا الى غات وتيميكتو وغدامس وبالعكس

.ويتولى الغدامسي ىذه الرحالت الشاقة عبر الصحراء الن الصحراء بالنسبة لمغدامسي كالبحار بالنسبة لمفنيقين
() 00وقد تطورت انماط استعمال االرض مع تطور المدينة كمركز حضري مؤشر باعتبار نمط تالقي ثالثة
اقطار عربية من الممكن ان تنمي قطاعا اساسيا قويا يعتمد عمى نقل البضائع والتبادل التجاري بين ىذه االقطار
العربية الثالثة وتقديم الخدمات لمسياح والمسافرين وغير ذلك من اشكال العالقات التجارية المكانية التي يوفرىا

موقعيا الفريد .حيث بمغت مساحة االستعمال التجاري لعام  01,52 0227ىتكا ار من مجموع مساحة المدينة
البالغة  095,32ىكتا ار في حين وصمت نسبة االستعمال التجاري الى 5 , 02 .ويمكن تقسيم المناطق التجارية
الى ثالث مناطق ىي :

منطقة االعمال التجارية المركزية C.B.C

تحتل

ىذه

المنطقة قمب المدينة التجاري وتتمثل بالمدينة الحديثة حيث يمكن مالحظة المباني التجارية التي تقع حول تقاطع
الطرق الرئيسية في المدينة الحظ خريطة ( )3وتمثل ىذه المنطقة بتجارة الجممة والمفرد لممحالت الغذائية
والمنزلية واالجيزه الكيربائية والكماليات وعيادات االطباء والمصارف ,وتمتاز المنطقة التجارية المركزية بكثافة
المرور فييا وكثافة حركة السكان اليومية .

المنطقة الثانية :المنطقة التجارية الثانوية التي تتمثل في الجزء القديم من المدينة حيث توجد الجمعيات

االستيالكية واألسواق الشعبية المفتوحة
الشوارع التجارية الواقعة في اإلطراف الخارجية لممنطقة المركزية والتي تمثمت بمنطقة الباعة المتجولين التي
تساىم في تغطية حاجات السكان وكميا ال تساىم بصورة مستمرة

 1-0استعماالت األرض إلغراض النقل Transportation Lan use
تعد الطرق شريان الحياة لممدن ويجب ان تؤخذ بعين االعتبار عند تخطيط المدن كما انيا تحتل حي از

مكانيا لذا نجد ان معظم مشاكل المدن ناتجة عن سوء تخطيط شركات الطرق ووسائل توزيعيا ()05

تحتل استعماالت االرض إلغراض النقل مساحة  90,0ىكتار أي ما يعادل  % 03,32من مجموع مساحة
المدينة وتعتمد شبكة الطرق في غدامس عمى طريقين مجتمعين يربط احدىما بين المدينة القديمة والجديدة ,اما
الطريق الثاني يربط بين المدينة وقرية تونين ومناطق أخرى الحظ خريطة ( ) 0
اما الشوارع فتتمثل بانفاق طويمة ومسقوفة وممتوية تؤدي الى ازقة ضيقة بشارع تغرقره شارع تصك فزعو

,وبني دا ار وجرسان  ,وتو فزين  ,وبني مازيغ

وتحتل الشوارع ()92ىكتا ار أي ما يعادل ( )%97,6من مجموع استعمال األرض إلغراض النقل اما بقية
المساحة من استعماالت األرض لإلغراض النقل متمثمة بالكراجات (المرائب)ومواقف السيارات ومحطات تعبئة
الوقود والتي تمثل مساحة 0ىكتار أي نسبة  %0,1من مجموع مساحة استعماالت األرض إلغراض النقل وىي

مساحة قميمة اذ تعاني المدينة بشكل عام ومنطقتيا المركزية بشكل خاص من نقص في التي تخدم المناطق
باركات السيارات ومرائب النقل ليذا نجد ان وقوف السيارات عمى جوانب الشوارع مما يؤكد االزدحام المروري
.كما تنوعت شبكة الشوارع والطرق في المدينة عمى أسـ ـ ـ ـ ــاس الشوارع السكنية التي تخدم اإلحياء السكنية ويتراوح

معدل عرضيـ ـ ــا بين ()6-0امتار وشوارع تجارية التي تخدم المنطقة التجارية المركزية والمراكز التجارية الثانوية
األخرى ويبمغ عرض البعض منيا ()15م كما توجد شوارع خدمية تخدم الدوائر الحكومية والمدنية وبقية
استعماالت األرض األخرى وتعاني شوارع المدينة من التخسفات والتشققات كونيا قديمة االكساء مع عدم وجود

صيانة مستمرة منجزه ليا مع العمم ان الطرق الترابية غير معبدة تشكل نسبة كبيرة من اجمالي الطرق يقدر بحدود
 %05كما يوجد في مدينة غدامس مطارين ىما :



مطار غدامس القديم ويعتبر من المطارات القديمة .

مطار غدامس الحديث وىو معد الستقبال الطائرات اليابطة .

 5-1استعمال األرض الصناعية :Industriall and use
يعد االستعمال الصناعي من العوامل التي تستقطب السكان نحو المدينة مما يؤدي الى نموىا العمراني
ومن ثم اتساع رقعتيا المساحية .بمغت مساحة االستعمال الصناعي في مدينة غدامس  37,32ىكتار أي ما

يعادل  % 9,02من مجموع مساحة المدينة وىي نسبة قميمة اذا ما قورنت ببعض المدن الميبية اذ يشكل ىذا
االستعمال  % 10,0من مساحة مدينة طرابمس و % 11,0من مجموع مساحة مدينة نالوت الميبية ()05
تتمثل االستعماالت األرض الصناعية في مدينة غدامس بورش تصميح السيارات ومعامل الكاشي المواد اإلنشائية
الحظ خريطة ( )3
وتتركز ىذه االستعماالت في المنطقة الشمالية الغربية عن المدينة عن طريق غدامس – نالوت في حين تتركز

صناعة األلعاب واليدايا واآلالت الموسيقية والحمويات والمرطبات والحيز والمعجنات وحدد المخطط األساسي

لمدينة غدامس مساحة االستعمال الصناعي في إطراف المدينة وعميو نجد ان معظم الصناعات القريبة من مركز
المدينة ىي صناعات استيالكية والتي تسيم بشكل بسيط في تطور اقتصاد المدينة .

 1-5استعماالت األرض الخدمات ألعامو Publicutitiesl and uses
تمثل الخدمات العامة إحدى األنشطة الخدمة التي تؤثر في التركيب الداخمي لممدينة ,كما ان اتساع المساحة
العمرانية التي تشغميا االستعماالت الخدمية من ابرز الخصائص في تحديد بنية النسيج العمراني لممدينة .

تتمثل استعماالت األرض الخدمة في مدينة غدامس بخدمات التعميم والصحة واالدارية والدينية اذا بمغت مساحتيا
 78,3ىكتار ا يعادل %00,0من مجموع مساحة المدينة ىذه االستعماالت ىي :
تحتل استعماالت األرض إلغراض التعميم مركز الصدارة اذا بمغ عدد المدارس االبتدائية في مدينة غدامس

()30مدرسة بمساحة ()05ىكتار في حين بمغ عدد المدارس الثانوية بمساحة ()05مدرسة بمساحة ()35ىكتار
في حين بمغت 116ىكتار مساحة معيد متوسطة واخرى عالي لتخرج الكوادر المينية

اما استعماالت االرض الصحية ليذا االستعمال من اىمية كبيرة لمسكان اذا يمثل الجانب الصحي اولوية عمى
اعتبار يحقق السالمة لمفرد والبيئة وبالتالي ينعكس عمى كفاءة ونشاط اإلنسان ,وليذا البد ان يظير تخطيط
استعماالت األرض لمخدمات الصحية بالمدينة بشكل يالئم حاجاتيا والتعرف عمى وظائف الخدمات الصحية التي

تقدميا كل مؤسسة صحية ,اذ توجد في المدينة ()0مستشفيان و()5مراكز صحية ومبنى دائرة الصحة اما عدد
االطباء فقد بمغ ()05طبيبا بينيم ()8اطباء من المغتربين (مصرين –عراقيين – ىنود)ويبمغ عدد الصيادلو
()32صيدلي  ,اما عدد ذوي المين الصحية فقد بمغ عددىم ()002ممرض وممرضة وعامل خدامات اما ذوي
المين الصحية بمغ  00موظفا صحيا

خدمات االدارية :تحتل مدينة غدامس (الجزء الجديد)المركز االداري اذ تتمركز فية الدوائر الحكومية في منطقتو

المركزية وفي المناطق المحيطة بيا والتي تقع حول تقاطع الطرق الرئيسية في المدينة

الخدمات الدينية :ان الدين عامال اساسيا في نشأة وتطور الكثير من المدن كما انيا تروح عن النفس وتعطييا
االطمئنان ,بمغ عدد المساجد في منطقة الدراسة ()50مسجد منيا ()08مسجد في قطاع المدينة القديمة
و()07مسجد في احياء المدينة الجديدة حيث يشغل ىذا االستعمال  03,7ىكتا ار أي ما يعادل  %5,92من
مجموع مساحة المدينة ومن ابرز ىذه المساجد التي تؤكد عمى االلتزام باإلسالم:

الجامع العتيق :اسس سنة  05ىـ وىو يتوسط محمتي بني وليد وبنو وازيت ولو باب عمى السوق ال يفتح اال
في االعياد وايام الجمعة وبو جزء متخصص الغتسال النساء وصالتيم وقد تعرض لغاره جوية فرنسية سنو
1900م

جامع يونس :مساحتو اصغر من الجامع التعيق ويقابمو ساحة السوق ويقال انو عندما حدث خالف بين بني
وليد وبنو وازيت وبابة الرئيسي يفتح عمى الشارع تنغزين يختمف عن العتيق في ان سقفو مبنى من االحجار
الجيرية يعكس الجامع العتيق المبنى سقفو من السنور وقد اسس في القرن الثامن اليجري

جامع تنذرين :ويقال لو ايضا جامع الخطية ويقع في شارع مازيع وىناك ايضا جامع عمران الفقيو ويقع بشارع
حرسان بجوار ساحة حرسان باالضافة الى مجموعة اخرى من المساجد نذكر منيا جامع اوالد الميل وجامع
الظيره وجامع عقبو

1-6استعماالت االرض الخضراء والمفتوحة :Green Area And open land uses
اكتسبت استعماالت االرض الخضراء والترفييية صفة اقتصادية واجتماعية عمى درجة من األىمية بالنسبة
لكثير من األقطار اذ ازداد االىتمام في االونو األخيرة بالترفيو والحفاظ عمى الطبيعة والمناطق الجميمة وتحسين
نوعية البيئة وحمايتيا من التموث واستعماالت واالرض الخضراء تتمثل بالحدائق والمالعب الرياضية ومقاىي

االنترنت وغيرىا في منطقة الدراسة السياحية اذ تشكل ىذه االستعماالت  19,5ىتكا ار أي ما يعدل  0,0من
مجموع مساحة المدينة حيث بمغت عدد المنتزىات ()0منتزه ()0مالعب رياضية .

المقترحات:

.1موقعيا الصحراوي القاسي جدا اممى عمييا عدة اعتبارات لتكون حمقة وصل بين شعوب البحر المتوسط وقمب
القارة االفريقية اضافة الى اعتبارىا احدى البوابات الرئيسية لمصحراء الكبرى  ,لذا فان االىتمام باجراء العديد

من الدراسات المتخصصة حواليا امر بالغ االىمية .
 .0تنفيذ ومتابعة نشاطات السكان في العديد من جيات المدينة وبالخصوص االحياء السكنية الجديدة ونمو
وتطوير البعض منيا ( التعميمي الصحي ) في االحياء السكنية القديمة .

. 3ضرورة اعتماد مخطط اساسي جيد وحديث لممدينة في تخطيط توزيع أي استعمال من استعماالت االرض بين
احياء المدينة المختمفة بشكل يساىم في تمبية متطمبات السكان الحالية والمستقبمية .
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