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 شكر وتقدير

 
 الذي أقدمه العمل هذا إتمام لي يسر أن وعلى وفضله نعمه عظيم على وجل عز هلل والشكر الحمد

 .عمارها إويسهم في  ينفعها ما فيه مدينتي تجد أن القدير العلي من هللا راجية وأنا

 

 هذه إلنجاز العون والمساعدة ولو بكلمة يد لي قدم من كل إلى والتقدير بالشكر أتقدم ثم ومن

منصور البابور وفقه هللا وأمده بالصحة   الدكتور بالذكر المطلوب وأخص بالشكل الدراسة

 الرسالة هذه إتمام على لي عونا كانت والتي القيّمة وتوجيهاته من خبرته قدمه ما على والسالمة ،

 . الالئق بالشكل

 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى  األساتذة الكرام في لجنة المناقشة على كل ما بذلوه من وقت 

وجهد في المراجعة والتدقيق إلخراج هذه الرسالة في أفضل صورة ، و ال يفوتني أن أشكر 

هودهم المتواصلة إلنجاح هذا العمل بتوفير الوقت أفراد عائلتي الكريمة لدعمهم المستمر لي ولج

والدعم والصور والمعلومات وصبرهم المتواصل على إنجازه ، كذلك أتقدم بالشكر والتقدير 

ألصدقائي بمكتب العمارة لالستشارات الهندسية وأخص بالشكر المهندسة فاطمة جابر 

التقدير للزمالء بمكتب المجموعة والمهندسة فاطمة غليو على مساندتهم الدائمة لي، والشكر و

الهندسية للدعم المتواصل ، كذلك للمهندسة إنتصار القزار من قسم مشروعات الطرق بالمرافق 

وكذلك للمرحوم أبوبكر جعودة وكافة العاملين  بإدارة المرور والتراخيص لتوفير اإلحصاءات 

إدارة ميناء بنغازي البحري لتعاونهم والبيانات الالزمة للدراسة وتحديثها ،باإلضافة إلى اإلخوة ب

بتوفير المعلومة المطلوبة هذا باإلضافة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقسم الجغرافيا 

بكلية اآلداب بجامعة بنغازي لكرم استقبالهم لي وحفاوتهم وتعاونهم المستمر  والذين كان لهم 

وحثهم على التميز واإلتقان ،كما أتوجه بالشكر الدور البارز في تشجيع طلبة الدراسات العليا 

وكذلك شكري وتقديري لألخت والصديقة سلوى شامية للمساندة في طباعة وإخراج هذا العمل ، 

وأخيراً الشكر الكبير لشهداء لكل من ساعدني في المراجعة اللغوية وخاصة الدكتور عمر خليفة،

وا لنا الدرب للعمل الجاد والخالص من الفساد فبراير وثوارها الحقيقيين والذين أنار 71ثورة 

 . وتوفر أساسيات العيش الكريم والسعي لتحقيق حياة كريمة تنهض بأبنائنا وترتقي بهم 
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 ستخلصالم

ً ، إذ  ً وثيقا يرتبط التخطيط لشبكة الطرق والمواصالت بتوزيع استعماالت األراضي ارتباطا

ن لعملة واحدة ، وما يؤثر في توزيع استعماالت األراضي وحساب نسبة التردد ييعتبران وجه

، وبذلك يكون الهدف هو تجنب على كل استعمال هو ما يضمن نجاح مخطط الطرق بالمدينة 

على نظام النقل ، وحيث إن دراسة أثر  –السيما الكبيرة منها  –اآلثار السلبية لمشاريع التطوير 

ً لدراسة البناء على حركة ال سير تمثل الوسيلة للوصول إلى هذه الغاية ، لذلك فإن تطبيقاً سليما

العالقة بين استعماالت األراضي و شبكة الطرق هي أساس إلنجاح الهدف النهائي المتمثل في 

 . تأمين استمرارية أداء مقبول وخاٍل من المشاكل لنظام النقل المحيط ومنع تدهوره 

دة مشاكل تخطيطية نتناول منها في هذه الدراسة مشكلة شبكة الطرق تعاني مدينة بنغازي من ع

هذه الشبكة من تعاني وتأثرها باستعماالت األراضي المطلة عليها ، حيث الرئيسية بالمدينة 

واالختناق  والمتمثلة في كثرة انتشار السيارات بالمدينة و االزدحام العديد من المشاكل 

م أوقات النهار و كثرة الحوادث المرورية وتغير درجات المروري على بعض الطرق في معظ

بعض الطرق وعدم وضوح التصنيف الوظيفي لها ، وذلك نتيجة غياب حركة النقل العام ، 

وسوء الحالة الفنية لبعض الطرق ، وعدم استكمال محاور رئيسية من الشبكة المرورية 

خدمات التجارية والخدمية حول محاور المخططة ، كما تعاني المدينة من االنتشار العشوائي لل

هذه الطرق ، نتيجة عدم وضوح ومرونة المخططات ، وعدم استكمال تنفيذ مخطط الجيل الثاني 

م ، وتأخر البدء في مخططات الجيل الثالث مما  0222والذي يهدف لتخطيط المدينة لعام 

ظل عدم تفعيل القوانين أعطى فرصة كبيرة النتشار البناء العشوائي والفوضى العمرانية في 

واللوائح وانتشار الفساد الوظيفي في تلك الفترة ،حيث لم يبدأ العمل في مخططات الجيل الثالث 

م، وبذلك أطلق على تلك الفترة أسم )فترة الفراغ التخطيطي(،كما تعطل  0222إال في عام 

م ، وتظل 0220إخراج مخططات الجيل الثالث حيث تم اعتماد المخطط العام له في عام 

ً أكبر النتشار المخالفات والتعدي على  المخططات التفصيلية قيد التعطيل ،مما يعطي فرصا

 األراضي وحرمات الطرق وانتشار التلوث البيئي والبصري  . 

الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو دراسة وتحليل واقع شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة ، و الطرق 

ا بالدراسة هي الطرق الشعاعية والمتمثلة في مداخل المدينة الرئيسية مثل الرئيسية التي تناولته

طريق طرابلس( ،  -طريق العروبة بمحوريه )مدخل المدينة الشمالي ،ومدخلها الجنوبي الغربي 

طريق المطار ، طريق الهواري ) امتداد شارع االستقالل ( ، وشارع الجزائر ، باإلضافة إلى 

س داخل مخطط المدينة والطريق الدائري الخارجي الذي يربط منطقة الطرق الدائرية الخم

الكويفية بمنطقة بنينا و الهواري والقوارشة ، مع أخذ طريق المطار كحالة دراسية من خالل 

دراسة وتطبيق مقاييس سهولة الوصول والخدمات المحاذية له والمشاكل التي تعرقل انسيابيته 

 ع األسس لحلها . وسبل التخفيف منها ومحاولة وض

كما تهدف الدراسة إلى ضرورة العمل على إصدار لوائح وقوانين خاصة بالفترة االنتقالية والتي 

عمت فيها الفوضى العمرانية وانتشرت المحال والخدمات على مختلف درجات الطرق حتى 

لة للحد من السريعة منها مما أدى إلى كثرة الحوادث واالزدحام غير المتحكم فيه وذلك في محاو
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هذا السيل العارم من المخالفات ، حتى ال تصبح فاتورة اإلصالح مضاعفة وللحفاظ على معالم 

 المدينة ومواردها الطبيعية .

وتشير النتائج إلى أن غياب النقل العام المنظم وعدم جدية الدولة في مراقبة جودة المركبات 

رة على انتشار السيارات الخاصة ، كذلك عدم الداخلة عبر المواني والمداخل البرية له آثار كبي

استكمال المخططات التفصيلية والتالعب باألراضي وعدم وضوح التصنيف الوظيفي لها في 

ظل الحاجة إلى مساحات خدمية وعدم وجود تدرج هرمي في المراكز الخدمية في األحياء 

العمرانية  ،كما إن للبعد  السكنية والمجاورات أدى إلى االنتشار العشوائي للخدمات والفوضى

االقتصادي دوره في ذلك ، فالتدني في المستوى المعيشي والحاجة إلى فتح مورد رزق عائلي 

لدى البعض و االستثمار المبالغ فيه عند البعض اآلخر ، أدى إلى التعدي على األرصفة 

بعض المباني  والحدائق واألراضي الفضاء وتحوير المساحات السكنية إلى خدمات عامة وتحول

العامة مثل األسواق إلي صاالت مناسبات يرتادها المئات في وقت واحد ، مما تسبب في النقص 

 الحاد في مواقف السيارات وعدم استيعاب بعض الطرق للتدفق المروري . 

وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي تشير أوال إلى أن التخطيط لكل من الطرق 

ت األراضي هي عملية متكاملة تتحقق من خالل سهولة الوصول والمواصالت واستعماال

للخدمات وتوفرها في حدود المجاورة والحي السكني والمدينة ككل والتدرج الهرمي لها 

والتخفيف من مركزية الخدمات في مركز المدينة القديم ،باإلضافة إلى وجودة ترابط شبكة 

 ا بمنأى عن األخرى.الطرق ، فال يمكن التفكير في استدامة أي منهم

 وقد قسمت  التوصيات في هذه الدراسة لتشمل البنود التالية :

 عام.توصيات بخصوص إعداد المخططات بشكل  -

 .المرورية السالمة تحسينتوصيات بخصوص  -

 توصيات بخصوص التخفيف من التأثيرات البيئية. -

 توصيات بخصوص تخطيط النقل وتخفيف مشكلة االزدحام المروري. -

لذلك ال بد من وجود نظرة شمولية ووضع سياسات متناغمة للتخطيط في مختلف مناحي الحياة  

 للوصول إلى مدن صديقة للبيئة وآمنة تعزز فيها القيم اإلنسانية وتحقق كرامة اإلنسان .    
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Abstract 

The planning of roads and a transportation network is strongly related to 

the distribution of land use, as both are considered two sides of the same 

coin. The factors that influence the distribution of land use and frequency 

of its patronage are what make a road network plan within a city 

successful. It is therefore necessary to avoid adverse effects of 

development projects, and not only the large projects, on the 

transportation system. The study of the impact of building development 

on traffic flow is a tool to this end, and proper application of a 

relationship study between land use and the roads network is the key to 

reaching the ultimate goal of ensuring continuous and problem-free 

performance of the transportation system, and the prevention of its 

deterioration. 

 

The city of Benghazi suffers from many planning problems; this study 

focuses on the city‘s main road network and the impact on it of the  

surrounding land usage. The city's  road network is plagued by many 

problems on its own, arising chiefly from the absence of mass 

transportation, the deteriorated condition of some of the roads and the 

incompletion of planned main arteries of the traffic network. These 

problems include a large number of vehicles on the road, congestion, 

traffic jams in most of the daytime hours, and a high number of traffic 

accidents. Also the change in some road grades and the lack of clarity in 

the functional classification of many of them contribute to the problem.  

 

The city also suffers from the random spread of commercial land use and 

services alongside these roads, which are a result of the lack of clarity and 

flexibility of the road plans, the incomplete execution of the 2nd 

generation master plan for Benghazi that  targeted the planning of the city 

for the year 2000, in addition to the deferral of work on the 3
rd

 generation 

master plan until 2006. These issues opened the door to random building 

and urban chaos under the absence of laws and regulations, as well as the 

emergence of administrative corruption, and hence the identification of 

that period as the “planning vacuum period”. There were also delays in 
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the finalization of the 3
rd

 generation master plan, which was not approved 

until the year 2009. Detailed plans also remained subject to delay, thereby 

providing further opportunity for the spread of violations, land grabs, 

sequestration of public road property, as well as the spread of 

environmental and visual pollution.  

The main goal of this thesis is the study and analysis of the existing main 

road network of the city of Benghazi, particularly the radial roads at the 

major entrances to the city such as Alorouba Road with both its arteries 

(the north city entrance, and the southwest entrance known as Tripoli 

Road), Airport Road, Alhawary Road (extension of Alistiqlal Road), 

Aljazaer Road, as well as the five ring roads inside the city master plan 

and the external ring road that connects Alkouafiea with Benina, 

Alhawary and Algouarsha area.  The Airport Road was used as a case 

study for this thesis, in which a study and application of measures were 

carried out for ease of access, adjoining services and problems that 

obstruct traffic flow. Some basic principles for reducing and resolving 

these problems are offered in this thesis. 

The study also emphasizes the necessity of developing laws and policies 

for the transitional period, which witnessed widespread urban anarchy 

characterized by the emergence of numerous shops and services along all 

types of roads, including the expressways. The resulting increases in 

accidents and uncontrollable congestion require stopping this torrent of 

violations before the bill for repair and restoration multiplies further, and 

so that the city's landmarks and natural resources may be saved. 

 

The results of the study indicate that the absence of public transport and 

the Government's lax control over the quality of cars imported through 

ports and border crossings has a major effect on the number of private 

vehicles on the roads. In addition, failure to complete detailed plans, land 

fraud and ambiguity in job classifications have contributed to the failure 

to meet the demand for land areas for the provision of services. The 

absence of a hierarchy in the service centers in the residential 

neighborhoods and adjoining regions leads to the preponderance of 

haphazard services and urban anarchy.  
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The economic factor also plays a role in that low standards of living and a 

need to procure a family income for some, combined with a desire to 

invest on the part of others, has resulted in expropriation of sidewalks, 

parks and vacant lots, as well as conversion of residential areas for public 

services. Some public buildings, such as supermarkets, have been turned 

into event halls holding hundreds of people at a time, causing parking 

deficiencies and blocking traffic flow on some of the roads.  

The study concludes with some recommendations that primarily indicate 

that planning for roads, transportation and land use is an integrated 

exercise that is realized by providing and facilitating access to services in 

the neighborhoods of residential areas and  the city as a whole. The 

services should follow a hierarchical structure away from centralization 

of services in the old city center, together with the existence of an 

adequate road network, for neither one can sustain itself without the 

other. 

The study's recommendations are categorized as follows: 

- Recommendations related to preparation of a general plan. 

- Recommendations related to improving traffic safety. 

- Recommendations related to minimizing environmental effects. 

- Recommendations related to transportation planning and easing of 

traffic congestion. 

A far-reaching vision is necessary, therefore, and solid planning policies 

must be implemented in various aspects of city life in order to arrive at 

secure and environmentally-friendly cities where human values are 

reinforced and human dignity is realized. 
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 مقدمة:ال

تحظى دراسة المدن الكبيرة )الميتروبوليتانية( باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم، وعلى تنوو  هوذ  

تتقوودم بسوورعة الدراسووات واالووتتف اتجاهاتهووا فلنهووا تلتقووي حووول تنوواول المدينووة كظوواهرة حضوورية، 

وتتطووور بمعوودالت أعلووى عوون  يرهووا موون مواألووع العمووران ابالوورن، ويسووتالل  البوواح ون أنوو  كلمووا 

اتسعت المدن وكبر حجمها وازداد سكانها، كانت الحاجة أك ر إلى إبداعات التالطيط الحضري وإلى 

العووالم تنقيووة شوورايين االتصووال بووين مناطقهووا وأحيائهووا وربطهووا بالتجمعووات ابالوورن المجوواورة وب

 الالارجي الذي يزداد كل يوم ارتباطاً وتشابكاً في المصالح والعتألات.

تنموية شاملة ومشاريع إسكانية أليود التنفيوذ و  حركةمن في السنوات الماضية  ليبياونظراً لما شهدت  

العمرانووي واالنتشووار ابفقووي  سووعوتالالاصووة فووي كافووة المجوواالت و يوور مووتحكم فيوو  تطووور سووريع 

الزيادة الكبيورة فوي عودد ظهور الالدمات التجارية والتعليمية والصحية الالاصة وللمساحات المبنية و

 السكان والمركبات اآللية مما كان ل  الك ير من التأ يرات السلبية في الجوانب التالطيطية بالمدينة.

ط العمراني هو النقل بكول ألضوايا  ،فبودون إعطواء وباعتبار أن من أهم المحاور الرئيسية في التالطي

هذا المحور الدور الحقيقي في العملية التالطيطية ككل فلن عمليوة التالطويط سوتكون ناألصوة وسوينت  

عن ذلك مشاكل عدة علوى جميوع المسوتويات وسوتظهر هوذ  المشواكل تباعوا ونورن ذلوك واضوحاً فوي 

الدراسة تسليط الضوء على أهم المشواكل والمعوألوات ، علي  فقد تناولت هذ  مناطق المدينة المالتلفة 

التي تعاني منها مدينة بنغوازي والتوي تتعلوق بشوبكة الطورق الرئيسوية واسوتعماالت براضوي المطلوة 

 عليها .

تعتبر مدينة بنغازي  اني أكبر المدن الليبية ومن المدن سريعة النمو، حيث يبلغ عدد سوكانها حووالي 

م وتشير التوألعات إلوى أن عودد السوكان يمكون أن يصول موا 1887عام نسمة حسب تعداد  782,106

فوي إأللويم الرئيسية ابولوى  المدينةبنغازي بدور  قوم، وت1م1811نسمة في عام  2,214,167يقارب 

بنغووازي التالطيطووي حيووث تقوودم الالوودمات اإلداريووة واالألتصووادية والتعليميووة والطبيووة ذات المسووتون 

ر م وألوعها في الطورف الغربوي مون إأللويم بنغوازي التالطيطوي ،حيوث  ليماإلألب افة المناطقالعالي لك

يحدها الساحل الجنوبي  تغطي مدينة بنغازي مساحات مركزية شاسعة على شكل نصف دائرةتمتد و

تمتد من سيدي الليفة في الشمال الشرألي إلى ألنفوذة فوي الجنووب الغربوي، موع نموو و للبحر المتوسط

 بوعطني وامتداداها بمحاذاة الطريق الواصل للمطار.ألطاعي في الشرق يضم مناطق 

وألد فرضت الالصائ  االجتماعية واالألتصادية لسكان المدينة تأ يراً ألوياً علوى أنمواط تنقول ابفوراد 

والمركبوات بهوا، حيوث يعتمود معظوم سوكان مدينوة بنغوازي فوي تونقتتهم بشوكل أساسوي علوى السويارة 

والمتم ل  الجماعيمن كافة التنقتت بالمدينة تتم من التل النقل الالاصة، بينما نسبة بسيطة جداً فقط 

وهي عملية  ير منظمة و تعمل علوى التوألوف فوي أي مكوان وفوي جوزر  ، في حافتت المكيروبا 

 
1
) تقييم المالطط العام لمشرو  الجيل   -مدينة بنغازي   -(  1811 -1888مشرو   الجيل ال الث للمالططات ، إألليم بنغازي ، )تقارير  

 مكتب العمارة لتستشارات الهندسية.  -ال اني ( 
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لى سيارات إباإلضافة  الدوران لتسبب االالتناألات المرورية واالزدحام والحوادث في بعض ابحيان

مركبوة  201,488حوالي في اليوم العادي تجوب مدينة بنغازي و ياب واضح للنقل العام ، ابجرة 

وألد ازداد هذا العدد بشكل كبير في اآلونة  ،1م1880 إدارة المرور والتراالي  لعام حسب إحصائية

فبرايور واسوتقبال مدينوة بنغوازي لعودد كبيور مون النوازحين مون المودن  26اباليرة والاصة بعد  ورة 

ويم ل هذا العدد الهائل مون المركبوات عبئواً كبيوراً علوى شوبكة الطورق بالمدينوة الاصوة  تضررة ، الم

 ية الحركووة وانسوويابيتها سووتمرارالطوورق الرئيسووية والسووريعة التووي يفضوولها معظووم السووائقين العلووى 

ة، ابمر سوء الحالة الفنية للطرق الدااللية بابحياء السكني فضت عن بهاوالسرعات العالية المسموح 

الذي أدن إلى ازدحام الطرق الرئيسية والسريعة بصفة مستمرة معظم ساعات اليوم وبالتالي عرأللوة 

باإلضافة إلى ك ورة الحووادث المروريوة و يواب اللوحوات اإلرشوادية  ، انسيابية حركة المرور عليها

 .يها وأللة ابمان عل وعدم تحديد أماكن المطبات وعدم وضوح حركة المشاة على الطرق

الطرق الرئيسية والسريعة  بمحاذاة  ظهور االستعماالت التجارية والالدمية المالتلفة يضاف إلى ذلك

الك ير مون السولبيات والمشواكل الناجموة عون الفوضوى العمرانيوة وعودم تووفر طورق في والتي تسبب 

 ة.يالالدمة ومواألف السيارات والمداالل المناسبة لهذ  الالدمات على الطرق الرئيس

أن وجود شوبكة طورق واضوحة وةمنوة ونظوام نقول ومورور جيود فوي أي مدينوة يسواعد علوى  محالة ال

تحقيق الكفاءة االألتصادية واالستدامة البيئية و اللق بيئة اجتماعية معيشية صحية، لذا فقد أصبح حل 

مشكتت النقل والحركة والمرور وما يترتب عليها من مشاكل حضرية من المطالوب الرئيسوية التوي 

 دارات والحكومات.اإليطرحها التوسع الحضري السريع، وأهم المهام التي تواج  

لووذا فقوود اهتمووت معظووم الوودول بدراسووة حركووة الموورور ومشووكتتها، والتطووور السووريع والتغيوور فووي 

هتماماتهوا، لموا لهوا مون أ ور ااستعماالت ابراضي المحيطة بهوا، وجعلتهوا تحتول المكانوة ابولوى مون 

الذي تؤدي  وسائل النقل  الرئيسي ، والدوردولالروابط االجتماعية واالألتصادية بين الفعال في تنمية 

وشرايين الحركوة فوي مواجهوة وتنميوة النشواط االألتصوادي واالجتمواعي، وضومان بيئوة إنسوانية ةمنوة 

 للعمل والحركة والحياة.

لقد مرت مدينة بنغازي في تاريالها التالطيطي بالعديد من المراحل التنظيمية والتالطيطية التي من 

التلها تم التوسع الحضري في المدينة والططت شبكات الطرق والمرافق العامة وتوزيع 

ستعماالت ابراضي حيث كانت أول دراسة رسمية لمالطط المدينة من ألبل مؤسسة وايتن  والتي ا

وهذا ما سمى (م 2600م إلى عام 2670)داد المالططات الكاملة للمدينة من عام ألامت بلع

لجيل ابول، يليها مالططات الجيل ال اني التي ألامت بدراست  وتالطيط  شركة ابمالططات 

بمكتب مالطط الجيل ال الث العمل على إعداد  يتمم( واآلن 1888 -م 2607دوكسيادس في الفترة )

 
تسجيل  أعمال وحدة –تقرير الرائد فريد أجويل  – 1886لعام   إحصائيات إدارة المرور والتراالي  بمدينة بنغازي 1

 المركبات .
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ابعمال التفصيلية  عدادإو ،بمساندة من شركة جيوتك التركيةدسية والعمارة لتستشارات الهن

م( حيث نتحظ تأالر البدء في أعمال مالطط 1811إلى  –م 1887لمالطط الجيل ال الث من الفترة )

إلى انتشار البناء  أدنما م ( 1887 –م 1888وهي الفترة من عام ) الجيل ال الث لعدة سنوات 

حتياج للتوسع العمراني وأزمة السكن بدون االنتيجة دة في المالطط العشوائي والمالالفات العدي

وألد أطلق على هذ  حتياجات المواطن من ابراضي والالدمات ،اوجود مالططات واضحة توفر 

هي الفترة التي لم يشر  فيها إعداد مالططات الجيل ال الث،  والتالطيطي(  الفترة اسم )فترة الفراغ

ر م تغير الك ير من السياسات العامة االألتصادية  ذ مالطط الجيل ال انيتماد على تنفيوإنما تم االع

واالنفتاح التجاري والصالصة بعض الشركات والوظائف العامة، حيث انتشرت التنمية العمرانية 

بشكل عشوائي بدون ضوابط أو مراألبة ابمر الذي يزيد من صعوبة المعالجة وياللق واألعاً مالالفاً 

ً للنظم العمرانية واالستعماالت الصحيحة للمناطق مما سبب للمعايير التالطيطية  تكدس  فيومنافيا

، وتهديد ةالالدمات على الطرق الرئيسية والسريعة وانتشار الفوضى العمرانية واالالتناألات المروري

ً وبيئياً،  الستمة العامة على الطرق وك رة الحوادث وتأالر زمن الرحتت وتلوث البيئة بصريا

 عات البنية التحتية والمرافق والالدمات العامة.مشرو تأالرو

سوتعماالتها ابالجديودة  أمسواء القديمة هما عنصر المباني الرئيسية في المدينة  العمرانية العناصرإن 

ن الالريطوة أو الصوورة إ، حيوث   مقترحوةال أمسوواء القائموة  الشووار الطورق ووعنصر المالتلفة ، 

سجل جامد يم ل نقطة واحدة  أن  ، إالبأي موألع  عن المظهر العامالفوتو رافية تزودنا بسجل حافل 

فيوو  الالريطووة أو التقطووت فيوو  الصووورة، بينمووا تعتبوور الموودن  أُصوودرتموون الووزمن وهووو الووزمن الووذي 

أعضاًء حية دائمة النمو ودائمة التغير، ومما يدالل في باب ابهمية القصون أال يقع هذا النمو وهوذا 

 بت تالطيط، بل ينبغي أن يقع ذلك ضمن إطار ألانوني ونظامي.التغيير عشوائياً أو 

الشووامل واإلطووار المقبووول علووى صووعيد المدينووة بأكملهووا أو علووى الصووعيد اإلسووتراتيجي هووو المالطووط 

(Master Plan)  بطبيعت  هو و يقة إستراتيجية ال تعطي معلومات تفصيلية  الشاملإال أن المالطط

يحتواج إلوى  شوامل التنفيذ ومهنودس الطورق لوذلك فولن المالطوط ال وإرشادات محددة لمن يقوم بأعمال

تقدم معلومات أك ر تفصويتً لكول جوزء مون أجوزاء وهي التي المساندة من مالططات محلية تفصيلية 

ما يتأالر إالراج  واعتماد   ةً وهذا عادوتضمن تكامل كافة عناصر التصميم وجودة تنفيذها ، المدينة 

راضي الجديدة بطريقة عشوائية مالالفة وتتبع سياسة ابمر الواألع التوي ومن  م تظهر استعماالت اب

تفرز العديد من المشاكل وتعمول علوى الضوغط الكبيور علوى كافوة عناصور البنيوة ابساسوية وبالاصوة 

 شبكة الطرق والمواصتت والنقل والمرافق العامة بالمدينة.

مدينة بنغازي يتحظ تودني أدائهوا وكفاءتهوا، لذا فلن المتأمل لحال معظم الطرق الرئيسية والسريعة ب

وبووروز العديوود موون المظوواهر السوولبية علووى تلووك الطوورق  م وول انتشووار ابنشووطة التجاريووة والالدميووة 

وك ورة ألطوع ابراضوي الصوغيرة وفوتح  المجموعوات السوكنيةدد المنافوذ بوين عواإلدارية الصغيرة، وت

المسوواجد علووى الطوورق وحتووى  اليوميووة ماتالالوودظهووور  إلووى باإلضووافةموودااللها علووى تلووك الطوورق، 

االزدحوام المروريوة و إربواك الحركوةالسريعة وتوألوف السويارات علوى هوذ  المحواور مموا تسوبب فوي 

 وسوتعماالت الالدميوة اليوميوة ،تحديود مواألوع بعوض اال الناتجوة مونتالطيطيوة المشاكل وتتفاألم بذلك ال
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على وظهور الحوادث على عرأللة انسيابية حركة المرور  و ير المباشرالتي كان لها اب ر المباشر 

فوي ضووابط ومعوايير  اً تلك الطرق في معظم أوألات اليوم الواحد، ابمر الذي يؤكود أن هنواك ألصوور

 ولوائح التالطيط العمراني وتقسيمات ابراضي المطلة على تلك  الطرق.

هوودف إلووى التنسوويق وتعزيووز سووتعماالت ابراضووي تاوضوووابط ومعووايير وعلووى الوور م موون أن لوووائح 

دمو  االسوتعمال السوكني ال توضوح عمليوة تلك الضووابط  فلن  االستالدام ابم ل لألراضي والمرافق، 

 هذا فأد نة على الطرق الرئيسية والسريعة واإلداري على ألطع ابراضي الواألع والتجاري والالدمي

عتبوارات أو تحديود لألرصوفة اأو  إلى انتشار المداالل والمالارج بصورة عشوائية وبدون أية معايير

 على الطرق السريعة والرئيسية.وطرق الالدمة 

مواألف السيارات لمرتادي تلك  فايةمن السلبيات التي تتم ل في عدم ك عدداً تلك الظواهر  أفرزتوألد 

السوريعة وبالتوالي عرأللووة  الرئيسوية و الالودمات مموا أدن إلوى انتظووار السويارات علوى جوانبي الطوورق

لمروريووة  وظهووور الحوووادث والتصووادمات م وول مووا يحوودث علووى الطريووق الوودائري ال الووث الحركووة ا

بمدينووة والهووواري والعروبووة مطووار الالووامس وطريووق الالطريووق الوودائري الرابووع والطريووق الوودائري و

لى شوار  الدمية تقف السويارات فيهوا حتوى إوالتي تحولت من طرق رئيسية بعضها سريع  بنغازي

، هوذا فضوتً علوى الضوضواء، لتزام بوالقوانين المروريوة العاموة الظل عدم ا حول جزر الدوران في

مدروس لتستعماالت الجديدة وتدااللها الوتلوث الهواء وعدم توفر الالصوصية نتيجة لتالتتط  ير 

في ابحياء السكنية. كما يتحظ  ياب ضوابط  ابلوان والتشطيبات الالارجيوة للمبواني المطلوة علوى 

ُ معوووايير وضووووابط اسوووتالدامات ابراضوووي حيوووث لووووائح عة والرئيسوووية مووون الطووورق السوووري ركوووت ت

ابلوووان  انتشوورت ظوواهرة طووتء واجهووات المبوواني ذيلتجتهووادات وابهووواء الشالصووية، وعلووى ذلووك 

وكول ذلوك يشوو  الوذوق العوام ،ويسوبب ذو ابلووان الفاألعوة الزجواج العواكس بشوعة الشومس الغريبة و

، سواعات النهوار أ نواء علوى وجو  الالصوو  المركبات على الطورق الرئيسويةأضراراً بالغة لقائدي 

لوى التلووث البصوري الوذي أصوبحت تعواني منو  المدينوة الاصوة علوى مودااللها الرئيسوية ) إباإلضافة 

 .طريق العروبة وطريق المطار وطريق الهواري وشار  الجزائر (

ات السياحية الهامة و المتم لة في الكوورني  كما إن إطتلة مدينة بنغازي وتمتعها بالعديد من المقوم

يوليو والشواطئ بمنطقة جليانة والبحيورات الشومالية والغربيوة ومنطقوة الل اموة والمدينوة  12وحديقة 

علوى  الرياضية ،كل هوذ  المتموح تبقوى عواجزة عون التواصول موع سوكان المدينوة مشوياً علوى ابألودام

نها  محاطوة بطورق رئيسوية لوم يوتم فيهوا مراعواة حركوة وألوعها في مركز المدينة وذلك ب الر م من

المشاة وتكامل ابرصفة وتصميم التقاطعوات بشوكل مودروس مموا يصوعب عمليوة الوصوول إلوى تلوك 

جتيوواز وعبووور طوورق المدينووة امووان فووي المرافووق السووياحية مشووياً علووى ابألوودام إذ أن الشووعور بعوودم اب

  أحمود رفيوق المهودوي مون ابموور الصوعبة فوي ظول جتيواز شواراأصبح هو السومة الغالبوة عليهوا ،ف

سوتقتل ) جموال عبود الناصور كذلك ابمر في شوار  اال،السيل العارم من السيارات المتدفقة بسرعة 

 12وشوار  ،منطقة ضوريح عمور المالتوار والمكتبوة العاموة  إلى سابقاً ( وشار  الرويسات للوصول

دق تبيسوتي وكوذلك ابمور علوى شوار  الجزائور الفاصول لى الحديقة والبحيرة أمام فنوإيوليو للوصول 

 بين البحيرات الغربية والشواطئ السياحية .  
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 لذلك فقد تناولت هذ  الدراسة البحث في المشاكل التالية:

  تغير درجات بعض الطرق الرئيسية، وتحولها من طرق سريعة إلى طرق عليها

ركة عليها، وتسببت في الدمات ومداالل واالتناألات مرورية أدت إلى تعطيل الح

حوادث مرورية، وتعطيل زمن الرحتت اليومية، كذلك تغير درجات طرق أالرن 

ً وتحولها من كونها طرأل محلية هادئة إلى طرق مكتظة بالسيارات، تحمل طابع السرعة  ا

في حركة المركبات ر م وألوعها في مناطق حيوية مليئة بالحركة والالدمات م ل 

ألرب الميناء والطريق الدائري ابول )  يوليو 12، وشار  ي المهدو شار  أحمد رفيق

محور شار  دبي (، مما أدن إلى صعوبة اجتياز هذ  الطرق، والطورة حركة المشاة 

عليها، ر م اعتبارها مواألع حيوية هامة بالمدينة وإطتلتها على متمح سياحية م ل 

 الكورني  والبحيرات.

  وإ فال الدور الهام للنقل في العملية التالطيطية وعدم إن االتفاء حركة النقل العام

الدور الحقيقي ل  أ ناء التالطيط جلب على المدينة العديد من المشاكل من زيادة  ئ إعطا

امتتك المركبات واالالتناألات المرورية والحوادث باإلضافة إلى تلوث البيئة النات  عن 

 عوادم السيارات. 

 ية الناتجة عن التطور السريع ناعمرتحد   الفوضى ال التلوث البيئي والبصري الذي

نتيجة ظهور  ،الستعماالت الالدمية المتصقة للطرق الرئيسيةوا للبناء العشوائي

احتياجات وظيفية جديدة للسكان  ير مالطط لها، وعدم مراجعة المالططات لتواكب 

للمدينة، كذلك  هذا التطور والتغيير في البنية االجتماعية واالألتصادية والعمرانية

رد لعدد المركبات الالاصة، وتأ ير  على زيادة نسبة التلوث والضجي  ، االزدياد المط  

 وتدهور البيئة الصحية للمدينة.

  ظهور أحياء سكنية جديدة  ير مالدومة بشكل جيد وليست مالططة بشبكات طرق وإنما

ستكمال شبكات الطرق عتبار الاتالضع لسياسة ابمر الواألع في تنفيذ المباني دون أي 

والبنية التحتية والالدمات ، كما تالضع لتقسيمات أصحاب ابرض والمست مرين دون 

محددات المالطط العام وتوفر الالدمات ودرجات الطرق ومدااللها بابالذ في االعتبار 

لألحياء السكنية وتقاطعات الطرق بالموألع م ل ابحياء الجديدة بين الطريق الدائري 

ريق الدائري الالامس، كذلك منطقة بوعطني والمنطقة الواألعة أمام جامعة الرابع والط

لى ضعف ترابط الشبكة المرورية والنات  عن عدم وجود إهذا باإلضافة  بنغازي

  ستدامة الحدي ة .الدراسات متكاملة تربط كافة عناصر المالطط  الشامل وتحقق مبادئ ا

 

 مدينة منها تعاني التي المشاكل إبراز إلى تسعى الدراسة هذ النقاط السابقة فلن  تناول لومن الت

 سياسة لوضع محاولة في ، ةيدراس كحالةبصفة الاصة  وطريق المطار ،بصفة عامة  بنغازي

شبكة الطرق والنقل و ابراضي الستعماالت والعادل المتوازن المستدام للتالطيط عام وإطار

 كما والتالطيط ، النمو طور في تزال بنها ما ، الدراسة منطقة في مفاهيم  وتطبيق المواصتتو

 جانب إلى ، تحقيق مبادئ االستدامةو  التلوث من والحد البيئة على المحافظة إلى الدراسة ترمي
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 من هماب يتعلق وما ، والمواصتت ابراضي استالدامات وتطور للمدينة العمراني التطور دراسة

ألتصادية المهدرة عن طريق الحوادث والتأالير الواستنزاف الموارد البشرية اللحد من  مشاكل

 وسياسات استراتيجيات من لكل عام إطار لرسموذلك   ،وطول زمن الرحلة و يرها من المشاكل 

 بلدارة الاصة منظومة وإيجاد المواصتت و النقلو ابراضي ستالداماتا لتوزيع المستدام التالطيط

 .وةمن وعادل جيد بشكل النقل  نظام

 

النمط المطلوب إتباع  من أجل وضع نظام متطور لتنمية المدينة، وحل مشكتتها ال بد أن  لذا فلن

ً ألاعدت  علمية وتوجه  إألليمي، وممارست  تجمع بين أساليب وعبر عدة ، متطورة يكون نمطا

ألطاعات داالل إطار شامل متطلع للمستقبل في إطار النمو المستدام الذي يعتبر عملية مستمرة أك ر 

هو هدف و اية فالنمو المستدام للمدينة هو الذي يحقق احتياجات الحاضر دون التأ ير على مما 

 ألدرة ابجيال القادمة من تحقيق احتياجاتهم.

 مشكلة الدراسة:

نوواأل  تووأ ير الطوورق الرئيسووية علووى الحركووة  واسووتعماالت ابراضووي داالوول مدينووة ت دراسووةال  إن هووذ

هي الطرق الدائرية الالمس والطورق الشوعاعية الرئيسوية التوي بنغازي، والمقصود بالطرق الرئيسية 

تالدم المدينة وتربط أطرافها ببعض، ومدن تأ ير هذ  الطرق على الحركة من سهولة ويسر وةموان. 

الحركة على الطريق واسوتعماالت التأ ير المتبادل بينوبتطبيق ذلك على طريق المطار ،سيتم دراسة 

لووة فووي االسووتعماالت المعتموودة وفووق مالططووات الجيوول ال وواني كووذلك والمتم ابراضووي المطلووة عليوو  

ق فوي فتورة الفوراغ التالطيطوي التوي يوالطر ااالستعماالت المالالفة للتالطيط  والتوي ظهورت علوى هوذ

انتهت على أ رها مالططوات الجيول ال واني ولوم يوتم البودء فوي مالططوات الجيول ال الوث مموا أدن إلوى 

أحودث  تغيوراً أ ورت سولباً علوى اسوتعمال الطورق وتغيور درجاتهوا   التوي ظهور العديد من المالالفات 

علوى ك افوة المنواطق السوكنية والالدميوة إلى توأ ير هوذا التغي ور باإلضافة ،االتناألات وحوادث مرورية 

 على المرافق العامة والشبكات بالمدينة ككل .  والمالطط العام لها، وتأ ير

 أهداف الدراسة:

شووبكة الطوورق الرئيسووية بمدينووة ل الوضووع الووراهنودراسووة  وصووفإلووى  هووذ  الدراسووةهوودف ت .2

ومحاولوة عورض وتحليول المشواكل التالطيطيوة والجغرافيوة المرتبطوة ، بنغازي، ومستوياتها

 بها.

اسووتعماالت ابراضووي المحيطووة بووالطرق الرئيسووية، وموودن تأ يرهووا بصوورياً  وصووف وتحليوول .1

 .والمشاكل التي تسببها وتالطيطياً وبيئياً على الحركة داالل المدينة

لى اإلسرا  وتحقيق التوازن في تنفيذ مالططات مدينة بنغوازي الاصوة المالططوات إ الدعوة .2

التفصوويلية المتعلقووة باحتياجووات السووكان ابساسووية وتوووفير الالوودمات العامووة وتحديوود محوواور 

المشاة وابرصوفة وذلوك وفقوا بالور المالططوات )دوكسوادس ( والحوث علوى تطويرهوا وفقوا 
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حتياجووات الفعليووة للسووكان حتووى ال يووتم اللجوووء إلووى تعويضووها الجتماعيووة و امسووتجدات االلل

 بطرق عشوائية مما يؤ ر سلباً في المالططات على المدن البعيد.

مراعاة المقياس اإلنساني في التصميمات التالطيطية لتحقق بيئة شوار  ةمنة ومريحة وذات  .4

الهوائيوة وسويارات النقول العوام وسوائقي  لتسوتوعب المشواة وسوائقي الودرجاتومظهر جميول 

السيارات الالاصوة بحيوث تووفر جميوع وسوائل المواصوتت اليواراً جوذاباً للنقول بن التصوميم 

الجيوود للشوووار  يبوودأ بالمشوواة، وبن الشوووار  ليسووت للحركووة فحسووب بوول هووي أيضوواً لوودعم 

التواصووول اسوووتالدامات ابراضوووي الواألعوووة علوووى امتووودادها بموووا فوووي ذلوووك المقووواهي وأمووواكن 

االجتموواعي ومتعووب ابطفووال وابموواكن العامووة وتراعووي تالووديم ذوي االحتياجووات الالاصووة 

بحيث تصبح المدينة ذات بيئوة اجتماعيوة صوحية الاليوة مون العوائوق واضوحة فوي محاورهوا 

 تستند على مبدأ التالطيط للجميع .

 الدراسات السابقة:

ي االستدالل بها والتعرف عليها للوصول ظهرت عدة دراسات تهتم بموضو  الطرق ومشاكلها ينبغ

إلى حركة ةمنة وسلسة، وذلك باعتبارها تجارب لدول عانت من نفس المشاكل وتوصلت بسلوب 

حلها أو التالفيف منها، كما أأليمت عدة مؤتمرات وندوات وور  عمل تالت  بدراسة شبكة الطرق 

ستعماالت ابراضي وتأ يرها على وا واالتجاهات الحدي ة في تفعيل دور شبكة الطرق والنقل العام

المدن الجغرافي ومالطط المالالفات المرورية والطرق بصفة عامة، فالتجارب عديدة أمام 

 .لبيئة مدنهم إلى ألناعات ومفاهيم مناسبة  مما يوصلهبمنها  م االستفادةوعليهوالمسؤولين 

األراوأ   مخ  أات تقسأيماتتأثيير وأواب  )بعنووان  دراسوةمن الدراسات التي تم اإلطوت  عليهوا 

مدينوة الريواض مون مشوكلة بوروز  تحيوث عانو 1(على كفاءة أداء ال رق السأريةة بمدينأة الريأا 

على طرألها السريعة م ل ابنشطة التجارية والالدمية واإلدارية الصغيرة العديد من المظاهر السلبية 

مور الوذي يؤكود أن هنواك ألصووراً التي كان لها اب ر المباشر على عرأللة انسويابية حركوة المورور اب

فوي ضووابط ومحوددات مالططوات تقسويمات ابراضووي المطلوة علوى تلوك الطورق مموا يتطلووب  اً شوديد

مراجعة تلك الضوابط بالتعديل والتغيير واستحداث معايير الاصة باالستعماالت المطلة على الطرق 

 السريعة وطريقة الدالول والالروج من هذ  الستعماالت.

مون  2)التخ ي  الحوري ومشكلة المرور ف  دولأة الكويأت  عن الكويت ففي تقرير  أما عن مدينة

المنتدن العربي إلدارة الموارد البشرية ، تنواول الموضوو  أسوباب المشوكلة المروريوة والتوي تم لوت 

أهمها في زيادة عدد السيارات بنسبة متصاعدة وعدم تنمية شبكة الطرق والجسور بنفس النسبة التي 

فتوورض أن تسووتوعب هووذا الكووم موون السوويارات باإلضووافة إلووى سوووء التالطوويط العمرانووي للموودن موون الم

 

 
1
كلية العمارة  –تأ ير ضوابط مالططات تقسيمات ابراضي على كفاءة أداء الطرق السريعة بمدينة الرياض -عصام الدين محمد على  

 .الرياض )الجمعية الجغرافية السعودية( -جامعة الملك سعود –والتالطيط 

www.sandigs.org/forums/showthread.php?t=163  
2
                                             www.hrdiscussion.comالتالطيط الحضري ومشكلة المرور في الكويت ، المنتدن العربي إلدارة الموارد البشرية  

 

http://www.sandigs.org/forums/showthread.php?t=163
http://www.hrdiscussion.com/
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سوء تصميم التقاطعوات والهجورة الداالليوة ،كوذلك مون أهوم ابسوباب تكودس المنطقوة الحضورية فوي و

ة التوي ال تزيود علوى يحدود الطريق الدائري السادس وتزاحم المؤسسات داالل هوذ  المنطقوة الحضور

ها ئالكويت اإلجمالية باإلضافة إلى أن الطرق الحاليوة مضوى علوى تالطيطهوا وإنشوا% من مساحة 0

 .أك ر من عقدين من الزمن في ظل التزايد والتضالم في عدد السكان والمركبات 

ويمكننا أن نستأنس بتجربة الكويت في حل المشكلة المرورية التوي تبودو مشوابهة للمشوكلة المروريوة 

) البروفسور د.م كيم  م1880االستعانة بالبير دولي عام التي نواجهها ، فقد سعت دولة الكويت إلى 

تحوودة الجريووو ( الووذي شووارك فووي تطوووير شووبكات طوورق فووي دول عديوودة فووي العووالم م وول الواليووات الم

كموا ، 1اإلستراتيجية متطلبات عاجلة وأالرن طويلوة المودن ألتضتاابمريكية والصين واستراليا ، و

تطوورق إلووى أن هنوواك أسووباباً أالوورن فووي تفوواألم المشووكلة المروريووة تشووارك فيهووا الدولووة وهووي أسووباب 

ي وزيوادة لى استعمال است مارإتشريعية لها عتألة بالقوانين والتشريعات م ل تحويل السكن الالا  

نسبة البناء وبالتالي زيادة المترددين وتأ ير  على المنطقة السكنية ،وأسباب تنظيمية لها عتألوة بعودم 

لتزام بمواصفات الطرق القياسية وتمركوز ابنشوطة والالودمات فوي مركوز المدينوة وأوألوات الودوام الا

والمتم لوة سولوكية  باب،وأسوالتساهل في إصدار رال  البناء ورال  القيادة  و المدرسي وابعمال

فوي إجوراء  وألود توم البودء في أللة الوعي لدن المواطنين والفراغ لدن فئة الشباب والبطالوة و يرهوا .

تطوير الطريق الدائري ابول للتالفيف من االالتناألوات المروريوة فوي ب التحسينات على شبكة الطرق

اجموة عون ضوعف حركوة النقول مشرو  يهدف إلى القضاء علوى إطالوة زمون الرحلوة واالالتناألوات الن

العووام وزيووادة معوودالت امووتتك المركبووات ووجووود االسووتعماالت المالتلطووة علووى هووذا الطريووق حيووث 

م ليوربط الودائري ابول بطريوق جمول عبود الناصوور 762يتضومن هوذا المشورو  إنشواء جسور بطووول 

مشورو   فوي وألوعو  باتجا  الجهراء لتوفير طرق حرة وتوزيع الك افة المرورية،وتبرز أهمية هذا ال

فووي الجنوووب الغربووي لمدينووة الكويووت باعتبووار  هاموواً للمنطقووة السووكنية المطلووة عليوو  باإلضووافة إلووى 

الالدمات القائموة عليو  م ول جامعوة الكويوت والعديود مون المستشوفيات الرئيسوية و يرهوا مون المبواني 

 .2العامة

جووود الطوورق الدائريووة والطوورق بو وتجوودر اإلشووارة إلووى التشوواب  بووين شووبكة الطوورق بمدينووة الكويووت

شبكة الطرق بمدينة بنغازي ، أن النظام المتبع في مدينة الكويت هو النظام نصف الشعاعية كما في 

شوار  شعاعية تتقاطع مع المس طرق دائرية إذ تنحصر بينها ابحيواء  يتم ل في  والذي الدائري  

منطقوة م ول الالودمات التجاريوة و سووق  السكنية التي أ بتت جدارتها في توفير الودمات متكاملوة بكول

ذاتيواً  اً مركزي ومركز صحي ومدارس ومساجد وحدائق والدمات أالرن مموا يجعول كول حوي مكتفيو

 .(1)و(2)، كما في الشكل رألم 1في ابداء يمن الالدمات اليومية ذات المستون العال

 

 

 
1
 ، مرجع سابق                  www.hrdiscussion.comيط الحضري ومشكلة المرور في الكويت ، المنتدن العربي إلدارة الموارد البشريةالتالط 
2
 1صــ –م 2668الطبعة ابولى   –عمان  –منظمة العواصم والنظم اإلستمية  -بسس والطرق الحدي ة لتسمية وترأليم لشوار  والمناطق ا 

http://www.hrdiscussion.com/
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 –منظمة العواصم والنظم اإلستمية  -ابسس والطرق الحدي ة لتسمية وترأليم لشوار  والمناطق وكتاب  –المصدر : تجميع الباح ة 

 1صــ –م 2668الطبعة ابولى   –عمان 

رات السكنية بمدينة الكويت ) ميل بة  المجاو  : 1الشكل رقم )

تووح توفر الخدمات   الدسمة والمنصورية والقدسية والدعية    الت 

 .اليومية ف  ن اق المجاورة والسير على األقدام

 : مجاورة المنصورية بالكويت وتمركز الخدمات ف  2الشكل رقم )

 متر. 055مسافة سير على األقدام ف  حدود 
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عصوام الودين كموال محوروس باسوم د.بحث  من التلطت  على تجربة مدينة أسيوط المصرية وباال

والمعوروض  1(أسيو  بصأةيد مصأر دور التخ ي  الةمران  ف  حل مشكلة المرور والنقل بمدينة)

 نتحوظ أنو م، 1881 لعوام في ندوة التالطيط العمراني وألضوايا الحركوة والمورور فوي المودن العربيوة

تنوواول مشووكلة التغيوورات االألتصووادية والعمرانيووة التووي أدت إلووى الزيووادة الهائلووة فووي عوودد السوويارات 

لة الحصووول علووى السوويارة بوونظم وتكدسووها فووي أموواكن معينووة نتيجووة ارتفووا  مسووتويات الوودالل وسووهو

التمويوول البنكيووة باإلضووافة إلووى تكوودس العمووران وزيووادة الوحوودات السووكنية بشووكل عشوووائي واسووتبدال 

المباني القديمة بعمارات وأبراج مما  ير الك افة السكنية وأضاف اسوتعماالت الدميوة جديودة تفاألموت 

ألوف السويارات مموا أدن إلوى الوصوول على أ رها المشوكلة المروريوة والونق  الحواد فوي  أمواكن موا

للعديوود موون التوصوويات اإلسووتراتيجية فووي حوول المشووكلة الووارج الكتلووة العمرانيووة ودااللهووا وتوصوويات 

بالصو  شبكة الطرق ومواألف السيارات و الكباري والط السكة الحديد والنقل العام داالل المدينوة 

 وتوصيات بالصو  لوائح ومعايير وطرق البناء المسموح بها.

أما تجربة مدينة لندن التي فرضت على الدااللين لمركز المدينة من السيارات الالاصوة دفوع ضوريبة 

م، هوذا اإلجوراء أدن إلوى النجواح الكبيور فوي التقليول مون 1882باوند في بداية عوام  1ازدحام بمقدار 

 average% وتقليوول معوودل السوورعة )28عوودد السوويارات الالاصووة الدااللووة إلووى المركووز بمقوودار 

speed وهذا بدور  كان نجاحاً كبيوراً فوي تحديود مسوارات بعوض الطورق فوي 2 ميل/ساعة21( إلى ،

مركز المدينة للحافتت وسيارات التاكسي فقط وتوفير مواألوف سويارات الارجيوة وتووفير شوبكة نقول 

إلوى  عام مميزة جداً حيث تعتبر لندن أول مدينة تمتلك نظام ألطار ابنفاق ابألدم في العوالم باإلضوافة

( المميزة، كموا تبحوث اآلن بلديوة لنودن كيفيوة تووفير بيئوة صوحية Double decker bus حافتتها )

% 61زائوراً بمعودل  261,888كسفورد ستريت الذي يرتاد  يوميواً أنظيفة في طرألها الاصة شار  

ر % مونهم يسوتعملون السويارة الالاصوة عبو1% مونهم مشواة و 21من الزوار يستعملون النقل العام و

جعول هوذا  فويحافلوة فوي اليووم الواحود مموا يودعو إلوى التفكيور  118الشوار  الجانبية ، كما يمر ب   

الشار  للمشاة فقط م ل  م ل شار  االستقتل في اسطنبول وتغيير مسارات الحافتت إلوى الشووار  

 ابالرن لتوفير بيئة هواء صحية ومستدامة .

السوولوكيات العامووة للسووكان والتووي تالتلووف  ألارنووتتووي كمووا بينووت نفووس الدراسووة بعووض اإلحصوواءات ال

( وأوروبوا USAحسب  قافة كل شعب فبعمول مقارنوات عون أسولوب الحركوة فوي الواليوات المتحودة )

% 28( أألل من USAن  في الواليات المتحدة )أحيث الحظ البراء النقل ديفيد بانيستر وجون بوتشر 

% فووي 18سووائل النقوول العووام مقارنووة بحوووالي موون الوورحتت تووتم عوون طريووق المشوواة والوودرجات أو و

كم/عوام فوي الواليوات المتحودة 12,888أوروبا، كذلك عن نسوبة التنقول بالسويارة حيوث تعوادل النسوبة 

 
1
) دور التالطيط   –ندوة التالطيط العمراني وألضايا الحركة المرورية في المدن العربية -م  1881أتوبر  –عصام الدين كمال المحروس   

 . 7صفحة - 217العدد  –مجلة المدينة العربية  –جامعة أسيوط  –-العمراني في حل مشكلة المرور والنقل بمدينة أسيوط بصعيد مصر( 
2
- Herbert Girardet -  Cities people planet  -  the Livable Cities for a sustainable world- Transport and city - 

P.131. 



 
 

13 
 

الالاصة تعطي كم/عام، وبذلك فلن البعض يعتبر السيارات 28,888فبينما المعدل في أوروبا حوالي 

 للهواء. اً الر تلو في حين يعتبرها البعض اآل في التنقل حرية كاملة

طت  عليها كذلك دراسة من مؤسسة فيكتوريا لتأمين السياسات المرورية الومن الدراسات التي تم ا

 التنقــــــــلالحركة وتبين تأ يرات استالدامات ابراضي على المواصتت و والتيوالتنقتت 

 (Land use impacts on Transportation, Victoria Transport policy institute)1 

تبحث هذ  الدراسة تأ يرات عوامل استالدامات ابراضي علوى سولوك التجووال وألودرة اسوتراتيجيات 

والدراسوة  ،تحقيوق التالطويط المناسوب بهوداف النقول والمواصوتت علىإدارة استالدامات ابراضي 

أن تقلول مون عودد رحوتت السويارات مون تؤكد على أن عوامل استالدامات ابراضي المحليوة يمكون 

 % وهذ  العوامل تتم ل في:18إلى  28

  الك افة                                   Density. 
  االتتط استعماالت ابراضي           Mix use . 
                    سهولة الوصولAccessibility . 
  المركزية                        Centeredness. 

  درجة اتصال الطرق ببعض      Connectivity. 
 
 

باإلضافة إلى الك ير من العوامل م ل إدارة النقل وتصميم الطرق وتووفر مواألوف المركبوات وحركوة 

التووأ ير المباشوور علووى هووذ  العواموول  ،حيووث أن لكوول المشوواة والوودراجات الهوائيووة وتالطوويط الموألووع 

سلوكيات التجول والتنقل مما يؤمن النمو الوذكي والمدنيوة الحدي وة المسوتدامة، ويؤكود هوذا البحوث أن 

يوؤ ر فوي اآلالور  ستعماالت ابراضي وحركة النقول والمواصوتت هموا وجهوان لعملوة واحودة، وكول  ا

ك فلنو  مون المهوم التوفيوق بوين والقرار الذي يؤ ر في أحدهما يؤ ر في الجانب اآلالر كوذلك  ، و بوذل

 ستعماالت ابراضي ليكون متكامتً مع شبكة الطرق والمرور.اتالطيط 

دليل تصميم الشأوار  المدن العربية في إعداد ) بين لىأما إمارة أبو ظبي فقد كانت لها المبادرة ابو

يتم التركيز  ال ( والذي يهدف إلى تغيير أولويات تصميم الشوار  من الوضع الحالي حيثالحوري

عمليوة متكاملوة تأالوذ فوي الحسوبان اسوتعماالت ابراضوي حوول  علوىبول على حركوة السويارات فقوط 

درجات الطرق المالتلفة و احتياجات المشاة والركواب العوابرين وسوائقي الودرجات الهوائيوة وسوائقي 

 تالية:السيارات على حد سواء حيث يركز هذا الدليل على المبادئ التصميمية ابساسية ال

 .الطة النقل الم لى هي الطة جيدة الستالدام ابراضي 

 لشوار  يبدأ بالمشاة.لطرق واالتصميم الجيد ل 

 الشوار  المصممة بشكل جيد توفر اآلمان لجميع أنوا  النقل والمواصتت.الطرق و شبكة 

  المرور.الشوار  يعمل على تحسين القدرة االستيعابية وتتيح تدفقاً سلساً لحركة الطرق وترابط 

 
1
Todd Litman. , 19 August 2009- Land use impacts on transport -Victoria Transport Policy Institute, 

www.vtpi.org,-p1,2.  

http://www.vtpi.org/
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  م  إلمارة أبو ظبي.1828الشوار  يعكس أهداف الطة الطرق وتصميم 

 الشوار  يدعم مبادئ االستدامة. الطرق و تصميم 

تحسووين فووي حيوث تووم إعووداد هووذا الوودليل لتلبيووة االحتياجووات الناشوئة عوون زيووادة عوودد السووكان والر بووة 

قين واللووق بيئووة ةمنووة لجميووع فئووات الالوودمات المتاحووة للمشوواة كووذلك السووتيعاب سوولوكيات القائمووة للسووائ

 .1المستالدمين ةالذين في االعتبار االتتف المستون العلمي وال قافي واالجتماعي

اإلموارات والمملكوة العربيوة  دولوة  البلودان العربيوة ومنهواوبعوض كما أن هناك مدناً ك يرة في العالم 

السأأير حركأأة أيأأر البنأأاء علأأى ات السوعودية ، وضووعت نظاموواً فنيوواً و إجرائيوواً متكووامتً إلجوراء دراسوو

وبدأ التعامل  اً بير جديد،ويعتبر هذا التع    وتم تنفيذها بنجاح    Traffic Impact Study) والمرور 

م كنموذج للدول العربية ، باعتماد  كأحود المسوتندات لطلوب رالصوة البنواء 1884ب  في بيروت عام 

)يجوب : علوى ابتوي م 1884لعوام   26ألانون البناء في الموادة رألوم لبعض أنوا  المباني حيث ين  

أن يشوومل طلووب التوورالي  إلنشوواء بنوواء أو مجموعووة أبنيووة يتوجووب لهووا أك وور موون المسووين سوويارة ، 

واببنيووة ذات االسووتعمال العووام ، دراسووة الاصووة تسوومى دراسووة تووأ ير المبنووى علووى حركووة السووير 

سوبق ،  تنظويم كول موا إلوى هوذا المجوال ، حيوث أنهوا إضوافة في الريادةوتحتل إمارة دبي  ،(والمرور

لشوبكة المدينوة بأكملهوا ، وهوي تودير  اليووم وتطوور      Traffic Modelأنتجوت نمووذج المحاكواة  

بواسطة كادرها الفني وتضع  بتصرف المهندسين االستشاريين السوتالدام  فوي م ول تلوك الدراسوات 

ضوووالمة ) اببوووراج والمراكوووز التجاريوووة ومراكوووز ابعموووال والسووويما تلوووك العائووودة إلوووى المشووواريع ال

 .2الكبرن(

وفي إطار تطووير مودن اإلتحواد ابوروبوي مون الوتل دراسوة وتحليول لوبعض المودن ضومن مشورو  

(Eco. City( فقد تم ) دراسة مركز مدينة ترنافا– Trnava   حيوث تعتبور عاصومة إأللويم جمهوريوة

نسومة حيوث يم ول الجوزء الشومالي منهووا   68,888سولوفاكيا ويقودر عودد سوكان هوذ  المدينوة بحوووالي 

المركووز التوواريالي والمدينووة القديمووة وفووي الجهووة المقابلووة مصوونع للسووكر مهجووور يفصوول  عوون منطقووة 

ز حضري لمدينة متوسطة الحجوم يكولوجي لمركالالمركز طريق إألليمي سريع، وفي إطار التجديد ا

فقوود تووم تحويوول الشووار  الرئيسووي موون طريووق سووريع إلووى طريووق تالووديمي علووى جانبيوو  االسووتعماالت 

التجارية والسكنية والتعليمية والالدمية المالتلفة وممرات للمشاة والدراجات وتطل علي  المقاهي مون 

، إذ تجابهنوا 3وشراء الحاجيات بأموان م تحولت المنطقة من مهجورة إلى منطقة حيوية للقاء والتنز  

 الطريق السريع( ) الطريق الدائري ال الث االتراقفي مدينة بنغازي مشكلة مشابهة والتي تتم ل في 

 
1
اللجنوة التنفيذيوة لمجلوس  -م  1828رؤيوة  –أبوو ظبوي  –دليول تصوميم الشووار  الحضوري  -م1828 –مجلس أبو ظبي للتالطيط العمرانوي  

 .2  -اإلصدار ابول  -أبو ظبي للتالطيط العمراني
2
   –12العودد -نقابوة المهندسوين–بيوروت –مجلوة المهنودس  –ر والمورور دراسة أ ر البناء على حركوة السوي –م 1887 –جمال الظريف  

16 .  
3
–مون نودوة الجيول ال الوث  -بحوث  يور منشوور  –( ومالطوط مدينوة بنغوازي Eco .Cityالمدينة البيئيوة )  -م1828 –فاطمة مصطفى جابر  

 .282  -بنغازي

www.ecocity-project.eu 

http://www.ecocity-project.eu/
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لوي تهدئوة المورور إلمنطقة ابحياء السكنية ويفصلها بقوة مما يجعلها بيئة سوكنية  يور أمنو  وبحاجوة 

 لى حدود المدينة  .إعات العالية علي  ومحاولة التالفيف من درجت  وترحيل السر

يتناول  فلن  1 (التخ ي  المروري وعالقته بالمحي  الجغراف أحمد كمال الدين عفيفي ) د.أما تقرير 

في  مشكلة التطور فوي وسوائل النقول والمورور وكيوف يونعكس انعكاسواً مباشوراً علوى النموو العمرانوي 

للمدن وبالتالي على محيطها الجغرافي وكيفية تحول المدن من مدن مشاة وحودودها مسوافات المشوي 

علوى امتوداد على ابألدام إلى تطور وسوائل النقول والمورور ودالوول السورعات الفائقوة التوي انعكسوت 

المدن وظهور المدن الجديدة من مدن الضواحي والتوابع، ومدن النوم وألد استلزم ذلك تدالتً حاسماً 

لتالطيط وتنظيم عمليات المرور وتطورها حيث أوصى بأن تكون ابساس فوي تالطويط المورور فوي 

محيط الجغرافوي المحيط الجغرافي إلألليم المدينة هو تالطيط وتوزيع استعماالت ابراضي في ذلك ال

باعتبار تلك االستعماالت هي منبع ومصب الرحتت المروريوة وهوي ابسواس فوي تالطويط المورور 

كذلك التأكيد على توطين االستعماالت الجانبية للمرور في إألليم المدينة ومحيطهوا بودالً مون توجيههوا 

زات التوي تشوجع السوكان إلى المدينة ابم التي تعاني أصوتً مون المورور المحلوي، كوذلك أعوداد المحفو

على استعمال وسائل النقل العام من حيث ابمن والتكلفة وعنصر الوألت والراحة ومتعة السفر ودألة 

المواعيوود والنظافووة البيئيووة والتأكيوود علووى اسووتراتيجيات النقوول الجموواعي مووع التأكيوود علووى تنميووة نظووام 

(Park and ride system كأسلوب التالطيط المروري في إألليم ).المدينة 

( وذلك أهمية النقل الةام  ف  حل مشكالت المرور ف  المدنعن )عبد المنعم السعيد د. وفي دراسة

في ندوة كلية الهندسة بجامعة حلب والتي تحدث فيها عن تجارب بعض الدول في حل المشاكل 

 تزايد استمرار إناعتمدت على ، والتي مدينة برلين بألمانيا تجربةالمرورية، فقد تناول 

 المرورية الحركة ك افة بين الفجوة زيادة إلى يؤدي للتنقل والحاجة الالاصة السيارة على االعتماد

 ادفع"   ستراتيجيةا تطبيق والمتوألعة الحالية للمشاكل الحلول وتتطلب .للطرق االستيعابية والطاألة

 وفرض الوصول، طرق في والتحكم بالضرائب، سلبيًا الالا  النقل فيها يتأ ر التي ،"واسحب" ، "

 يتم وعلي  المزدحمة، للمناطق الدالول على رسوم وفرض المواألف، استالدام ورسوم سياسات

 الدمة مستون تقديم التل من العام للنقل الركاب "دفع"و الالاصة السيارة من الركاب "سحب"

 الحضرية النظم تطوير مع اإلجراءات هذ  وتوافق جيد، ستمة ومستون مقنع نظام وتأمين متميز

 وإن ( ،المرورية اإلدارة وأنظمة الذكية، النقل والدمات أنظمة م لة ) الذكي النقل ومفاهيم الذكية

 وبذلك حققت  ."الحضري التنقل" أهداف لتحقيق الوحيد السبيل هو النقل وسائط جميع بين التكامل

 0111 لكل سيارة 353 فيها السيارة ملكية نسبة وتبلغ نسمة، مليون 44 يسكنها والتي برلين مدينة

 تتم التي الرحتت نسبة فقد حققت تطورا سريعاً في حركة النقل العام وبلغت بذلك ذلك ور م نسمة

 .المدينة في الرحتت مجمو من   % 31 مالعا النقل بواسطة

 

 
1
الندوة العلمية للتجارب العربية والدولية في تنظيم –التالطيط المروري وعتألت  بالمحيط الجغرافي  -م 1886 -أحمد كمال الدين عفيفي  

 الجزائر. –المرور 
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الجنوب هي عاصمة لوالية بارانا في و( Curitibaأما عن تجربة مدينة كوريتيبا البرازيلية )
 ونصف مليون يقطنها الشرألي للبرازيل، والتي تعتبر إحدن المدن ابسر  نموا للسكان حيث

 تم الذي نظامال يشكل حيث ،بالمدينة عام نقل نظام تطويرفقد عملت على  ،نسمة المليون
 تعاني ت في مدينة الحافت تشغيل تحسين في ملحوًظا تقدًماالحافلة،  طريق  (Bus way)اعتماد 

 :على العام النقل من الشكل هذا ويعتمد .االزدحام من
 

 .المرورية الحركة وشوار  طرق على العام النقل لحافتت ابولوية إعطاء -0
 .فقط العام النقل حافتت الستالدام  ابت طريق تالصي   -2

 
 المدينة تبنت  الذي ابراضي استالدام مع النقل تكامل الطة من جزًءا الحافلة طريق نظام كان وألد
 المسة طول على المركز من كورتيبا مدينة توسعت فقد الالطة هذ  على وبناء .م 0994 عام في

 الممرات هذ  طول على والعقارية التجارية وابنشطة الك افة عالية المساكن تركزت وبذلك محاور،
 لمرور الممرات هذ  من لكل الوسطية المنطقة حجز مسبقًا يتم حيث العام، للنقل المالصصة
 اإلجراءات مالتلف مكنت وألد .بالمدينة العام النقل شبكة عماد تشكل التي السعة، عالية الحافتت
 تشغيل من الحافتت، وتفريغ تحميل سرعة تضمن التي والنزول الصعود محطات م ل المبتكرة،
 .1سطحي أنفاق كقطار الحافتت

 

عقد بشهر  والذي 2المرور بمدينة بنغازيالمؤتمر الو ن  لحوادث  توصياتعلى كما تم االطت  

م  حيث تم استعراض مشكلة حوادث المرور في المدينة، وتزايدها وأسبابها، 1880من عام  مايو

، وتالفيف الضرر والوألاية منها لحوادثوالوصول إلى توصيات من شأنها العمل على تقليل هذ  ا

 وهذ  التوصيات تتم ل في ابتي: وانعكاساتها االجتماعية واالألتصادية ،الناجم منها،

ً داالل المدن والارجها،  .2 العمل بشكل عاجل على صيانة وترميم الطرق القائمة حاليا

ووضع العتمات المرورية التزمة، )مانعة، تحذيرية، وإرشادية(، وإنارتها، 

 واستكمالها  لتستوعب الزيادة في حركة المركبات والنقل.

الطط العام لشبكة الطرق، وذلك لغرض إنشاء شبكة طرق تفعيل الدراسات المتعلقة بالم .1

حدي ة، ومتكاملة تأالذ في اعتبارها الزيادة المستمرة في حركة النقل الناتجة عن النمو 

 االألتصادي وزيادة عدد السكان.

استالدام أنظمة المعلومات الجغرافية في رصد وحصر إحصائيات الطرق، وإنشاء  .2

 الريطة معلوماتية.

ايير الستمة المتعلقة بالمركبات مع ضرورة العمل على وضع معايير االهتمام بمع .4

، المناخ المحلي ومواصفات وطنية تراعي الجانب الفني، والتقني الذي يتماشى مع 

 ونظام السير المعتمد فيها، وإلزام الجهات الموردة للمركبات بالتقيد بهذ  المواصفات.

 
1
ي تطوير استراتيجيات النقل العام ،بحث عبد المنعم السعيد ، أهمية النقل العام  في حل مشكتت المرور في المدن ، تجارب مدن عالمية ف 

 .../www.nauss.edu.sa/Ar/collegesanacentersمقدم إلى الندوة العلمية بكلية الهندسة المعمارية جامعة حلب .  
2
 www.aljazeera.net                    .0188بنغازي، المؤتمر الوطني لحوادث المرور  بلدية مكتب التوعية والت قيف الصحي ب 

http://www.nauss.edu/
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ومتطلبات  للتالفيف من الضغط على  إنشاء منظومة للنقل الجماعي بكافة أشكال  .1

 الطرألات العامة، وتقلي  أالطار الحوادث.

تبني أحدث أساليب اإلالتء الطبي  لنقل وإسعاف الحاالت الحرجة، وتحديث أساليب  .7

 اإلسعاف في مسرح الحوادث.

تبني برام  توعية مك فة تركز على دور ابسرة، والمدرسة، ووسائل اإلعتم،  .6

، في التعريف بقواعد الستمة المرورية، و رس أالتأليات، وأليم، والجمعيات ابهلية

 وةداب المرور.

االهتمام بممرات المشاة، وحماية ابماكن المالصصة لهم، ومنع االعتداء على  .0

ابرصفة، وإتاحة مجال ةمان لعبور المشاة بلنشاء وتنفيذ الجسور وابنفاق في ابماكن 

 المكتظة.

 

كان بها فقد م، 2661، والمنعقدة في بنغازي عام والتخ ي  الحوري ف  ليبياندوة التحور أما 

التي  التي أوضحت مسيرة التالطيط الحضري في المدينة، والمشاكل الهامة العديد من البحوث

ورألة تسببت في تاللف بعض المالططات، فمن أهم البحوث التي تم االستناد إليها في هذ  الدراسة 

د. أبو عجيلة الناجح في ندوة ، 1(التخ ي  الحوري من خالل المخ  ات الةامةتقييم عمل حول )

التالطيط الحضري، تناولت هذ  الورألة تقييم المالططات العامة ومتحظة أنها الليط يجمع ما بين 

المنجزات اإليجابية واآل ار  السلبية من جهة أالرن، وألد تم لفت االنتبا  إلى انتشار ظاهرة عدم 

وجيهات المالطط العام في تقسيم ابرضي، وانتشار واسع للمالالفات العمرانية، واالعتراف التقييد بت

ستعماالت االتتط بين مالتلف مباني ونسجام واالبها بطريقة  ير مباشرة، مما نت  عن  عدم اال

المدينة، وذلك باستالراج رال  البناء المالالفة للتالطيط العام  عن طريق التجاوزات اإلدارية 

ألات الالاصة، وبالر م من الصتحيات الواسعة لألجهزة المحلية في الهدم لألعمال المالالفة والعت

وإزالة التعديات ومعاألبة المالالفين، فقد عجزت هذ  ابجهزة على التغلب على  ظاهرة عدم مباالة 

ى ابهالي، والجهات العامة بالضوابط القانونية، والقضاء على الفوضى العمرانية، وعلي  أوص

الباحث باإلسرا  بلالراج المالططات التفصيلية والتزام القوانين بتنفيذها وتجديدها لتتفي تلك 

 الظواهر السلبية. 

م بمدينة بنغازي، فقد عالجت 1887التي انعقدت عام  ندوة الجيل اليالث ومستقبل المدن ف  ليبيا و

 ىقييم مالططات المراحل ابولمواضيع ك يرة لها عتألة بدعم مشرو  الجيل ال الث للمالططات وت

وال انية للتالطيط، وعرض بعض ابساليب والنظريات الواجب مراعاتها، وألد تم االتيار هذ  

 البحوث التي لها دور بل راء هذ  الدراسة باالتجاهات التالطيطية الحدي ة ومنها:

 
1
المنعقدة في  التالطيط الحضري  ة من ندوةراالتبحوث م) -التحضر والتالطيط الحضري في ليبيا -م 2661عام  -لقزيريسعد الليل ا 

 .242صفحة  -( بنغازي 
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 للمهندسة فاطمة مصطفى جابر،مكتب العمارة لتستشارات الهندسية - 1التخ ي  الجديد- 

لليبية، كتوسع بنغازي حيث يتعرض هذا البحث للمشاكل التي تعاني منها العديد من المدن ا

العديد من المشاكل  الذي أفرز ضواحي تعاني من مدروس والعشوائيال  يرالمدن 

الالدمات في مناطق معينة، وافتقار مناطق تهام  الحزام ابالضر، وتركيز التالطيطية، كال

ك يرة بية الدمات، وفقدان البعد اإلنساني في الشوار ، وسيطرة استالدام السيارات عليها، 

 وعدم االهتمام بالمشاة، ونق  الالدمات، وانعدامها في مسافات معقولة للسكان.

و ما يعرف كما تعرض هذا البحث إلى االتجا  الجديد لحل المشاكل التالطيطية، وه

( وهي مجموعة من المعماريين والمالططين الذين New Urbanism ،  )بالتالطيط الجديد

م هذا االتجا  في مؤتمر )التالطيط الجديد(،والذي يعني بكل ما يتصل 2662في عام  أوانشا

بالتالطيط اإلألليمي، وانتهاًء بتنسيق المواألع، مروراً بتالطيط المدن  أً بالتالطيط العمراني، بد

بحياء والشوار  وألد تم عرض بعض النماذج لمشاريع التالطيط الجديد، م ل إعادة وا

تطوير الحقول الرمادية )وهي مساحات مواألف السيارات الضالمة ألرب المراكز التجارية 

التي هُجرت بسباب فشلها(، وتحسين مشكلة االالتناق المروري  في منطقتي جتسكو 

، ي لمشكل اإلالتناق المروري وكيفية التالفيف منها كحالة دراسية وم ال واألع ونيوكاسل

تحسين ميدان البلدية بمدينة بنغازي، وجزيرة الدوران المطلة على كذلك تناول البحث 

 كورني  بنغازي.

 2التنمية الةمرانية ف  عصر المةلومات
المكتب االستشاري  -م. عبد الحفيظ المودي -

طرابلس، حيث يتناول هذا البحث تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتأ يرها  –للمرافق 

في تغيير معاني الزمن والمكان في المجتمعات المعاصرة، حيث يقول البعض بموت 

 information(، فنحن نعي  اآلن في عصر المعلومات )Death of Distanceالمسافة )

age نحو المعلوماتية، وابداء اإللكتروني،  ( الذي يُوصف بأن  سريع التغيير، ويتج

بوسائل حدي ة م ل الهاتف النقال وشبكة اإلنترنت و يرها من  يرتبط بعضهم ببعضوالناس 

الوسائل التكنولوجية وكان من أهم أوج  التأ ير لهذ  التكنولوجيا التأ ير على أماكن العمل 

البحث أن تكنولوجيا االتصاالت والتأ ير على السكن والتأ ير على المواصتت ، فقد وضح 

والمعلومات ستقلل من حركة المرور اآللية، فالتجارة اإللكترونية والعمل والتعليم عن بعد 

وابداء اإللكتروني لألنشطة الحضرية، كل ذلك سيعمل على الحد من االستالدام المفرد 

 مفردات إحدن وهي ، وسيلة ولكنها هدفا ليست اإللكترونية الحكومةفلوسائل المواصتت ، 

 ال بيئة إنشاء تشمل و ، العصر هذا في الحياة مجاالت كافة داللت التي الحدي ة التقنية

 هو البيئة لهذ  والوصول  3وتوفر في حركة النقل وتالتصر المسافات ابوراق تستالدم
 

1
)بحوث مالتارة من ندوة الجيل ال الث  –ومستقبل المدن في ليبيا  الجيل ال الث -التالطيط الجديد  -م 1887 – -فاطمة مصطفى جابر 

 . 287صفحة  -تحرير د. سعد القزيري   –المدن في ليبيا ( ومستقبل 
2
  -مرجع سابق–) ندوة الجيل ال الث ومستقبل المدن في ليبيا (  –التنمية العمرانية في عصر المعلومات -م 1887 –الحفيظ المودي عبد  

 .126صفحة 
3

 http://www.smartcommunities.org/about_faq.htm 

http://www.smartcommunities.org/about_faq.htm
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 الجهات بكافة المتاحة البشرية اإلمكانيات و المعدات و ابجهزة الستالدام طبيعية نتيجة

 تهدف حيث ، حدي ة برمجيات و أجهزة ستيرادا مجرد ليس و ستالدام ا أفضلب الحكومية

 شبكات عبر إلكترونيا منها الالدمية والاصة الدولة مؤسسات ربط إلى اإللكترونية الحكومة

 و التناألض يمنع و العمل في الدألة و ابداء في السرعة يضمن نحو على الكمبيوتر

   .المال و الجهد و الوألت من الك ير بالتالي فيوفر ، العشوائية القرارات و التضارب

ستعانة بها في هذ  الدراسة ،حيث  تناولت الومن الدراسات الهامة والالاصة بمدينة بنغازي التي تم ا

مصلحة التالطيط  ،ما تقدمت ب مالطط المدينة وشبكة الطرق بها والتي تم لت في عدة مالططات 

 العمراني بالتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وأجنبية إلظهارها في أكمل صورة وم ال ذلك:

الحدي ة من الدراسات هذ  الدراسة  حيت تعتبر :1لمرور بمدينة بنغازيالنقل ولتحديث مخ   عام 

االستشاري للمرافق ، والتي يقوم بلعدادها المكتب الهامة في مجال النقل والمرور بمدينة بنغازيو

بالتعاون مع شركة سيستمتكا اإليطالية، حيث تهدف هذ  الدراسة إلى تحسين الوضع الحالي 

والمستقبلي للنقل والمرور بمدينة بنغازي، والوصول للوضع ابم ل للتقدم والرألي الحضاري، وألد 

اد عليها في هذ  الدراسة، ألدمت العديد من اإلحصائيات الحدي ة، والتعدادات المرورية التي تم االعتم

، والعمل على تحديد أفضلها، المقترحة  باإلضافة إلى دراسة نماذج مالتلفة لوسائل النقل العام

 باإلضافة إلى وضع الطة لتهدئة المرور حسب درجات الطرق المقترحة.

ينة حوادث المرور ف  مدمن رسائل الماجستير الهامة التي تم االطت  عليها رسالة باسم ) كذلك

حامد الطاهر بدوي، ألسم الجغرافيا والتي تهدف إلى إعطاء صورة رألمية واضحة عن ل 2(بنغازي

كذلك بيان  حجم حوادث المرور في مدينة بنغازي، وذلك لبيان اتجاهاتها وتفاألمها  ومدن الطورتها.

نية الظروف التي وألعت فيها حوادث المرور على طرق مدينة بنغازي، وإظهار االالتتفات المكا

لها، سواء على الطرق الرئيسية أو داالل ابحياء السكنية، في محاولة للتعرف على العوامل المسببة 

 لها وسبل التالفيف منها .

التحليل المكان  لتوزيع مراكز التسوق الرئيسية ف  رسالة ماجستير باسم )ستفادة من كما تم اال

، كلية هندسة، استندت هذ  الدراسة على العقوريفرج ل 3(مدينة بنغازي باستخدام نموذج الجاذبية

 وصف وتحليل لبنية ابسواق في مدينة بنغازي،والتي ألقت الضوء على فعالية التسوق 

ً للتغيرات التي طرأت في التركيب المكاني  ً تارياليا واستعرضت أهميتها، كما أنها تضمنت عرضا

حيث الالصائ  الوظيفية وطبيعة  لفضاء التسوق، كما تم إجراء تحليل مكاني لألسواق من
 

-سيستماتيكا اإليطالية شركة  -المكتب االستشاري للمرافق –أمانة المرافق  -م 1886-تحديث مالطط عام النقل والمرور لمدينة بنغازي 1

Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, Intermediate 

Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, Intermediate report version 1  
نشورة، كلية اآلداب ، ألسم حوادث المرور في مدينة بنغازي، رسالة ماجستير  ير م -م 2666 -حامد الطاهر بدوي 2

 الجغرافيا، جامعة بنغازي.
2
ألسم  –كلية الهندسة  –رسالة ماجستير  ير منشورة  -التحليل المكاني لتوزيع مراكز التسوق الرئيسية في مدينة بنغازي –فرج العقوري  

 .بنغازيجامعة  –الهندسة المعمارية 
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الالدمات التي تؤديها، م ل دراسة معدل سعر ابرض، التنو  في الفاعلية، وكذلك الالصائ  

العمرانية و طول وعرض الشريط التجاري ونسبة اإلشغال وارتفا  اببنية وعمر الظاهرة وكذلك 

التي مكنت البحث من  ومواألف السيارات مشاةو حجم المرور اآللي وال المرور حركة انسياب

( الذي يعد في بنائ  وتوصيف ، وفي النتائ  Gravity modelيف وتطبيق نموذج الجاذبية )ظتو

 المستاللصة من  من أوائل النماذج  على النطاق المحلي.

تكامل نظم مقال بعنوان )المقاالت التي تم االستناد إليها من المجتت العربية والدوريات وأهم 

(المةايير التخ ي ية الحديية للمدن الةربيةالمواصالت ف  
، حيث من مجلة المدينة العربية 1

مدينة طرابلس بيتمحور البحث في تحليتت  على  ت ة اتجاهات، تم تطبيقها على م ال ميداني مم تً 

كل إلى مقترحات وحلول لمشا يتطرق تتم ل في المحور ابول الذي ، وهذ  المحاور الليبية 

في مقترحات لتحويل مراكز مواصتتية المواصتت عموماً بعد تحديدها ،أما المحور ال اني فيتم ل 

ندها بدايات ونهايات وسائل ( تتجمع عTransportation Nodesرئيسية إلى عقد مواصتت )

اكز الحل في االتجا  نحو التمركزية في تالطيط المرالنقل، كما يركز المحور ال الث على مناألشة 

 الحيوية أي زيادة عددها ونشرها.

في مجلة المدينة العربية  مقال ، وهو 2(حوادث المرور و رق المدارس اآلمنةكذلك مقالة بعنوان )

ألسم هندسة المواصتت والنقل في جامعة حلب، تتناول هذ  الدراسة حوادث المرور وتعريفها  من

حوادث الطرق وإحصائيات لحوادث المرور في والتكاليف االألتصادية واآل ار الصحية الناجمة عن 

بعض الدول العربية وابوروبية، وتبين الدراسة أن  نتيجة لزيادة أعداد المركبات اآللية في المدن، 

وعدم توفير المواصفات الفنية والهندسية للطرق بما يتناسب و زارة السيارات التي تستالدمها، 

وار ، السائق، ومستالدم الطريق، وسوء تنظيم الش التي ترشد العتمات المرورية وعدم توفر 

والتعليمية، كل ذلك يؤدي إلى زيادة التعرض لحوادث المرور،  وسوء توأليع الالدمات العامة

والاصة على طرق المدارس والتي تصيب ابطفال، كما تم تحليل حوادث طرق المدارس، ولفت 

ادث لمعرفة المشكلة، ووضع أسس تحليلية االنتبا  إلى ضرورة تسجيل بيانات مفصلة في ميدان الح

 .لمعالجتها واضحة 

أما موضو  التالطيط الحضري ودور  في المشاكل التي تعاني منها مالططات المدن، فقد تناولت  

 مجلة المدينة العربية بالك ير من المقاالت والبحوث ومنها ما يلي:

 

 
1
مجلة المدينة العربية  -) تكامل نظم المواصتت في المعايير التالطيطية الحدي ة للمدن العربية ( –م 1881–الالد كامل ،  مها الزبيدي   

 .42صفحة   - 214العدد –
2
  - -212العدد  –مجلة المدينة العربية  -حوادث المرور وطرق المدارس اآلمنة ( )– 1881عام –عبد الحكيم بنود  -رياض المحمد   

 . 71صفحة 
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،  1 األراو  ف  مجاالت النقل والمرورأير الت وير الةمران  والتخ ي  الحوري واستةماالت )

حيث تعرض هذا المقال لنشأة المدن وتالطيطها والتطور في نظرياتها في عرض مالتصر بنوا  

الحدائقية والتابعة والمعاصرة والصناعية وصوالً إلى النظرية العضوية لتالطيط  المدن الالطية و

، وطبق ذلك على محافظة البحيرة المدن، وعرض بهم مشكتت المدن وأهداف التالطيط الحضري

االزدحام المروري في دمنهور، وبعض التوصيات التي من شأنها مشكلة في مصر، كما عرض 

 توفير بيئة سكنية ةمنة وصحية.

حيث كمال ناجي، ل.  2(ة بمدينة دمشقئتمركز السكان وأزمة المرور الخانقة ومشكالت تلوث البي)

ال تعتمد على محركوات االحتوراق الودااللي، وطورح الباحوث ضرورة إدالال نظم  لمقاليعرض هذا ا

أكد على أنو  ضورورة ملحوة لحول مشوكلة كما ، ل مترو دمشق، هل هو ضرورة أم ترف الً  حواسؤ

االالتناألات المرورية في مركز المدينة، وتطرق الباحث إلى تجربة القاهرة وتونس ومشاريع المترو 

الكار وة ألبول إنجواز ن البلدين التي كادت تصل إلى حودود بها، ودور  في حل أزمات المرور في هذي

 تلك المشاريع.

أموا فيموا يالو  الدراسوات المتعلقوة باسووتالدامات ابراضوي وعتألتهوا بشوبكة الطورق علوى المسووتون 

عتموواد علووى محووددات مالطووط الإذ يووتم ا المحلووي فوولن المدينووة تفتقوور لم وول هووذ  الدراسووات التفصوويلية

، أمووا الدراسووات العامووة م وول دوكسوويادس والمعلومووات التووي تووم تجميعهووا فووي مشوورو  الجيوول ال الووث 

الجيل ال الث فقد تم اعتماد المالطط العام وتبقى المالططات التفصيلية أليود الدراسوة مشرو   مالطط 

ات على الطرق الرئيسوية وتفواألم متوازن للالدمالوالتأالير، مما شجع على تفاألم مشكلة االنتشار  ير 

 الفوضى العمرانية. 

 الفرو :

زيادة معدل امتتك المركبات الالاصوة، وتوسوع المدينوة، وتودني حوال النقول العوام  أدت إلوى  .2

االزدحام على الطرق، واالالتناألات في بعض المواألع، وظهور المشاكل المرورية ابالرن، 

 من الطرق بالمدينة. باإلضافة إلى سوء الحالة الفنية في العديد

)مالطط دوكسيادس(، وعدم اسوتكمال أجوزاء  العام للجيل ال انيعدم استكمال تنفيذ المالطط  .1

، كذلك تعطيول تنفيوذ العديود مون الطورق الهاموة، م ول والمالططات التفصيلية ب   أساسية من 

عوراق الطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الالامس وامتداد شار  الرويسات وشار  ال

، وعدم استكمال تنفيذها، وكذلك القصور الكبير في تنفيذ الالودمات العاموة المالطوط لهوا فوي 

موون موودارس وعيووادات والوودمات تجاريووة  ممووا اضووطر السووكان للمالالفووة ابحيوواء السووكنية، 

حتياجوواتهم ابساسووية ، كووذلك تغيوور بعووض ابتحوووير مسوواكنهم إلألامووة تلووك الالوودمات  ل يفوواء ب

جتمع م ل االنفتاح التجاري واالألتصادي دون مراعات  في المالططات مما السياسات في الم
 

1
مجلة المدينة  -) أ ر التطور العمراني والتالطيط الحضري واستعماالت ابراضي في مجاالت النقل والمرور  -م2667 –لي جمال الولي  

 .72صفحة   -68العدد  –العربية 
2
 66عدد ال –مجلة المدينة العربية  -) تمركز السكان وأزمة المرور الالانقة ومشكتت تلوث البيئة بمدينة دمشق (  -م1888 -كمال ناجي  
 .71صفحة   -
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تسبب في ظهور المدارس  والعيادات والمستشفيات الالاصة في الفيتت والوحدات السكنية  

مما  يور الك افوة السوكنية بالمنطقوة، وظهوور تشووي  فوي النسوي  الحضوري واللوق االتناألوات 

 مهيأة لذلك.الطرق  ير مرورية وتدفق مروري كبير على بعض ال

انتشار ظاهرة عدم التقييود بتوجيهوات المالطوط العوام فوي تقسويمات ابراضوي، وعودم مبواالة  .2

ابهووالي، والجهووات العامووة بالضوووابط القانونيووة فووي المالطووط، ابموور الووذي يجعوول الجهووات 

 المسئولة عاجزة عن السيطرة، والتحكم في النمو العمراني  ير المتجانس.

التالطوويط المعمووول بهووا وعوودم شووموليتها لعمليووة إعووداد المالططووات وتنفيووذها  ألصووور ألوووانين .4

 ومراجعتها، فقانون التالطيط الملزم بالتنفيذ يجوب أن يواكوب أهوداف المجتموع واحتياجاتو  و

، وأن يكووون ملموواً بكافووة نووواحي التالطوويط والتطووور والنمووو الحضووري، بينمووا ألووانون تطووور  

م وهو  ابت ولوم يتغيور بوالر م مون التغييور 2676ادر عام التالطيط المعمول ب  حالياً والص

 الكبير في المجتمع وأهداف  وسياسات ، واحتياجات  منذ ذلك الوألت حتى اآلن.

 

 أهمية الدراسة:

تنبووع أهميووة الدراسووة أوال موون أهميووة مدينووة بنغووازي فووي حوود ذاتهووا، علووى المسووتون الوودولي  .2

حودن أهوم المووانئ علوى السواحل ابفريقوي، إو الليبيوةالمودن واإلألليمي، فهي تم ل  اني أكبر 

وأكبوور موودن إأللوويم بنغووازي، فهووي تم وول المركووز الحضووري اإلداري والالوودمي الرئيسووي فووي 

المنطقة الشرألية، بما توفر  من فر  عمل، والودمات صوحية واجتماعيوة وتعليميوة و قافيوة 

 وإدارية وترفيهية.

 

ات الحيواة الكريموة ل نسوان ويودعو  وسوط حضوري ةمون وصوحي يضومن مقوموالحاجة إلى  .1

ستمتا  بمتمح المدينة المميزة، والتنقل فيها بسهولة وةمان واحترام المقياس اإلنساني في تل

 تصميم المدن.

 

مووون حووووادث مروريوووة  يوووة فوووي المدنيوووة، ومظاهرهووواالمرور المشووواكل التأكيووود علوووى أهميوووة .2

تهدئوة المورور و تسوهيل عمول علوى ضورورة الواالتناألات وتلوث بيئي وتوجي  االهتمام إلوى 

 حركة المشاة.محاور ، ووضوح يةحركة المرورالتدفق 

 

التأكيد على التنسيق الدائم الذي يجب أن يبنى على أسوس علميوة بوين مم لوي االالتصاصوات  .4

لى المالتلفة من مالططين ومصممين مدنيين ومعماريين وجغرافيين ممن لهم تأ ير مباشر ع

والحصول على بيئة حضورية متوازنوة، حيوث ال ها  إلنجاح للمدن مجمل العملية التالطيطية

توجد مهنة واحدة لديها كل اإلجابات لمهمة صعبة ومعقودة م ول تصوميم مودن حيوة ذات بيئوة 

 حضرية متوازنة.
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 حدود الدراسة:

تتضمن حدود الدراسة الحودود المكانيوة، والحودود الزمنيوة التوي يتناولهوا البحوث بالدراسوة، فأموا عون 

حوودود المكانيووة فوولن البحووث يتنوواول دراسووة شووبكة الطوورق بمدينووة بنغووازي وتأ يرهووا علووى الحركووة ال

واسووووتعماالت ابرض ضوووومن محووووددات مالطووووط دوكسوووويادس المعتموووود، والووووذي يشووووكل مسوووواحة 

الرئيسوية  الطورقمالطوط الجيول ال الوث وأهوم محوددات هكتار  كموا يتنواول بالدراسوة  14,812ألدرها

وهووي طريووق هووي الطوورق الشووعاعية والمتم لووة فووي مووداالل المدينووة الرئيسووية الدراسووة التووي تناولتهووا 

العروبووة )الموودالل الشوومالي للمدينووة(،طريق المطار)الموودالل الشوورألي( ،طريووق الهووواري )الموودالل 

الجنوبي الشورألي(،طريق العروبوة )المودالل الجنووبي المعوروف بطريوق طورابلس( ،شوار  الجزائور 

موع  ية الالموس داالول مالطوط المدينوة والطريوق الودائري الالوارجيوالطرق الدائر)المدالل الغربي(، 

 (. 2،كما هو موضح بالشكل رألم ) دراسة تفصيلية لطريق المطار 

 

أمووا عوون الفتوورة الزمنيووة فوولن مالططووات المدينووة التووي درسووت بنغووازي بوودأت موون مالطووط وايتيوون   

 -م2608لفتوورة )م( والووذي سوويتم دراسووت  وتحليلوو  كووذلك مالطووط دوكسوويادس موون ا2600-م2674)

م( لوذلك فولن سونة الهودف مون 1811 -م1887بودأ مون عوام ) ذيالجيول ال الوث الو مالططم(، و1888

 م.1811الدراسات التالطيطية الحالية لمدينة بنغازي وهذ  الدراسة هي عام 
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 3شكل رقم )ال  

دوكسيادس   وحدود مخ   الجيل الحدود المكانية للدراسة والت  تبين حدود مخ   الجيل اليان   ) مخ   

 عتماده كحدود لدراسة هذه الرسالة .ا، والذي تم  االيالث ومنا ق التوسع الةمران  به

 

الةام لمدينة بنغازي ) مشرو   خ   ، تقييم الم0202 - 0222المصدر: مشرو  الجيل اليالث للمخ  ات، إقليم بنغازي )

م ،  0202\6تقرير غير منشور ، ) ندوة الجيل اليالث ومستقبل المدن ف  ليبيا ، ،  الجيل اليان   ، إمكانيات وبدائل التنمية

 الندوة اليانية   ، تنظيم مكتب الةمارة ،مع إوافات الباحية.
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 التةريفات اإلجرائية:

 :هو تشكيل كبير من المباني المتعددة الوظوائف المتجانسوة أو المالتلفوة  النسيج الةمران  والمةماري

موون كيووان عمرانووي موووروث عبوور فتوورات  ءاً الطوورز المعماريووة والفنيووة والوظيفيووة، والتووي تشووكل جووز

تارياليووة متصوولة ومراعووى فيهووا الفرا ووات والكتوول الحضووارية والتقاليوود االجتماعيووة فووي اسووتالدامها 

 ومعالجتها.

 وهي الطرق التوي تنطلوق مون وسوط المدينوة والمنطقوة المركزيوة لتربطهوا ببواألي  ية :ال رق الشةاع

مدن اإلألليم ،وسميت في هذ  الدراسة كذلك بنها تنطلق م ل الشعا  في اتجاهات مالتلفة باعتبار أن 

 مالطط مدينة بنغازي يأالذ شكل النصف دائري مع امتداد في المحور الشمالي والجنوب الغربي .

 

  هي االتتط استعماالت ابراضي بطريقة عشوائية و ير مالطط لهوا نوت  عنهوا  الةمرانية:الفووى

 مشاكل يعاني منها المالطط.

 

 :هي كل الوسائل التي تستالدم في نقل ابفراد أو ابشياء على الطرق العاموة والتوي تسوير  المركبات

 بقوة االحتراق الدااللي.

 

 :ان منووذ الروجوو  موون المنووزل باعتبووار  بدايووة الرحلووة هووو الووزمن الووذي يسووتغرأل  اإلنسوو زمأأن الرحلأأة

(ORIGIN(  وينتهي بالهدف منها باعتبار )DESTINATION)  ،وما يتاللل ذلك من انتظوار أو سوير

 وهو يالتلف حسب الغرض من الرحلة فهناك رحتت عمل ورحتت ترفي  ورحتت تعليمية ...الخ.

 

 :هووي السوواعة التووي يكووون ألوود وصوول فيهووا حجووم الموورور أألصووا  وهووي تتحووظ صووباحاً  سأأاعة الأأذروة

للذهاب إلى العمل والمدارس ومساًء ساعة الرجوو  منهوا، وهوي تالتلوف مون دولوة إلوى أالورن ومون 

 مدينة إلى أالرن تبعاً لساعات العمل اليومية.

 

 :ها مشواكل تصوريف حركوة وهو يحدث في ساعات الذروة أو في ابماكن التي ب االختناق المروري

المرور حيث يكاد انسياب الحركة أن يتوألف لمدة طويلة مون الوزمن مموا ينوت  عنو  تكواليف باهظوة. 

ة ينووفاالزدحووام يعنووي توألووف أو بووطء السوويارات والشوواحنات و يرهووا موون وسووائل المواصووتت بووين الف

 ادم وملو ات البيئة.وابالرن بينما تدور محركات السيارات مما يطيل من زمن الرحلة وك رة الع

 

  يشوومل انتقووال عامووة النوواس انتقووال جموواعي موون الووتل أنظمووة النقوول التووي تنقوول السووكان : النقأأل الةأأام

والبضائع من و إلى أماكن إألامتهم إلى مراكز التسووق والتعلويم وابمواكن الترفيهيوة والالودمات عبور 

 كهربائية وألطار ابنفاق و ير .وسائط النقل العام المتم ل في المترو  والحافتت العادية وال
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 الدراسة: بيانات

ابسووولوب الوصوووفي التحليلوووي لتقيووويم ابوضوووا  الحضووورية القائموووة   الدراسوووة علوووى هوووذ اعتمووودت  

الستعماالت ابراضي بالمدينة ومالطط الطرق والنقل بها ودراسة المشاكل التالطيطية المتعلقوة بهوا 

و اسووتعماالت درجووات الطوورق وذلووك موون الووتل تجميووع البيانووات والمعلومووات الالاصووة بموضووو  

على الطرألات وتحليلها ودراسة التأ ير المتبادل بينهوا والوصوول ابراضي والقدرة االستيعابية للنقل 

 بها إلي النتائ  والتوصيات من التل إتبا  ابسلوب العلمي وما تقتضي  مناه  البحث الجغرافي.

وألد اعتمدت مرحلة تجميع المعلومات والبيانات علوى اإلطوت  علوى التقوارير والبحووث والدراسوات 

 لها عتألة بموضو  الدراسة ، باإلضافة إلى: السابقة واإلحصاءات التي

 معلومات معتمدة على المتحظة الشالصية لمشاكل الطرق بالمدينة. -

مدير مكتب التالطيط  إجراء المقابتت مع الجهات العامة ذات العتألة بموضو  الدراسة م ل -

مدير مكتب و جهاز تنمية وتطوير مدينة بنغازي ومدير مكتب مشروعات بنغازي  مديرالعمراني و 

إدارة ميناء بنغازي والتالطيطية بالمدينة و المرور والتراالي  بمدينة بنغازي وبعض الالبرات الهندسية 

 البحري.

 رسم الالرائط باعتبارها أداة الجغرافي الرئيسية في توضيح وتحديد مواألع المشكلة. -

بالصو   االعتماد على مالططات الجيل ال الث ودراسات شركة سيستماتيكا اإليطالية -

الرائط مدينة بنغازي والتدفقات المرورية والك افات السكانية بلعتبارها الجهات المكلفة 

  بذلك .

 توظيف ابشكال البيانية والصور من أجل إعطاء صورة واضحة للموضو .  -

و  هم المشاكل التي يعاني منها المارة على الطرق الرئيسية وأسبابهاباستمارة استبيان  تصميم

إستمارة وألد تم 188على عينة عشوائية من سكان المدينة ومستالدمي الشبكة تتكون من  توزيعها

االتيار طلبة جامعة بنغازي وعائتتهم وبعض العاملين بالجامعة و ذلك للتعرف مباشرة على أرائهم 

وما يعانون من  من مشاكل وصعوبات في تنقتتهم في المدينة وضواحيها ، ر بة منا في التعرف 

عورهم بابمان في ظل شبكة الطرق القائمة ومواضع النقد وأهم المشاكل واالالتناألات على ش

وألد تم  ،المرورية والعوائق التي يعانون منها في تنقتتهم اليومية ومدن تقبلهم لفكرة النقل العام

 م. 1828توزيعها في الفترة مابين شهري مارس وأبريل عام 

التحليوول المكوواني لدراسووة توزيووع المشوواكل الناجمووة عوون تووأ ير أمووا عمليووة التحليوول فقوود اعتموودت علووى 

ستعماالت ابراضي على شبكة النقل والمرور بالمدينة بالرائط تنظيمية تبين أماكن النقواط السووداء ا

)أماكن االالتناألات وأماكن الحوادث( و الرائط تدفق المرور وك افة الحركة علوى الطورق و الورائط 

رق باإلضافة إلوى اسوتعمال ابشوكال البيانيوة فوي توضويح أك ور الطورق التصنيف الوظيفي لشبكة الط

معاناة من المشاكل وأماكنها والتي من التلها يمكون الوصوول إلوى وضوع النتوائ  و التوصويات التوي 

موون شووأنها تسووليط الضوووء علووى بعووض المقترحووات التزمووة للتالفيووف موون المشووكلة المروريووة وتووأ ير 

 الفوضى العمرانية.ستعماالت ابراضي واالتتط ا
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري 

اإلطار النظري للدراسة من حيث تكوين المدينة ومفهومها وتخطيطها  فصلاليتناول هذا 

ومفهوم التخطيط ومستوياته، وتخطيط استعماالت األراضي وقوانين التخطيط وشبكة الطرق 

ودورها في سهولة الوصول للخدمات ومدى ترابط الشبكات ودورها في تصريف الحركة في 

ل العام ودوره في التخفيف من المشاكل المرورية المدينة وكيفية تقييم ترابط الشبكة والنق

بالمدينة وبعض النظريات العالمية في التخطيط وسبل االستفادة منها ،وذلك للتأكيد على الربط 

بين اإلطار النظري واستعماله في كافة النواحي العملية والتطبيقية سواء الدراسية أو المطبقة 

 الموضوعات التالية :إلى ، حيت يتطرق على أرض الواقع 

 .تكوين المدينة وتخطيطها 

 تعريف المدينة. -

 .المدينة واضحة المعالم -

 .تعريف التخطيط ومستوياته 

 .التخطيط واستعماالت األراضي 

 .سهولة الوصول 

 .قانون التخطيط العمراني 

 .أبرز النظريات في تخطيط استعماالت األراضي 

 .المدينة ونظرية كيفن لينش 

  اإللكترونية ودورها في التخطيط.الحكومة 
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 :تكوين المدينة وتخطيطها (1

 

 :تعريف المدينة

في الحقيقة موسوعة في  يعد إن المدينة تمثل تتابع الزمن والتاريخ الغني باألحداث الذي

مضمونه ومعناه، إذ أن قصص وسير اإلنسان محفورة ومرسومة في نقط معينة على سطح 

األرض وهي مكتوبة بنوع فريد من اللغة المثلثة األبعاد والتي تعتبر للناظر أكثر من الكالم، إن 

خالل سيره وأثناء التجميلية تحكي حكاية اإلنسان  المدينة ومحتوياتها المعمارية والهندسية و

 .1ته وتردداته وتقدمه وتقهقره وإنشاءه وتخريبهاكبو

وتتصارع على ميادين المدينة الكثير من السياسات والمصالح الخاصة وأعمال التخطيط وتبدو 

نتائج ذلك الصراع جلية في أشكال وآفاق وأطياف المدينة، وهي تظهر أصناف التنظيم 

 ين الخطأ والفخامة وبين التنسيق والبساطة.والتخطيط المتعددة التي تتفاوت ب

وباختصار فإن المدينة هي الصورة الصادقة لإلنسان التي تصف انتصاره وفشله وتبين بوضوح 

 مجال استعمال العلم أو عدم استعماله في بنائها.

 وبناء المدينة يدل بوضوح على حالة المجتمع عما إذا كان اإلنسان يتعاون مع أخيه اإلنسان، أو

إذا كان اإلنسان يستغل أخاه اإلنسان، فالمدينة هي المدرسة الفريدة التي تعلمنا إذا أردنا أن نتعلم 

وتحذرنا إذا أردنا أن نستمع لها ونرى ما فيها، فهي الوسط الذي يروي قصة اإلنسان عبر 

 المكان والتاريخ والزمان.

كثافة سكانية  وي مجتمع مستقر ذأما بشكل بسيط فالمدينة هي مكان للعيش والعمل واللهو، وه

الخدمية كما  جتماعية واإلدارية والقتصادية واوعمرانية عالية غالباً، تتنوع أنشطة سكانه اال

 فالمدينة ،2أنها على مستوى من التحضر والتنظيم، وهي متغيرة في الحجم والشكل والوظيفة

 .وهيكله العمراني النسيج شكل تحدد ألنها النقل منظومة تتغير عندما وتتغير تنمو

كما يمكن تعريف المدينة على أنها البيئة الفيزيائية التي يعيش فيها السكان، وهي نظام معيشة 

وأسلوب حياة لم تصل إليه المدينة إال بعد فترة من التطور، أي أن المدينة في هذه الحالة عبارة 

خر غير محسوس يتمثل عن عنصرين أساسيين أولهما مادي محسوس مبني أو مشاهد واأل

لها ة أبعاد أو  باألمور التي تنظم العالقات بين األشياء المادية، وبناء على ذلك للمدينة ثالث

جتماعي إنساني افيزيائي أو مكاني، ويشمل الجزء المبني إضافة للمساحات والفراغات، والثاني 

قتصادي فهو العامل اال متعلق بالسكان وتراكيبهم وأنماطهم وخصائصهم ومشاكلهم، أما الثالث

 .3الخاص بطابع المدينة االقتصادي الذي تقوم عليه

 

 
1
)للمدينة وجوه ومعاني  –العلم وتنظيم المدن العربية  –خبير التخطيط لدى دولة الكويت  -م 3691عام  –د. سابا جورج شبر   

 .31بلدية الكويت صـ-كثيرة( 
2
لدولية للنشر والتوزيع  ودار الثقافة للنشر الدار العلمية ا –أسس ومفاهيم  –التخطيط الحضري  -م 2002 –د. خلف حسين الدليمي   

 .16صـ -عمان/ األردن  –والتوزيع 
3
 ..00مرجع سابق صـ –أسس ومفاهيم  –التخطيط الحضري   -خلف حسين الدليمي 
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 ( المدينة الواضحة المعالم:2

هي تلك المدينة التي يمكن تمييز مناطقها وعالماتها المميزة ومساراتها وحدودها، ونقط انتقالها 

التي تترابط فيها هذه العناصر وتتكامل في تشكيل واحد واضح، وهي تلك وبوضوح وسهولة، 

وهو المصطلح الذي  Imageabilityالمدينة التي تمتلك قدرة عالية على التجلي والظهور 

، وتطبيقاً على مدينة بنغازي فهذه المدينة مليئة بالمقومات لينش للتعبير عن نظريتهكيفن اشتقه 

يمة ستكون مدينة واضحة المعالم والمسالك ولكنها بحاجة إلي تخطيط التي لو توظف بطريقة سل

 .سليم وفق رؤى حديثة لتحقيق ذلك 

 

  التخطيط:( 3

 تعريف التخطيط :

هو وضع خطة لتحقيق أهداف المجتمع في ميدان وظيفي معين لمنطقة جغرافية ما في مدى 

ً يجب أن يكون واقعياً  ً للهدف في الوقت زمني محدود، وحتى يكون التخطيط سليما ، محققا

المناسب المحدد له ومستمر الصالحية طوال المدى الزمني المقدر لتنفيذه بأعلى درجة من 

 .1درجات الكفاءة

 طبيعة التخطيط: 

ة طابعها التواصل ، التخطيط على مستوياته المختلفة هو عملية تمتاز بالمرونة والحركة المستمر

  ر الكفاءات ويالتامة بتكوين أجهزة تخطيطية محلية مستديمة وتوفإلى العناية وهذا ما يدعو 

التخصصات الالزمة لذلك، وبما أن عملية التخطيط عملية مكلفة والحاجة تدعو دائما للحصول 

 على نتائج سريعة ، لذلك قسمت أعمال التخطيط إلى مرحلتين رئيسيتين هما:

 مرحلة التخطيط قصير المدى.  -

 .يد المدىمرحلة التخطيط بع  -

 

 وهي:وتظهر الحاجة الماسة إلى التخطيط في عدة حاالت 

دول لسرع وقت ممكن وهي حالة اأمن المعيشة في  ىرقأأوالً: حالة الدول المتطلعة إلى مستوى 

 .، وهذا قد ينطبق على حالة مدننا وبالدنا بشكل عام  في مرحلة التنميةالتي 

 إلى مرحلة متقدمة من النمو.التي وصلت المتطورة ثانياً: حالة الدول 

 
1
 .1صـ  -الطبعة األولى  -القاهرة - –مركز الدلتا  –تخطيط  ا لمدن والقرى  –م3660 –عباس حيدر فاروق   



31 
 

طبيعية ) كالكوارث والحروب ( كما حدث في بولندا بعد الحرب الثالثاً: في حالة الظروف غير 

من التخطيط فادتها العالمية الثانية التي فقدت فيها ثلث سكانها ونصف اقتصادها وكان نتيجة الست

 .1ووصلت إلى نتائج سريعة مذهلة على مستوياته المختلفة أن قامت من عثرتها في وقت قصير

ن التخطيط بمفهومه الكامل هو أسلوب للحياة ووسيلة للتطوير العلمي فإن هذا يقتضي أوبما 

جتماعية وربط كامل بين قتصادية والعمرانية والسياسية واالإيجاد تناسق كامل بين النواحي اال

 .2مستويات التخطيط المختلفة

 مستويات التخطيط:

 مستويات للتخطيط تتمثل في األتي: ةهناك ثالث

 المستوى المحلي وهو يعالج المدينة كوحدة أو القرية كوحدة. (3

ى واألراضي المستوى اإلقليمي وهو يعالج كوحدة تلك المجموعات من المدن والقر (2

قليم ذو صفات طبيعية واقتصادية واجتماعية تجعل منه وحدة والثروات التي يضمها إ

 تخطيطية.

 .3ومي: وهو يعالج الدولة كوحدة كاملةالمستوى الق (1

وفي كل مستوى من هذه المستويات التخطيطية، هناك التخطيط الطبيعي ويشمل توزيع 

ارتباطاتها، والتخطيط االجتماعي ويشمل القيم والسلوك  االحتياجات أو مواقع األشياء و

جاته، والتخطيط احتيا والعالقات االجتماعية والسياسية وهو ما يعرف بتنمية المجتمع و

هذه  من االقتصادي ويعني االستثمارات واإلنتاج وهو ما يعرف بالتنمية االقتصادية، وفي كل

تحقق  النواحي يمثل التخطيط عملية تطوير وتوجيه وتنظيم للحصول على مراحل محددة 

 مستوى.األهداف على أعلى 

مدينة على نحو يساير : يهدف إلى السيطرة على كيان الالتخطيط على المستوى المحليف

مة للتخطيط وهو بذلك يمثل عملية ياالتجاهات االجتماعية واالقتصادية مع االتجاهات السل

مستمرة من التقدير والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية وتنظيم لعناصر المدينة الحالية وتوجيه 

 االمتداد العمراني لها.

اجتماعية لإلقليم خطة تنمية اقتصادية وهدف إلى وضع ي التخطيط على المستوى اإلقليمي:و

بيعية والبشرية والثروات القائمة به، وتحديد برنامج وتخطيط علمي الستغالل اإلمكانيات الط

وخطة شاملة لتطوير هذه اإلمكانيات وتنظيم العمران بهدف االرتقاء به عمرانياً  واضح

ي نفس الوقت عالقاته باألقاليم ليم كوحدة وفقفي االعتبار اإل اً واجتماعيا واقتصاديا، أخذ

 األخرى.

 
1
المؤتمر الثاني  –منظمة المدن العربية  –)ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة العربية(  -م3690–د. أحمد أمين مختار   

 .331صـ   -البحرين  –
2
لبحرين ا –المؤتمر الثاني  –منظمة المدن العربية   –جامعة القاهرة  –)ظاهرة االتجاه إلى التحضر(  -م 3690 -د. روفائيل وهبة   

 .303صـ–
3
 .300صـ –مرجع سابق  –منظمة المدن العربية  –)ظاهرة االتجاه إلى التحضر(  -روفائيل وهبة   



32 
 

لدولة للتنمية االقتصادية : فهو يمثل اإلطار العام وأهداف االتخطيط على المستوى القوميأما 

واالجتماعية، وهذا النوع من التخطيط يقوم به أخصائيون في االقتصاد والسياسة ال يدخل في 

استها بأي تفصيل في هذا المستوى اختصاصهم شؤون التخطيط العمراني والتي ال يمكن در

الوسيلة المنظمة الشاملة التي ترمي إلى حصر موارد المجتمع المادية ، كما يعتبر 1القومي

والمالية والبشرية ثم تعبئتها نحو تحقيق غايات معينة خالل مدة محددة مع بذل أقل تكلفة 

لوصول إلى عمل برامج مكانيات لغرض ادقيقة لإلتنمية، أي هو عملية تشخيص لاجتماعية ل

 .2قصر وقت وبأقل التكاليفألرفع مستوى المعيشة في  تنفيذية

 

 األهداف العامة للتخطيط:

وتحقيق المبادئ المستدامة للتخطيط  لى تحسين البيئة المحليةإن التخطيط يهدف بشكل عام إ

ً العمراني   ويهدف إلى: ، لذلك يتوجب أن يكون شموليا

 صحية.توفير بيئة سكنية آمنة  (3

 توفير مساحات من النشاط التجاري في مواقع مريحة بالنسبة للمترددين. (2

ل ومتطلبات االمساحات الكافية للتنمية الصناعية في أماكن مناسبة لسكن العم توفير (1

 الصناعة.

 قتصادية.اتوفير شبكة من الطرق ووسائل المواصالت لنقل األفراد والبضائع بطريقة  (0

 لعامة والخدمات المختلفة.توفير شبكة من المرافق ا (1

 قتصادية للمجتمع المحلي.توسيع وتقوية القاعدة اال (9

 

 التخطيط واستعماالت األراضي:

يعرف تخطيط استعماالت األراضي: بأنه تقييم منهجي منظم لألراضي و استخداماتها القائمة   ُ

وتشجع  والمقترحة وكذلك للعوامل الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية بطريقة تساعد

مستخدمي األرض على اختيار أنماط استخدام مستدامة ت مكن من زيادة اإلنتاج وتلبي حاجات 

السكان وفي نفس الوقت تحافظ على البيئة، ففي مجال استعماالت األراضي يمكن القول بأن 

 االستدامة هي تنظيم استعمال األراضي الجديدة واالرتقاء ببنية استعماالت األراضي القائمة ،

ولقد تناولت دراسات استعماالت األراضي ضرورة تحقيق العدالة والتساوي في التوزيع، فقد 

 حددت أربعة عناصر رئيسية الستدامة الحياة الحضرية حيث تضم هذه العناصر كال من :

 تصال بين أجزاء المدينة وتدعم وجود النقل العام ،فالمدن الكثافة ...وهي تحسن اال

فالمتاجر والخدمات ووسائل الترفيه والفراغات المفتوحة وحتى الكثيفة تصلح للمشي 

 العمل،جميعها في مجال مناسب للمشي.

 
1
 300صـ –مرجع سابق  –منظمة المدن العربية  –)ظاهرة االتجاه إلى التحضر(  -روفائيل وهبة 

2
المؤتمر الثاني  –منظمة المدن العربية  –طيط المدينة( ) ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخ -م 3690 –محمد عباس الزعفراني    

 .91صـ–البحرين  –
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  واالستعماالت التنوع ...والذي ينعكس في المجاورات السكنية ذات الطابع الخاص

 وذات المجال الواسع من أماكن العمل والتسوق والترفيه.المختلطة بطريقة مدروسة ، 

 .. ولة ق التوازن بين أنماط المواصالت المتعددة وسه.حيث تحقسهولة الوصول

لتنقل ليتساوى الجميع في سهولة الوصول السكان بخدمة ااستعمالها كما أنها تزود كافة 

 ألهدافهم .

  ماً في شخصية المدينة مهالشكل الحضري ثالثي األبعاد عنصراً  يمثلالمقياس ...حيث

تحقيق المقياس اإلنساني والبساطة ،ف المتواصلةافيتها وتنميتها طوبوغروالذي شكلته 

 . والوضوح في النسب والتكوين من العناصر الهامة الستدامة الحياة في المدينة 

  تضمنت أبحاث التخطيط الخاصة باستعماالت األراضي المجاالت اآلتية:كما 

 السكنية المناطق: 
 باختالف المساكن وتختلف المبنية المساحة من األكبر الجزء بالمدينة السكنية طقاالمن تمثل

 ولكن دائمة، بصفة نواتها حول فيها المساكن تتركز القديمة فالمدينة وتطورها، وحجمها المدينة

 للوظائف المدن وسط وترك المدينة خارج إلى يتوجهون بدأ السكان ونموه العمران تطور مع

 .التجارية واإلدارية كالوظيفة أهمية األكثر األخرى

 التجاري ستخداماال: 
 هذا من الممتدة التجارية الشوارع وكذلك الداخلي، نشاطها وبؤرة للمدينة الرئيس المركز ويشمل

 ويعد المدينة، مناطق مختلف في نتشرةالم الثانوية التجارية المراكز إلى باإلضافة المركز،

ً سبب التجاري االستخدام ً مهم ا  البضائع لتبادل ملتقى لتصبح المدن طرق من العديد وتطور لنشأة ا

 .وتقاطعاتها المواصالت خطوط على المدن فتنشأ الصفقات، وعقد

 الصناعية المناطق: 
 في تتركز وكانت السكان من قليل عدد ومارسها قليلة القديمة العصور في الصناعة كانت لقد

فقد  عشر، التاسع القرن أواخر في وخاصة الصناعية الثورة بعد أما للمدن، التجاري الوسط

 و العشوائي السكن نتشاروا تلوث من ذلك تبع وما المدينة، وسط على تسيطر الصناعة أخذت

 مرحلة المرحلة هذه تبعت وقد،   المصانع تلك في للعمل الريف من الهجرة معدالت رتفاعا

 األطراف إلى لتنتقل المدينة وسط تهجر الصناعة بدأت حيث الصناعة، بعد ما مرحلة هي جديدة

 يعرف ما اْست حِدث التطور هذا ومع المواصالت، خطوط من بالقرب وخاصة للمدينة الخارجية

 .الصناعية بالمدن

 المفتوحة الخضراء المناطق: 
 اً دور تلعب كما ومتنفسها، المدينة رئة تمثل المناطق وهذه والمتنزهات العامة الحدائق تشمل

ً مهم  حرًصا المتقدمة الدول بلديات تحرص ولذلك والجمال، بالراحة إحساس من تضيفه بما ا

 حدود داخل الزراعية األرض إليها فتحافظ عليها وتضيفورعايتها، المناطق هذه على شديدًا

 .1المدينة

 

 
 

 
1
 مؤتمر المدن العربية -مؤتمر المدن العربية ببيروت –مشاكل المدن ووسائل معالجتها في العالم العربي   -م3691–د.روفائل وهبة   

 309الكويت صـ –مطابع مؤسسة فهد المرزوق  -)مقومات تخطيط المدنية العربية والقيم والمعايير الالزمة لها( 



34 
 

 والمواصالت النقل: 
 تضم كما ، السيارات ومواقف المدينة في الموجودة والفرعية الرئيسة الشوارع وتشمل

واالتصاالت حيث  البريد مكاتب ومواقع ومحطاتها الحديد سكك وخطوط والموانئ المطارات

شبكة الطرق والشوارع التي تعتبر هي الهيكل العام للمدينة، وهي عبارة على  يتم التركيز هنا

عن مسارات تربط بين أجزاء المدينة، ثم تربط المدينة بالمدن األخرى. ويهدف التخطيط 

ة تنقل األفراد والبضائع في أقل وقت ممكن وبأقل السليم إلى توفير شبكة آمنة مريحة اقتصادي

التكاليف. وعند تخطيط شبكة شوارع المدينة تقسم إلى مستويات يحدد فيها وظيفة كل مستوى 

 وعدد هذه المستويات أربعة وهي:

ً لمد خطوط  ( أ الشوارع المحلية: وهي توفر وصلة مباشرة إلى السكن، ومكانا

 المرافق العامة.

: وهي التي تربط الشوارع التجميع ) الشوارع المجمعة ( أو شوارع التغذية ( ب

 المحلية بعضها ببعض، وبين مراكز الخدمة العامة شوارع المرور الثانوية.

ج( شوارع المرور الثانوية: وهي التي تربط بين شوارع التغذية وشوارع المرور        

بين استعماالت األرض المختلفة.  تستعمل فاصالً  أنها الرئيسية بالمدينة، أي

 الصناعية.أو  بين المجاورة السكنية والمنطقة التجارية وفاصالً 

كز الرئيسية ا: وهي التي تربط المر) الطرق الشريانية ( د( شوارع المرور الرئيسية 

بعضها ببعض، وال يوجد فيها تقاطعات، وتصمم لها مداخل ومخارج للسيارات، 

وى من هذه الشوارع إلى شارع يحمل حمالً أكبر من المرور ويجب أن يؤدي كل مست

 .1مع مراعاة توفير أماكن انتظار السيارات بمساحات كافية

بالنسبة للمدن التي تشكل السيارات الخاصة  وسيلة المواصالت الوحيدة فيها ،فإن أنماط 

يارات عليها بأولويات مرورية على درجة تركيز الشوارع و حركة الس ةالشوارع تتحدد عاد

بمصطلح التصنيف الوظيفي وفي هذه المنهجية التقليدية تعتبر الشوارع التي  ة،ويعرف هذا عاد

ً ستيعاب مستوى مرتفعاتهدف إلى  من الحركة المرورية خاللها بمثابة ) الطرق الشريانية (،أما  ا

أما الشوارع الشوارع التي تتيح الوصول إلى الوجهات المقصودة فتسمى ) الشوارع المحلية (

 (. 0التي تمتد فيما بينها فتسمى ) الشوارع المجمعة ( ، كما في الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 , Norman Tyler and Robert M. Ward -2011, Planning and Community Development, A Guide 

for the 21
st
 century. first  Edition, Printed in USA. 
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 ستعماالت األراضي .درجات الطرق وعالقتها بالحركة ومحاور الوصول ال -(  4الشكل رقم )

 

 
 المصدر:

Norman Tyler and Robert M - 2011, Planning and Community Development, A Guide for the 

21
st
 century, first  Edition, Printed in USA. 

 

 
ولتوفير بيئة من شوارع المدن ذات الجودة العالية يتعين علينا دراسة وموازنة عاملين أساسيين 

 مؤثرين هما على النحو التالي :
 استخدام األراضي . -
 القدرة االستيعابية للنقل . -

 
وعندما يتم إعطاء هذين العاملين القدر الكافي من االهتمام والدراسة يمكن تحقيق تصميم فعال 
لشوارع المدن ،بحيث يجب أن تعكس تصنيفات الشوارع والطرق أكثر من مجرد توازن بسيط 

وإنما  فقط معدل مرور المركبات أال يراعيبين حركة السيارات وإمكانية الوصول ، بل يجب 
بحيث تولى األهمية الكبرى لعملية تسهيل المشي األراضي بالموقع اة واستعماالت حركة المش

 .1والحياة بالمدينة
 

  المرافق العامة: يشمل التخطيط العام للمدينة توفير شبكة من المرافق العامة تقابل
حتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، وتشمل هذه المرافق شبكات مياه الشرب اال

 .2تصاالت المختلفةوالكهرباء والغاز والهاتف ووسائل االوالمجاري 
 

 
  0ص –م 0202برنامج رؤية  – م 0202 –مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني –دليل تصميم الشوارع الحضرية في أبو ظبي   1
مجلة المدينة  –أثر التطور العمراني والتخطيط الحضري واستعماالت األراضي في مجاالت النقل والمرور  –م.جمال الوليلي   2

  .66ص –02العدد  –العربية 
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 أنماط شبكة الطرق التي تستعمل في األحياء والمجاورات السكنية. -(  5الشكل رقم ) 

 
 التصنيف الوظيفي لشبكة الطرق وعالقتها ببعض . –(  6الشكل رقم ) 

 

 
 

 :المصدر
American Planning Association– 2007 – Planning and Urban Design Standards University of 

Texas at Austin-Street Network and Street Connectivity    -1
st
 ed -p 153,154. 

 



37 
 

 العامة الخدمات: 
 وجامعات ومعاهد تعليمية ومؤسسات من مدارس التعليمية الخدمات تشمل الخدمات العامة

 والمالعب والمكتبات والمساجد الترفيهية والمتمثلة في األندية والدينية الثقافية والخدمات
 إدارية من مؤسسات وخدمات صحية ، رعاية ومراكز من مستشفيات الصحية والخدمات

التجارية والمجمعات التجارية  والمحال تجارية مثل البنوك وخدمات وزارات ومكاتبو
 دراسة أهمية ضحتت هنا ومن لمدينة،ا أحياء داخل الخدمات هذه وغيرها ،وتتوزع والمقاهي 
 من السكان عدد وفق العامة الخدمات توزيع وتقييم تحليل ستعماالت األراضي فياتوزيع 
 باإلضافة أخرى، ناحية من إليها الوصول سهولة ومدى الخدمات هذه عن البعد وعوامل ناحية،
 .مثالي بشكل دورها أداء على وقدرتها الخدمات تلك كفاءة إلى
 

 لتخدم السكان متناول في الخدمات لتصبح ووسيلة هدفا بالمدينة العامة الخدمات تنظيم يعتبر كما
بحيث تتحدد االحتياجات الفعلية  المنشود. المعيشي المستوى وتحقق المختلفة المجتمع أغراض

من واقع دراسة تأثير الخدمات العامة الموجودة فعال ، وعدداً ،ووظيفةً ،ونطاقاً ، لذا ينقسم تأثير 
  : الخدمات العامة إلى ثالثة مستويات 

 مقربة من على كونت خدمات تعمل على مستوى المجاورة السكنية،حيث من الواجب أن (1
 يومياً. تكرر التي ياجاتاالحت يلبي بحيث المسكن

 وبالتالي تكرراً  أقل تلبي احتياجات  بحيث خدمات تعمل على مستوى األحياء السكنية، (2
 .األول النوع من قد تكون أبعد

، غير متكررة الطلب احتياجات تلبي بحيث بأكملها، المدينة خدمات تعمل على مستوى (3
 .المدينة مركز في تكون أن يمكن فهذه

 
 للخدمات هرمي تدريج إنشاء هي المدينة سطح على العامة الخدمات توزيع في الفكرة فإن لذا

 له يشترط ما الخدمات بين من أن ويالحظ لها، المقابل السكان وعدد الحجم حيث من المطلوبة
 المتاجر،و الصحية الخدمات التعليمية، الخدمات مثل اقتصاديا إنشائه لتبرير السكان من أدنى حد

 وأساس العامة، الحدائق مثل لهم، تنشأ الذين السكان لعدد طبقا إنشاؤها يمكن الخدمات وباقي
 تتخذ لذلك منها الواحدة األسرة أو الواحد الفرد لنصيب أدنى كحد يتقرر ما هو فيها التقدير
ً مقياس  كمنطلقوتفرعاتها المتاجر  ة،الصح التعليم،مثل  الرئيسية الخدمات من ةخدم لكل هرميا ا
 منها لكل ألن معها مءالتت و تتبعها التيأو المجاورة  السكنية المجموعةعلى أساسه حجم  تحدد
ً خاص تأثير نطاق  من مجموعه كل سكان عدد يكافئ الذي بالقدر الخدمات سائر إليها وتضيف ، ا

، لتصبح الخدمات في المدينة سهلة الوصول وفي وغيرها التجارية الصحية، التعليمية، الخدمات
 .متناول كافة أفراد المجتمع وتقلل من زمن التنقل وطول الرحلة  

 

( حيث تقسيم المدينة إلى مجموعات سكنية 9يتضح التدرج الهرمي للخدمات في الشكل رقم )

مدينة. ومجاورات وأحياء وقطاعات والخدمات الواجب توفرها في كل مستوى من مكونات ال

( مسافات التخديم والحدود المناسبة لمدى السير على األقدام 6( و)1كذلك يبين الشكل رقم )

 وترابط المجموعات السكنية داخل الحي الواحد.
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التدرج الهرمي للخدمات ومسافات التخديم في حدود المدينة والقطاع والحي (: 7لشكل رقم )

 والمجاورة والمجموعة السكنية.

 

 
 

 المصدر:

Herbert Girardet ,Cities people planet, (livable Cities for sustainable world), Wiley 

Academy P.171. 
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 (:  9شكل رقم )ال                      

     األقداممسافات التخديم والحدود المناسبة لمدى السير على 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 (:8شكل رقم )ال

 ترابط المجموعات والمجاورات السكنية داخل الحي الواحد .

عداد واتجاهات الطرق المتصلة بين المناطق المجاورة، أإن 

هذه المناطق ويقلل من طول رحالت سوف يعزز من اندماج 

السيارات للوصول إلى الخدمات المركزية المشتركة بالمدينة 

 مثل مركز المدينة والمكاتب والمحالت والمدارس والجامعات.

ن الدراسات أن عدد خمسة أالف نسمة، في مدى يتب

متر هو العدد المطلوب لتعزيز  322 – 052سير قدره 

الخدمات التجارية األساسية والمواصالت العامة، 

وبالتالي فإن المناطق المجاورة الناجحة تحتاج إلى 

كثافة معينة لتفادي االنتشار على الضواحي واألعداد 

 ة من استخدام السيارات.المتزايد

الطاقة  للمحافظة علىإن المبدأ األساسي 

واالستقرار االجتماعي هو التقليل من استخدام 

السيارات، كما إن زيادة الكثافة تشجع على السير 

إلى الخدمات األساسية المجاورة من خالل تقليل 

مسافات المشي، لذلك يجب أن تُبنى  الدراسات 

لتطوير المجاورات السكنية على أساس تشجيع 

بحوالي حركة المشي لتكون على مسافات تقدر 

متر، إن الكثافة العالية ال تقلل من  522 – 052

مسافة المشي فقط ولكنها تزيد من استخدام 

الشوارع والمناطق العامة التي تشجع التفاعل 

 االجتماعي وتساعد في تكوين مجتمعات مندمجة.
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 : الوصول سهولة( 4

المناسب (، أو بمعنى آخر إمكانية الوصول بسهولة وفي الوقت الوصول )  بسهولة نعني

. آخر إلى مكان من بيسر والتنقل التحرك على والبضائع األشخاص قدرة بمعنى )المسلكية(،

 قطع يصاحبه والبضائع األشخاص بين تنقلال أن المفهوم لهذا وفقًا تعني المتدنيةلمسلكية فا

 .والقيود المعوقات من ذلك وغير باهظة تكاليف وتكبد طويل وقت وهدر طويلة مسافات

 الوصول سهولة تحقيق وكيفية مدى يبين معين مكان إلى سهولة الوصولل آخر تعريف وهناك

 العوامل من ) الخدمة ( وغيره النشاط موقع بين ما المكانية العالقة يعطي وبالتالي المكان إلى

 صالالتا درجة معرفة يمكن خاللها المنطقة ومن في الموجودة والخدمات السكان مثل األخرى

 . األخرى والخدمات الخدمة ،موقع بين ما

 الخدمات توزيع وبين بينها والعالقة األحياءفي السكنية  الوحدات توزيع سهولة الوصول  تبين 

 . األحياء داخل الموجودة الخدمات بين الواصل الطرق ونظام

 هي رئيسة اعتبارات عدة هناك أن نجد العامة للمرافق سهولة الوصول موضوع دراسة وعند

 يلي:  ماك هي والعامة، المكانية للمرافق والتنمية الجغرافي التوزيع تحكم التي

 

 .ومنصف عادل بشكل العامة المرافق إلى األفراد كافة وصول تأمين -0

 عادل توزيع وتحقيق المختلفة المناطق بين التوزيع في والتباين التفاوت تقليص -0

                 لمرافق الخدمات العامة .  ومتوازن

      المسافات. تقصير طريق عن التكلفة تقليص -0

          

 أن وبما المرافق، لتلك العشوائي االنتشار تتجنب أن العامة المرافق تحديد الستراتيجيات بد وال

ً منسجم مواقعها تحديدفيجب أن يكون  هرمي نظام في تتدرج العامة المرافق  الهرمي النظام مع ا

 المرافق مستوى حيث من الوظيفي بدوره فيه مركز كل وهو نظام يمتاز العمرانية للتجمعات

 .به المحيطة السكانية وللتجمعات للسكان مركز كل سيقدمها التي العامة

 :منها مواقعها وتحديد العامة المرافق توزيع عند الحسبان في مختلفة معايير أخذتوقد 

 .مركز كل في السكان حجم -

  .الفرعية المناطق في السكان حجم -

 المراكز. وبين األماكن بين الطرق وصالت -

 للمراكز. وسهولة الوصول إمكانية -

  .المحيطة السكانية للتجمعات نسبة للمراكز الجغرافي التوزيع -

 

ويمكننا قياس سهولة الوصول بمدى ترابط شبكة الطرق والممرات حيث يمكننا تعريف ترابط 

الوصالت في شبكة الطرق حيث  الجيدة لربط( بأنها أفضل الوسائل  Connectivityالطرق )

 ..1هذه الشبكة هي ربط مكان ما بآخرً  إن وظيفة

 

 
1
 –جامعة النجاح الوطنية  –حالة دراسية لمدينة نابلس  –مقياس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة   -2009–غرود عوادة   

 .20فلسطين  صـ
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بين مختلف المسارات أو غير مباشر  اً وتتباين تصاميم شبكة الطرق فيما إذا كان الربط مباشر

 (والتي تضعف سهولة الوصول نسبياً.Cul-de-sacباستخدام الطرق المغلقة )

ً فشبكة الطرق المتعامدة والمستوية التقليدية توفر ربط ومحاور عديدة يمكن استعمالها  اً مباشر ا

 (. High Connectivityفي التنقل )بدائل (ومن ثم فإن درجة ترابط الشبكة يكون عالية )

( والتي تستعمل  Cul-de-sacوبالعكس في شبكة الطرق المنحنية والمستكملة بالطرق المغلقة )

ما تكون فيه الوصالت بين الطرق غير  ةبكثرة في األسلوب الحديث في التخطيط والتي عاد

(  Low Connectivityمباشرة ومحاور محدودة للحركة مما يسبب في ضعف ترابط الشبكة )

لي إمن األمان في الشبكة ولكنها في الواقع تؤدي بالناس  اً والتي من المفترض أنها توفر جزء

ً البحث عن طرق أسهل للوصول ولو كانت طرق مخالفة متجاوزة القوانين ولذلك نشهد العديد  ا

من الفتحات على محاور الطرق السريعة وذلك لضعف ترابط الشبكة ورغبة السكان في تأمين 

 (. 30اقرب وأسهل الطرق للوصول ، كما في الشكل رقم ) 

عامة بأن الترابط الضعيف في شبكة الطرق الصحة ال المختصون فيكذلك يرى المخططون و 

حاالت ويصعب معه الوصول إلى الهدف في يقلل من إمكانية حركة المشاة والدراجات 

 الطوارئ .

سهولة الوصول في شبكات الطرق المختلفة ) شبكة الطرق المغلقة باستخدام الطرق  –(  12شكل رقم ) ال 

،وشبكة الطرق المتعامدة والمحاور المتعددة واألسهل في الوصول  cul-de-sacذات النهايات المغلقة  

 للخدمة (.

 المصدر:

Division of Planning -, March 2009- Street Connectivity Zoning and Subdivision 

Model Ordinance, Kentucky Transportation Cabinet, Page 2. 
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بكة والتي من أهمها استخدام الشبكات وهناك عدة طرق لقياس درجة الترابط في الش

الطوبولوجية وهي التي يتم فيها دراسة المواقع النسبية لألماكن حيث من المعتاد أن يجرى 

)تحويل طوبولوجي( لشبكات النقل وذلك بقصد تحليلها ، وعند إجراء هذا التحويل ال تؤخذ 

للمكان .وتعرف مراكز العمران في  المسافة وال االتجاه في االعتبار ويستبقى فقط الموقع النسبي

ً أن تعد ملتقيات الطرق ونهايتها من ضمن العقد  الشبكة بالعقد أو الرؤؤس ،ومن المعتاد أيضا

،ويشار إلي امتداد الطريق بين عقدتين بالحرف أو الوصلة .ويحصل ترابط كامل عندما تكون 

رابط في حده األدنى عندما تكون كل العقد مرتبطة بشكل مباشر بالعقد األخرى ،بينما يكون الت

 . 1العقد غير متصلة بأي من العقد األخرى

كذلك يمكننا قياس كثافة الشبكة بقياس طول الطرق في منطقة معينة أوفي منطقة يقطنها عدد 

نسمة مثالً،كذلك بإحصاء 30000معلوم من السكان كحساب طول الطرق بالكيلومترات لكل 

محدودة أوفي منطقة يقطنها عدد محدود من السكان وتعتبر هذه عدد ملتقيات الطرق في منطقة 

الطريقة أسرع من سابقتها ولكن تقتصر فاعليتها على شبكات الطرق في الدول المتقدمة ،ألن 

 االرتباط الجيد بين طول الطرق وعدد ملتقياتها يحدث فقط في وجود التقدم االقتصادي.

) مجموعة المساكن  السكني الموقعكذلك يستعمل البعض لقياس درجة ترابط الشبكة طول 

 (  Block length standardsالخدمي على مستوى الطرق المحلية ) الموقع أو المتصلة (

م .أما  310عن  الموقعبحيث تكون في حدود  مسافة المشي على األقدام أي ال يزيد طول 

تعمل في هذا البحث لقياس درجة ترابط الشبكة في بعض مناطق ستاألخرى التي  ةالطريق

(والتي تحسب فيها  Connectivity indexالمدينة فهي باستخدام دليل قياس درجة الترابط )

عدد مسارات الطرق )الوصالت ( إلي عدد التقاطعات )العقد( في الشبكة بحيث أن درجة 

بذلك درجة أعلى فتحقق الواصلة إلي كل تقاطع أكبر من الشوارع  اً الترابط العالية تعكس عدد

من الربط ، ويتم ذلك بقسمة عدد الوصالت على عدد التقاطعات وعادةً ما يتباين هذا المعيار ما 

فأعلى وكلما نقص عن ذلك فهو دليل على  3.0بين الدول ولكن عادةً ما يكون ما األفضل 

 .(33كما في الشكل رقم ) 2ضعف ترابط الشبكة

 الفعاليات توقيع على فاعلة بصورة أثرت قد الحديثة التقنية الوسائل أن  إلى  اإلشارة من بد وال

 ميل الفاكس أو التلكس جهاز أو اآللي والحاسب االتصال أجهزة ذلك مثال وتوزيعها الحضرية

 تؤثر إن يحتمل أو نقطتين بين ما الرحالت عدد من اإلقالل إلى انتشارها يؤدي إن يتوقع التي

 .3مستقبالً  عامة بصورة المدينة هيكلية على

 
 الترابط القوي في شبكة الطرق المتعامدة والموصولة ،والترابط الضعيف في شبكة الطرق المغلقة. –( 11شكل رقم )ال

 
منصور البابور ،أبو القاسم إشتيوي  -ترجمة –أساليب البحث والدراسة الميدانية في الجغرافيا  - 2009-بابربني لينون ،بول كليفز  1

 .361ص –بنغازي –الطبعة األولى  –دار الكتب الوطنية  –المكتب الوطني للبحث والتطوير –
2
  American Planning Association – 2007- Planning and Urban Design Standards University of Texas at 

Austin-Street Network and Street Connectivity    -1
st

 ed - p 153. 
3
 –جامعة النجاح الوطنية  –حالة دراسية لمدينة نابلس  –مقياس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة   -2009–وادة غرود ع  

 .22فلسطين  صـ



43 
 

 

 المصدر

American Planning Association – Planning and Urban Design Standards University of 

Texas at Austin-Street Network and Street Connectivity    -1
st
 ed – 2007- page 154. 

 

 قانون التخطيط العمراني:( 5    

قانون التخطيط هو الهيكل المنظم للمدينة والمحدد للمستوى المطلوب لها، والقوانين الحالية  

كانت  اوال عيب في ذلك إذ –عن قوانين أجنبية  تنقل –لمعظم المدن العربية إن لم تكن جميعها 

ولكن ما حدث هو أن بعض هذه القوانين طبق خطأ والبعض األخر ال يتناسب في  –مناسبة 

كثير من األحوال مع تكوين وطابع المناخ لهذه المناطق، وإجماالً فإن األمر يتطلب منا وبسرعة 

وظروف إصدارها، وتطوير  ، تقييم القوانين واللوائح الحالية لمدننا ودراسة القوانين العالمية

ذلك للوصول إلى قوانين تخطيطية عمرانية بما يتناسب مع طبيعة مدننا وسكانها وبما يوفر 

ة وعمرانية دقيقة في جميع الفروع يى أسس تخطيطعل لمجتمعنا الصحة والراحة واالستدامة

 .1والتخصصات للوصول إلى قانون عمراني تخطيطي سليم وقوي

ضوابط والتشريعات والقوانين العمرانية هو االستخدام األمثل لألراضي إن الهدف من وضع ال

وفق أسس تنظيمية علمية سليمة تحقق بنية عمرانية صحية في المدن، وإذا كانت المخططات 

الهيكلية والضوابط والتشريعات العمرانية تهدف إلى التحكم في النمو العمراني للمدن، فإن 

ي تتحكم فعالً في حركة المدينة ونموها أكثر من غيرها من ين الحركة والطرق هي التيشرا

وتشمل ضوابط البناء تحديد مساحات المساكن والمراكز التجارية والصناعية  ،عناصر التخطيط

 
1
المؤتمر  –منظمة المدن العربية  –) ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة( -م 3690 –م. محمد عباس الزعفراني   

 .91صـ–البحرين  –الثاني 
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والساحات المكشوفة وشبكات الطرق التي الترويحية والمؤسسات الحكومية اإلدارية والخدمات 

 .1ترتبط أبعادها مع استعماالت األراضي

دفعت العديد من  قتصادي وزيادة نسبة التحضراد النشاط االيزداإن فواقع مدننا اليوم ومن 

إدارات التخطيط في المدن العربية إلى تغيير بعض التشريعات والضوابط العمرانية التي تسمح 

 محاور الحركة دون أي اعتبار لدراسة  توسيع أو تدفق المرور على زيادة الكثافة البنائية حولب

دى إلى مشاكل في النقل والمرور والتي تعاني لتستوعب الزيادة العمرانية مما أ شبكات الطرق

منها وبشدة مدننا اليوم، حيث نجد أن معدل التغيير في شبكات الطرق والمرافق أقل من معدل 

التغيير في استعماالت األراضي، حيث تفتقد شبكة الطرق الرئيسية وظيفتها في تسيير حركة 

تراكم على جوانبها مواقف السيارات المستعملة لألنشطة الجديدة التي ظهرت على وت ،ورالمر

 .2متسببة في الكثير من المشاكل المرورية والتنظيمية  جوانب هذه المحاور

  ( لسنة 1قانون رقم )م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى:3696 

لتخطيط لوالية برقة رقم افي قانون  قبل صدور هذا القانون كانت التشريعات القائمة محدودة

 لكل من بلدية طرابلس وبنغازي.ني للمبائحتين وال دتين م بما3613( سنة 2)

موضوع التخطيط الحضري والتشريعات الخاصة فهو يتناول م 3696( سنة 1القانون رقم )أما 

وما يتعلق به من بالمباني في أحد عشر باباً رئيسياً تغطي المجاالت التي تقع في إطار التخطيط 

ول المخططات وأنواعها والتعريفات العامة االمواضيع في تسلسل قانوني وفني حيث تتن

عدادها وأسلوب إقرارها والخرائط الرسمية وما إعداد المخططات والجهات المخولة إوأسلوب 

تحويه من أساسيات ومعلومات ولوائح تصنيف الطرق ومعاييرها واستعمال وتصنيف األراضي 

ستعمال ابكات المرافق العامة وتقسيم األراضي وأسلوب التقسيم والنسب التي تخصص لكل وش

نتقالية والعقوبات وصالحية إيقاف المخالفات اوالئحة للمباني كما تتناول أحكام عامة و

 .3وغيرها

ونظراً لحداثة التشريعات والمخططات أيضاً، فإن المحافظة على تطبيقها كثيراً ما تواجه 

ستيعاب األهداف أو لتعارض ذلك مع الرغبات الشخصية أو او التجاوز لعدم أمال باإله

لين وحاجاتهم الملحة لوجود حلول سريعة، مما يستوجب التوجيه أو ؤوالمس بعض  لتصورات

التوعية، كما يالحظ قلة المختصين في مجال التخطيط الطبيعي، األمر الذي أوكل أعمال 

، وبالتالي تناولهم لمجال التخطيط الطبيعي أو أخرى اتتصاصخاالتخطيط إلى مهندسين ذوي 

 .4مخططخالف في كثير من األحيان أهداف الومتطلبات الحضري بمفهوم 

وعليه فإن األسس العامة التي يشار إليها في أي تشريعات في مجال التخطيط والعمران 

 والمباني يمكن تحديدها في المستهدفات العامة التالية:

 
1
–الرياض  –جامعة نايف  –أنماط التخطيط وعالقته بالمخالفات المرورية  –لندوة العلمية  -م2009-د. عبد المنعم أحمد السعيد   

 .2صـ
2
 .1صـ – سابق مرجع – العربية المدن في المرورية الحركة على العمرانية والتشريعات الضوابط لتغيير السلبية التأثيرات     

3
 –بيروت  –دار الملتقى للطباعة والنشر –الطبعة األولى  -) تطور المدن والتخطيط الحضري( –ليبيا  -م 3661 –على الميلودي   

 .102صـ
4
 .110صـ –مرجع سابق  –)تطور المدن والتخطيط الحضري(  -ليبيا  
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 على الصحة العامة للمجتمع.المحافظة  (3

 للمجتمع. العامة السالمة على المحافظة (2

 للمجتمع. العامة المصلحة على المحافظة (1

 متطلبات األمن العام للمجتمع. على المحافظة (0

ور ومنع باإلضافة إلى أهم المبادئ العامة في مجال التخطيط كحق العبور والهواء والمر

تعديل لألحكام في مجال التخطيط وما يتبعه من لوائح  ي إضافة أوالضرر وخالفه وعليه فإن أ

 .1يجب أن تحقق هذه األهداف وال تتعارض معها

الضرر والضرار بدأ ومن أهم المبادئ التي طبقت في هذا المجال في إطار الشريعة اإلسالمية م

ضرر  ستعمال أو في العمران وما يحدثه هذا الحدث منأي تحليل الحدث سواء كان حدثاً في اال

و أللجار والوضع القائم، فإذا ما ثبت أن هذا الحدث قد شكل ضرراً بالجار، سواء في عقاره 

التي بدأت ب منع ذلك وإزالة الضرر. وهذا يعتبر تعزيزاً للقيم اإلنسانية وجظروف حياته، استو

ا ونة األخيرة، إذ نرى ظهور المقاهي مالصقة للوحدات السكنية ومتتالشى من مدننا في اآل

تسببه من إزعاج ومضايقة للسكان دون أن يكون للجهات المعنية بالتخطيط أي مسؤولية في 

 إيقاف هذه الفوضى العمرانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
–بيروت  –دار الملتقى للطباعة والنشر –الطبعة األولى  -) تطور المدن والتخطيط الحضري( –ليبيا  -م 3661 –على الميلودي  

 .103صـ
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 أبرز النظريات في تخطيط استعماالت األراضي :( 6   

( 32كما في الشكل رقم )ستخدام أراضي إقليم المدينة اتبرز ثالث نظريات عالمية لشرح هيكل 

الذي يتحكم في أسعار األراضي وتصنيفها ويلقي الضوء على تاريخ نمو المدينة وتكوينها ،و

 وهي على النحو التالي :

 أوال نظرية الحلقات المركزية : -

حيث يتكون إقليم المدينة من عدة حلقات عددها خمسة يكون لها مركز واحد ويكون لكل منطقة 

 مسمى كاآلتي:

( السينما  )النواة التي تشمل المتاجر والمكاتب والبنوك ودورمنطقة مركز المدينة: هي  (3

والمسرح، وتوجد كل تلك النشاطات في مكان مركزي من المدينة يسمى بالمنطقة 

المركزية لألعمال، وقد تتشعب هذه المنطقة من مناطق أخرى تجارية متالصقة 

وط المواصالت وبجانب ذلك قد تمتد من هذه المنطقة قطاعات صناعية إلى جانب خط

 الرئيسية.

منطقة االنتقال: تتميز بتعدد وتغيير طبيعة استعماالت األراضي وبذلك يبدأ في هذه  (2

المنطقة ظهور المناطق السكنية ذات المستويات المختلفة مثل الجيوب المنعزلة 

المساكن العريقة والعمارات السكنية ذات الدخل المتوسط والمنخفض والمناطق ك

 وى بالقرب من المناطق الصناعية.الهابطة المست

 منطقة مساكن العمال: تتميز هذه المنطقة بالمساكن الشعبية ذات الدخل المنخفض. (1

منطقة المساكن األفضل: تظهر عادة في هذه المنطقة مساكن تسكنها الطبقات  (0

 المتوسطة.

المواصالت منطقة الضواحي البعيدة: تتميز هذه المنطقة بوجودها على امتداد خطوط ( 1

 1 .الرئيسية مع وجود مساكن كثيرة تسكنها الطبقات ذات الدخل المتوسط والعالي

 ثانياً نظرية القطاعات: -

قطاعات يكون لها مركز واحد ويكون لكل قطاع مسمى  ةحيث يتكون إقليم المدينة من خمس

 خاص به كاآلتي:

والبنوك والمسرح والسينما  المنطقة المركزية لألعمال التجارية: وتشمل المكاتب والمتاجر (3

 مكان مركزي من المدينة. الحصول علىإلى  أصحابها وغير ذلك من األعمال التي يسعى

منطقة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة: وتشمل مصانع المالبس والطباعة والحرف  (2

 2 . والصناعات الخفيفة.

 
1
  Department of geography -2002- University of North Carolina at Chorlotte -Models of Urban Land 

Use –p 1-2- www.geoerth.uncc.edu/faculty/hscanpbe/landuse/Glossary.htm  
2
  Department of geography -2002- University of North Carolina at Chorlotte -Models of Urban Land 

Use –p 1-2-  مرجع سابق 

http://www.geoerth.uncc.edu/faculty/hscanpbe/landuse/Glossary.htm
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ذوي الدخل المنخفض: وتشمل العمارات السكنية ذات الدخل المنخفض  نىمنطقة سك (1

والمساكن الشعبية ومساكن العمال التي عادة ما تجاور منطقة تجارة الجملة والصناعات 

 الخفيفة.

منطقة مساكن العمال ذوي الدخل المتوسط: حيث يسكن هذه المنطقة عادة الطبقات المتوسطة  (0

 الدخل.

خل المرتفع: وتتميز هذه المنطقة بالمساكن الفاخرة ذات الطابع منطقة مساكن ذوي الد (1

 الخاص.

 

 ثالثاً نظرية المراكز المتعددة ) النوايا المتعددة (: -

 في هذه النظرية يتكون إقليم المدينة من تسع مراكز لكل منها مسمى كاآلتي:

 والفنادق.المنطقة المركزية لألعمال التجارية: وتشمل المكاتب والمتاجر والبنوك  (3

 منطقة تجارة الجملة والصناعات الخفيفة: وتشمل المصانع والحرف الخفيفة. (2

 منطقة مساكن ذوي الدخل المنخفض: وتشمل المساكن الشعبية والمتاجر الخاصة بها. (1

الدخل المتوسط في هذه ذوي منطقة مساكن العمال ذوي الدخل المتوسط: وتشمل إسكان  (0

 ة بها.المساكن مع وجود المتاجر الخاص

 منطقة مساكن ذوي الدخل المرتفع: وتشمل المساكن الفاخرة ذات الطابع الخاص. (1

منطقة الصناعات الثقيلة: وتشمل المصانع الثقيلة المختلفة مثل مصانع السبائك والفحم  (9

 والحديد والصلب.

منطقة األعمال والتجارة خارج المدينة: وتشمل مساكن أخرى للتجارة ولألعمال بجانب  (9

 بمركز المدينة. منها ودالموج

منطقة مساكن الضواحي: وتشمل المساكن ذات الطابع الخاص بسعة أراضيها نظراً  (1

 النخفاض أسعار األراضي في هذه المنطقة بالنسبة لسعرها في وسط المدينة.

خر للصناعات يتمركز في الضواحي نتيجة آ اً منطقة صناعات الضواحي: وتشمل مركز (6

 .1واألنشطة المختلفةلسعر األرض المناسب 

 Smart Growth , New Urbanismوالسياسات التخطيطية الحديثة مثل )أما النظريات 

,Transit-Oriented Development, Access management, Traffic calming 

فهي تدعو إلي إستراتيجيات حديثة تنشد االستدامة وسهولة الوصول ومن أهم مبادئها  (.………

( وسهولة الوصول Density(والكثافة المناسبة )  Mix useدامات األراضي )التنوع في استخ

Accessibility) )  والتمركز (Centeredness)وترابط الشبكة  (Connectivity). 2 

 

 

 
1
  Department of geography -2002- University of North Carolina at Chorlotte -Models of Urban Land 

Use –p 1-2- مرجع سابق                                 
2
  Land Use Impacts on Transportation – Victoria Transport Policy Institute – 2008 – TDM Encyclopedia 

(www.vtpi.org/landtravel.pdf)    

http://www.vtpi.org/landtravel.pdf
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 أبرز النظريات في تخطيط استخدامات األراضي: -( 10الشكل رقم )

 نظرية الحلقات المركزية. -

 نظرية القطاعات. -

 .1نظرية المراكز المتعددة -
 : توافق مخطط مدينة بنغاز مع نظريات التخطيط ) القطاعات والحلقات المركزية(.( 13الشكل رقم ) -

  

  لمدينة تخطيطي دايجرام  
 بنغازي.

 م0212 – الوضع القائم لمدينة بنغازي. 

 ( 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات – 

 ( تقييم المخطط العام )مشروع الجيل الثاني(0205
 

 
1
   Department of geography -2002- University of North Carolina at Chorlotte -Models of Urban Land 

Use –p 1-2- مرجع سابق 
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نقول بأن شكلها  ا أنوفي محاولة لدراسة مخطط مدينة بنغازي وفق مفهوم هذه النظريات يمكنن

من الهيكل األساسي لشبكة الطرق ومحاور  ءاً دائري والطرق الدائرية التي تشكل جزالنصف 

الطرق الشعاعية التي تربط ولكن وجود  لمركزية،الحركة بها ، قد نطبق عليها نظرية الحلقات ا

المدينة بباقي مدن اإلقليم ، والتي تقسم المدينة في الوقت نفسه إلى قطاعات يمثل مركز المدينة 

أحدها قد يدعونا إلى أن نقول مرة أخرى بأن نظرية القطاعات صالحة ألن تطبق عليها ، بل 

ر لمخطط المدينة بمقتضى هذا اإلدماج.   من الممكن اندماج النظريتين السابقتين ،وو ضع تصو 

الخدمات ودعم المراكز قطاع أما عن المراكز الخدمية فمن الواجب تخفيف المركزية في 

( دايجرام  31الخدمية في التجمعات القريبة من المدينة كما هو مقترح في الشكل رقم ) 

من الكويفية وبنينا وقنفودة بأعلى مراكز خدمية في كل  بإنشاءتخطيطي لمدينة بنغازي ، وذلك 

 مستوى من الجودة والفاعلية.

 

 المدينة ونظرية كيفن لينش:( 7 

الذي ي ضفي على المكان فردية أو تميزاً  ئيعرف كيفن لينش هوية المكان ببساطة بأنها ) الش

لكل مكان موقعه  ،حيث نفهم بأن   عن األماكن األخرى وهي أساس االعتراف به كينونة مستقلة (

من الواضح أن الهوية ليست مجرد موقع في المعجم الجغرافي أو إذ يمكن تمييزه ،الذي الفريد 

إنما هي عنصر أساسي في خبرتنا باألماكن حيث تؤثر األماكن في تلك  ونقطة على الخريطة،

 الخبرات أو تتأثر بها .

ى غرار تلك التي أجراها جوردون توضح جيداً الدراسات التي أجريت على مظهر المدينة )عل

م(، بعض جوانب بنية الفضاء الجغرافي حيث يحلل كولن 0762(م( وكيفن لينش 0700كولن )

ً إلى إثبات  الخبرات التي لدينا عن الفضاء الحضري من وجهة نظر الفرد في الشارع ساعيا

تسلسل، وأهمية العناصر األساسية لتلك الخبرات، حيث أهتم بشكل خاص بأهمية اإلبصار الم

األماكن أو المراكز ووضوح محتواها، كما يفحص لينش االنطباعات أو  الصور الذهنية التي 

ً أنها تعبر عن خبراتهم إلى حد كبير جداً، وذلك في محاولة  لدى الناس عن المدن، مفترضا

 .1لتحديد عناصر مظهر المدينة التي تبرز أكثر وضوحاً في تلك االنطباعات

على أي من هذين المنهجين أن يبين بشكل دقيق مكونات الفضاء الوجودي، حيث  ربما يتعذر

نجد أن المنهج األول يعتمد اإلبصار بشكل مفرط بينما الثاني متحيز لكونه يجمع ويوقع في 

ولكن اندماجهما معاً يعطي وصفاً لبعض  -فضاء اإلدراك العقلي لمخططات الشوارع المنتظمة 

 ضري، كما أنهما يكشفان عن بعض مكوناته األساسية.أهم عناصر الفضاء الح

ومن المؤسف إنه كلما زادت عمليات التطوير في بعض المدن زاد الغموض فيها، وخاصة 

 بالنسبة للزائرين لذا فإن الحاجة تدعو ألن تكون المدن أكثر وضوحاً عبر تصميم مبانيها و

نقل، مثل مواقف السيارات ومحطات فضاءاتها العامة وذلك من خالل إيجاد مراكز واضحة لل

القطار والحافالت التي تعمل كبوابات مؤدية إلى مركز المدينة، مع إيجاد نظام واضح للحركة 

 
1
 .11ـص -الهيئة الوطنية للبحث العلمي – مكان الال المكان و - 2001–ترجمة د. منصور البابور  –ادوارد رلف   
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حوله لكل سائقي السيارات والمشاة وإبراز األجزاء المهمة في المدينة باستخدام معالم مميزة 

 .1وإشارات بصرية واضحة

 الصورة الذهنية العامة للمدينة:

هي تلك التصورات الذهنية للمدينة من قبل أغلب سكانها والتي تلعب الفراغات المفتوحة 

( دوراً هاماً في تكوين صورة متكاملة عن المدينة Sense of motionوالتباينات البصرية )

 من خاللها.

 

 عناصر الصورة الذهنية للمدينة:

الشائعة، هي المادة الخام األساسية  تعتبر العناصر البصرية التي تتكون منها الصورة الذهنية

 التي تشكل البيئة العمرانية الكلية للمدينة، والتي يجب أن تتألف وتنسجم لكي تحقق تشكيالً 

ً واضح للمدينة، وبوجه عام فالصورة الذهنية للمدينة تتركب من تألف وانسجام  اً ومريح ا

األحياء والوحدات  ، وحدودpathsووضوح كل من قنوات الحركة الرئيسية المسارات 

Edges والعالمات المكانية المميزة ،Landmarks ونقط االنتقال وااللتقاء ،Nods ،

 .Districtsوأخيراً المناطق أو األحياء البصرية المميزة 

ختلف ليس فقط باختالف الشخص الذي يشاهدها، ولكن يوالجدير بالذكر أن إدراك هذه العناصر 

ً باختالف ظروف  المشاهدة واإلدراك، فالطريق السريع يدركه سائق السيارة كمسار أيضا

للحركة ينقله بين وظائف مختلفة، بينما يمكن أن يدركه المشاة في نفس الوقت كحد بصري 

من وجهة نظر السكان المقيمين بالمدينة، بينما  اً بصري اً قوي، كذلك مركز المدينة قد يعتبر حد

ان ضواحي المدينة، ورغم هذا اإلدراك الواضح في تقييم هو في نفس الوقت نقطة تجمع لسك

المعايير الخاصة بتقييم العناصر تكاد تكون ثابتة إذا ما اخذ في االعتبار  فإنالعناصر البصرية 

 التدرج الهرمي لمستوى رؤية العنصر وتقييمه.

ي اعتبار كل عند معالجة العناصر البصرية المؤثرة في اإلدراك الذهني للمدينة، فمن الضرورو

صلة كبيرة ومتكاملة مع العناصر األخرى، فالمسارات تلعب دور  اعنصر منها متداخالً وذ

التمهيد واإلعداد الذهني لألحياء بينما تؤكد العقد أو نقاط االنتقال بين المسارات االرتباط بين 

للمجموعة شبكة المسارات واتجاهات الحركة بها، والعالمات المميزة موضع القلب بالنسبة 

المتكاملة، وهكذا تبدو جميعها في النهاية كاألدوار واألوركسترا الموزعة في تناسق وانسجام 

وتوافق ينتج عنه عمل سيمفوني متكامل، أو صورة ذهنية ثرية وواضحة وجميلة، بحيث تبرز 

 المنطقة بقوة ووضوح في إطار المدينة األم.

 

 

 
1
 .99ــص -مرجع سابق  –المكان واال مكان  –ترجمة د. منصور البابور  –ادوارد رلف   
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 العناصر البصرية للصور الذهنية:

 (:Pathsت )المسارا

وهي قنوات الحركة الرئيسية التي تدرك من خاللها المدينة، وهي تختلف من مكان آلخر وفقاً 

ً للوظيفة التي تؤديها، فقد تكون طريق ً لمشاة أو خطوطلللسيارات أو ممرات  ا للنقل العام، أو  ا

ً واألنهار أو خطوط كالقنواتمجاري مائية  تعتبر العنصر لسكك الحديدية، لذلك فالمسارات ل ا

الرئيسي المهيمن على اإلدراك الذهني للسكان تجاه مدينتهم، فهؤالء يشاهدون المدينة من خالل 

حركتهم داخل المسارات التي تنتظم حولها كافة عناصر التشكيل العمراني للبيئة الحضرية التي 

 .1يعيشون بها

 (:Edgesالحدود )

ت( حيث تؤكد وظيفتها، كما تكتسب الحدود )المسارا فيوهي تتطلب الوضوح واالستمرارية 

فقد تكون خطاً لساحل البحر أو حدود مجرى تأكيداً وقوة عندما يسهل تميزها أو رؤيتها عن بعد،

فضالً عن أن المنطقة طابعاً مميزاً  فهذا يوفر لخلف نهر أو سلسلة جبال أو هضاب أو بحيرة ،

 . 2لها المنطقة عما حولها ، وتصلها بما حو تفصلالحدود 

 (:Land marksالعالمات المميزة )

العنصر الفيزيائي الذي يتفق على تميزه أكبر عدد من  ذلكالعالمات المكانية المميزة هي 

 حد هذه العناصر:أالسكان، ويمكن إدراك ذلك ب

 نفراد والوحدة.التميز باال .0

 التباين مع النسيج المحيط. .0

 وضوح الشكل العام. .0

 .وشكلها الكليأن تتميز بتفاصيلها  .4

 سهولة إدراكها ورؤيتها. .5

 .3تكاملها مع مجموعة من العالمات المميزة .6

 (:Nodesنقاط االنتقال )

ً في المدينة فشخصيتها تأتي من كونها مكان االرتكاز الذهني نقاطط االنتقال أو االلتقاء هي انق  ا

نسى وال يتداخل في اإلدراك مع العناصر األخرى، عالوة على تميزه بخاصية ي  ال  اً مميز

 .4في اتخاذ قرارات الحركة Orientationالتوجيه 

 

 
1  Kevin Lynch, , 1988 ,(The Image of The City) ,The M.I.T. PRESS ,Cambridge, Massachusetts 

, Nineteenth printing,P.49. 
 

2
 .92صـ -ترجمة من المرجع السابق 

3
 .91صـ –ترجمة من المرجع السابق   

4
 .92صـ  –ترجمة من المرجع السابق   
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 :Visual Districtsاألحياء البصرية 

والحي البصري في أبسط أشكاله هو منطقة ذات طابع متجانس يمكن تمييزها من خالل 

ات المشتركة والتي تنتهي بالخروج من الحي، ويختلف استمرارية الشواهد واألدلة ذات الصف

زمن أطول  ىالحي البصري عن العقد البصرية، إذ يمكن التمييز بينهما حيث يحتاج الحي إل

 مجموعة متتابعة من التجارب الذهنية. إدراكه بصورة شاملة توف ر الستيعابه، كما يتطلب

هو تأثير المسارات على التصور الذهني إلدراك هوية  دراستنا هذهما يهمنا في  أن  وعلى 

المدينة، حيث ينبغي التأكيد على التفاصيل في توجيه الحركة مثل الميل في الطريق المؤدي بين 

وظيفتين مختلفتين )مركز المدينة ، وشاطئ البحر( فاختالف المنسوب يعمل على توجيه الحركة 

لى شاطئ البحر، ومن الوسائل األخرى التباين في كثافة بالصعود إلى مركز المدينة أو النزول إ

التشكيل وعروض الطرق وانحناءاتها، كذلك تأكيد اإلدراك الحركي من التنظيم الفيزيائي 

لعناصر التشكيل بالمدينة من خالل وضوح المنحنيات والميول واالتجاهات وديناميكية 

 .1التشكيالت الفراغية وغير ذلك

النظري موضوع الحكومة اإللكترونية ودورها في التخطيط طار الدراسة ما تناوله إمن أهم 

لى تحقيق حياة إوأهميتها في مواكبة التوسع الحضري للمدن وتسهيل حياة المواطن الساعي 

 كريمة ومستدامة .

 الحكومة اإللكترونية ودورها في التخطيط :( 8  

لعل الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة إنما تعاني مشكلة إدارة ،أكثر من 

أنها تعاني مشكلة فقر ،أو نقص في الموارد، أو ما في حكم ذلك ،فالموارد الطبيعية والبشرية قد 

ائها تتوفر لكثير منها ،ولكن سوء أنظمتها اإلدارية ،هي المسؤولة عن تراكم مشاكلها وقصور أد

 بال ريب على العمران وعلى المدينة التي تعاني من مشاكل متعددة .،وينعكس أثر هذا 

وعليه قد تعتبر الحكومة اإللكترونية فرصة للتغلب على ذلك بشرط إتباع رؤية جديدة لإلدارة 

على كافة المعوقات الروتينية من جهة وتتمشى مع طبيعة العصر ومنتجاته اإللكترونية  تقضي

 من جهة أخري .

 :وسبل تحقيقها الحكومة اإللكترونية مفهوم 

ً ولكنها وسيلة  وهي إحدى مفردات التقنية الحديثة التي دخلت ،الحكومة اإللكترونية ليست هدفا

لى ربط مؤسسات الدولة ث تهدف الحكومة اإللكترونية إحي، كافة مجاالت الحياة في هذا العصر

وخاصة الخدمية منها عبر شبكات الكومبيوتر على نحو يضمن السرعة في األداء والدقة في 

 و العمل وتمنع التناقض والتضارب والقرارات العشوائية فيوفر بالتالي الكثير من الجهد والمال

 .2التنقل للخدمات

 
1  Kevin Lynch, , 1988, (The Image of The City) ,The M.I.T. PRESS ,Cambridge, Massachusetts , 

Nineteenth printing,P.66. 
2
من موقع  -جامعة األزهر  –القاهرة  –المدينة العربية في ظل الحكومة اإللكترونية  -م2001 –د. أحمد كمال الدين عفيفي    

www.faculty.ksu.edu/alhomod/sfile/Egovernment -  1-3صـ. 

http://www.faculty.ksu.edu/alhomod/sfile/Egovernment
http://www.faculty.ksu.edu/alhomod/sfile/Egovernment
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ترونية في أبسط صوره يعني التعامالت التي يمكن أن يجريها المواطن إن مفهوم الحكومة اإللك

حيث تسمح هذه ، تصاالت واإلنترنتاالمع األجهزة الحكومية من خالل وسائل المعلومات و

التقنيات للمواطن والجهات الحكومية بتبادل المعلومات وإنجاز األعمال بصورة متكاملة من 

 خاللها .

بها من المنزل أو على األقل داخل نطاق   الخدمات واألعمال يمكن القيامفإذا كان كثير من 

لى نقص في حركة المرور بين مناطق السكن والعمل إفإن ذلك سيؤدي حتما ،المنطقة السكنية 

 والخدمات .

 يلي : فمن بين الخدمات الحكومية التي يمكن تحقيقها الكترونياً ما

 فواتير الكهرباء والمياه والهاتف . -

 ستخراج الوثائق المدنية .ا -

 األنشطة المصرفية . -

 ستثماري .االالنشاط  -

 .والتسجيل الخدمات اإلدارية التعليمية  -

 البطاقة الشخصية والعائلية . -

 الوثائق المرورية . -

  .1 بين األفراد والحكومة تداول المستندات اإللكترونية بين األفراد أو -

 

ستخدام كافة المواطنين لها اولكن من أهم مقومات نجاح الحكومة اإللكترونية ضمان إمكانية 

 عتبارالاألخذ في ا معوستفادة مقصورة على فئات قليلة من المجتمع تكون اال حتى ال ،بعدالة

ن تحرم من أجتماعية السائدة في دولنا العربية فإن الشريحة التي يمكن االتصادية واالقالظروف 

لذلك يجب معالجة ذلك األمر ،التعامل مع الحكومة اإللكترونية هي الشريحة الغالبة من المجتمع 

ومن أمثلة ذلك توفير مراكز الكترونية في كافة ، بأفكار جديدة وخالقة تتجاوب مع الواقع

كافة المواطنين مجاناً أو برسوم رمزية ل استخدامها المناطق العمرانية بمستوياتها المختلفة يتاح

مناطقهم السكنية أو في ألداء متطلباتهم من الحكومة اإللكترونية من أي مكان يوجدون فيه سواء 

عملهم أو غيرها مع توفير األشخاص المؤهلين للمساعدة أو للقيام ببعض العمليات اإللكترونية 

اإلطار ) مكاتب  له في هذاستغالاومن أهم ما يمكن ، التي قد ال يستطيع البعض القيام بها

ستوى محلي يعرفه جميع المفترض أنها تنتشر في كل مدينة وقرية ومنطقة على م ،(البريد

ستفادة من هذا المرفق الهام ضاءل مع الثورة المعلوماتية دون االوالذي بدأ دوره يتالمواطنين ،

 تطويره في تسيير أمور المناطق والمدينة . أو

ية للمواطنين بطريقة مرضية ينشأ لكي يقدم الخدمات الحكومإن مشروع الحكومة اإللكترونية 

ستخدامها خالل شبكة اإلنترنت أو التلفونات اتهم بوسائل يسهل الحصول عليها واحتياجتفي با

الثابتة والمحمولة من أي مكان يوجدون فيه سواء المساكن أو البريد أو في الشوارع و الميادين 

 
 

–مكتب العمارة –ندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا -التنمية العمرانية في عصر المعلومات-م2009-عبد الحفيظ المودي -3

 .222صـ  -األولى  الطبعة -بنغازي
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وذلك لتحقيق الكثير من المزايا والفوائد التي من أهمها توفير ،والفراغات العمرانية المختلفة 

 الوقت والجهد والتكلفة.

قامت العديد من الدول العربية مثل مصر وتونس  أن،في هذا المجال ومن تجارب الدول 

واإلمارات وقطر بتبني مشروع الحكومة اإللكترونية لما لها من فوائد عديدة حيث بدأت في 

 ً العطاءات  بالفعل نشر اإلعالنات و فبدأ، في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة تنفيذه تدريجيا

وكذلك التعرف على العديد من البيانات وتحصيل الرسوم وخالفه عبر شبكة اإلنترنت وغيرها 

 .1من الوسائل اإللكترونية

 
1
من موقع   -جامعة األزهر  –القاهرة –المدينة العربية في ظل الحكومة اإللكترونية    -م2001-د. أحمد كمال الدين عفيفي   

www.faculty.ksu.edu/alhomod/sfile/Egovernment -  0صـ. 
 

 

http://www.faculty.ksu.edu/alhomod/sfile/Egovernment
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 لثالفصل الثا

 الخصائص الطبيعية والبشرية

مقومات والخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة بنغازي حيث تتمثل اليتناول هذا الفصل 

وطبيعة األرض  الخصائص الطبيعية في الموقع العام للمدينة، والموضع بالنسبة إلقليم بنغازي

وتأثيره على المدينة، كما يتناول الدراسات السكانية والتي تعتبر ذات ،باإلضافة إلى المناخ 

، أهمية بالغة في الدراسات التخطيطية، كذلك الكثافات السكانية والعمالة وحركة الهجرة بالمدينة

 وتتمثل النقاط التي يتناولها هذا الفصل في الموضوعات التالية :

 :الخصائص الطبيعية 
 الموقع. .1
 الموضع. .2
 المناخ. .3

 

 :الخصائص البشرية 
 .التخطيطيةالحدود اإلدارية و .1
 السكان. .2
 الكثافات السكانية. .3
 القوى العاملة. .4
 حركة الهجرة. .5
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 الطبيعية: الخصائص 

 الموقع:. 1

، ليبيا تقع مدينة بنغازي على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، في الركن الشمالي الشرقي من 

موقع متوسط من الشمال األفريقي، كما أنها بوابة للجبل األخضر فهي قريبة من أوروبا وفي 

ً للنقل ؤبطبيعته الخالبة، يربطها مينا ها بموانئ البحر المتوسط، ومطارها يُعد مركزاً مهما

 الجوي بين أفريقيا وأوروبا.

ً إداري اً بنغازي ثاني أكبر المدن في ليبيا، ومركزمدينة تعد  ً هام ا تجاري  ، كما أنها أكبر مركزا

 في المنطقة الشرقية من البالد، وتطل المدينة من الجهة الغربية على خليج سرت.

وتقع بنغازي في سهل منبسط شبه قاحل، يعرف بسهل بنغازي، وهو يمثل درجة من الدرجات 

البحرية التي يتكون منها الجبل األخضر، ويأخذ السهل الشكل المثلث، يبدأ من منطقة توكرة، 

تساع كلما اتجهنا جنوباً، يحده من الشرق مرتفعات الجبل األخضر، ومن الغرب ويأخذ في اال

 خط  شاطئ البحر المتوسط، ويتالشى السهل في منطقة اجدابيا.

يمتد مع الطريق الدائري الذي الحضري المدينة إقليم تعرف المساحة المبنية من المدينة باسم 

جنوبية، ثم يتجه إلى جزيرة دوران مصنع الخارجي، الذي يبدأ من قنفوذة إلى البوابة ال

األسمنت، ثم يتجه إلى بنينا وسيدي خليفة، وبهذا يشمل اإلقليم الحضري لبنغازي التجمعات 

 ،، بوفاخرة، تيكاالحضرية: قنفوذة، قاريونس، القوارشة، بنينة، بوعطني، الكويفية، سيدي خليفة

 بنغازي الكبرى.بوهي ما تسمى  يةوبهذا يمكن اعتبارها مدينة ميتروبوليتان وبو دزيرة

زي على كل المنطقة ، حيث أطلق اسم إقليم بنغاالوظيفيوتبرز أهمية بنغازي في إقليمها 

وبهذا تهيمن المدينة على التجمعات الصغيرة المجاورة مثل قمينس وسلوق والنواقية الشرقية، 

األبيار في  وطلميثة في شمالها، وبنينة و توكرةدريانة و في جنوبها، وسيدي خليفة و جردينةو

نية األساسية في اإلقليم اشرقها، كما تهيمن مدينة بنغازي على التسلسل الهرمي للتجمعات السك

مثل المرج والبيضاء ودرنة وطبرق في الشرق، كما أن هيمنة بنغازي وأهميتها كمركز خدمي 

 .1أوجلة وجخرة جالو و يمتد جنوباً إلى الكفرة و

 

( الموقع العام لمدينة بنغازي على المستوى الدولي وعلى المستوى 14يبين الشكل رقم )و

 اإلقليمي واإلقليم الفرعي ومداخل المدينة الرئيسية وشبكة الطرق اإلقليمية .

 

 

 
تحرير الهادي مصطفى بو لقمة وسعد  –الجماهيرية دراسة في الجغرافيا  -التحضر- م1995 -سعد خليل القزيري  1
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 الموضع:. 2    

 44بإطاللتها الواضحة على البحر المتوسط، حيث تمتد شواطئها ألكثر من تتميز مدينة بنغازي 

يمثل هذا الخط الحد الغربي  وكم، من منطقة سيدي خليفة إلى شواطئ الترية و جروثة،

والشمالي الغربي لمدينة بنغازي، والتي تتكون من أنصاف دوائر متتالية من الطرق واألحياء 

 السكنية.

واقع على البحر المتوسط يتمثل في شريط من األرض يتفاوت في االتساع إن الشريط الساحلي ال

من مكان آلخر، تتربع عليه الكثبان الرملية، وتتخلله مواقع ذات شواطئ رملية جذابة، وفي 

بعض األحيان يتشكل الساحل من الكثبان الرملية المتحجرة، التي تشكل سلسلة من الشعاب، 

 فيق.كتلك الموجودة في طريق أحمد ر

األرض في سهل بنغازي وجود الظواهر الكارستية المتمثلة في الحفر  طبيعةوأكثر ما يميز 

كل الصخور الجيرية، التي ترجع إلى الزمن آوالفجوات والبحيرات التي نتجت عن فعل ت

الجيولوجي الثالث، بفعل اإلذابة، حيث نشأت بعض البحيرات في سهل بنغازي؛ بفعل اإلذابة 

أو  صغيرةر الجيرية، والبعض اآلخر نشأ بفعل تراجع البحر مكوناً خلفه بحيرات وتأكل الصخو

يوليو وبحيرات المدخل الغربي من هذا النوع في  23وتعد البحيرات الشمالية وبحيرة  سبخات،

أصل نشأتها،بينما بحيرات بودزيرة والمقارين والبحيرات الست التي تعرف باسم بحيرات 

رات الكارستية، أما عين زيانة فتشكلت بفعل العاملين السابقين أي رومل هي من نوع البحي

 .1تراجع البحر، وتكون ظاهرة الكارست

األرض في منطقة بنغازي وجود السبخات التي كانت من أهمها سبخة السلماني،  سطحكما يميز 

ً تشكل في  والكيش، وقاريونس، والسبخات الشمالية، وكانت هذه السبخات جيومورفولوجيا

بعض السبخات وأمتد عليها العمران مما غير طبيعة الماضي شريطاً محاذياً للبحر، ولقد ردمت 

 أألرض والمدينة وتشكل الفراغات بها.

لهذا فقد امتدت بنغازي،  ونمت فوق ألسنة أرضية تمثل أشباه ُجزر تحاط بالمياه من جهات 

رفيق وجهة الميناء، وبين سبخة عديدة، فنمت المدينة القديمة بين البحر عند شارع أحمد 

يوليو حالياً، وسبخة السلماني،  23السلماني، وامتد العمران في منطقة سيدي حسين بين بحيرة 

وكانت تتصل بمنطقة سيدي حسين منطقة المفلوقة،  وامتدت منطقة البركة في األرض اليابسة.

ً  السيلس)التي كانت تقع بالقرب من  ً حاليا حيث كانت تتصل بسبخة  ،( مخزن الحبوب سابقا

من الهجمات الخارجية في  يوليو، فكان لطوبوغرافيتها أهمية في حمايتها 23السلماني وبحيرة 

، وكان لبحيراتها وسباخها أهمية في حمايتها من األمواج، و الغزاة فترات تاريخية سابقة

ستخراج الملح من القادمين من البحر، كما كان لطوبوغرافيتها دور في اقتصادها، فنجحت في ا

 ر للخارج.سباخها، وطورت تجارتهُ وصار يُصد  

 

  
 

1
 .151ص  –ليبيا  –بنغازي  -دار الكتب الوطنية  –التخطيط للتنمية السياحية في ليبيا -م  2442 –د.سعد القزيري   
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 المناخ:. 3   

مناخ البحر  شبه تتمتع مدينة بنغازي بمناخ جيد ومريح معظم أيام السنة، حيث يُعد مناخها

ة الهضاب العالية، وعن الصحراء لالمتوسط نظراً لموقعها على ساحله، وبُعدها عن سلس

عموم درجة الحرارة والرطوبة بصفتهما خاصيتين مناخيتين أساسيتين، الكبرى، وتوفر على ال

ً ويعتبر المناخ مالئم المتوسط السنوي بنغازي خالل معظم أشهر العام، ويكون  مدينة  في ا

%، وتهب رياح القبلي الجنوبية 25، بينما يكون متوسط الرطوبة النسبية °م24لدرجة الحرارة 

األطراف الشمالية للبالد، وتحمل معها األتربة والغبار من )عواصف رملية ساخنة( نحو 

 الصحراء، وتسبب بذلك ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة خالل فصل الصيف.

 ومن أهم عناصر المناخ التي سيتم دراستها:

 .درجة الحرارة 

 .الرطوبة النسبية 

 .هطول األمطار 

 .الرياح 

 .الضغط الجوي 

 الهواء:درجة حرارة  .1.3    

، وتكون درجة الحرارة 1°م 2401في مدينة بنغازي يكون متوسط درجة الحرارة اليومي 

، بينما تصل درجة الحرارة الدنيا في فصل الشتاء إلى °م 22القصوى في المنطقة الساحلية فوق 

 .°م14قرابة 

 م(2222 -م2222( )°(: متوسط درجات الحرارة )م1)رقم جدول 

درجات 
 الحرارة

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير
المتوسط 
 السنوي

أقصى 
 متوسط

16.5 17.5 20.2 24.5 28.4 31.4 31.5 31.9 30.8 27.8 22.8 18.5 25.2 

أدنى 
 متوسط

8.7 8.7 9.9 13.0 16.5 19.7 20.8 21.4 20.0 17.3 13.6 10.2 15.0 

متوسط 
درجة 
 الحرارة

12.6 13.2 15.1 18.9 22.6 25.7 26.1 26.7 25.5 22.6 18.3 14.3 20.1 

 المصدر: مركز األرصاد الوطني الليبي، قسم األرصاد، بيانات األرصاد الجوي ببنينا. 

أن البحر المتوسط من البحار الدافئة، ولكون مدينة بنغازي تتمتع بواجهة بحرية  وباعتبار 

كبيرة، فإن نسيم البر والبحر يعمالن على التقليل من حدة برودة شتاء المدينة؛ كذلك يعمالن 

 على تلطيف درجة الحرارة في فصل الصيف.

 
المركز القومي للبحوث والدراسات  –دراسة في الجغرافيا الطبيعية  -سهل بنغازي - 1999  -محمد عبد هللا المة 1
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 سقوط األمطار. (: متوسط درجات الحرارة  الصغرى والعظمى ومعدل11شكل رقم )ال

 

 مع إضافات الباحثة . /http://news.bbc.co.uk/weatherالمصدر: 

 الرطوبة النسبية: .2.3    

ً ما يكو ً نظراً لغالبا مناخ البحر على التجمعات السكانية  تأثيرن المناخ في مدينة بنغازي رطبا

بالمناطق الساحلية. وتعمل الرياح الشمالية التي تهب من البحر، والرياح الجنوبية )القبلي( التي 

، وتتذبذب على توازن هذا التأثير بشكل نسبي تهب من الصحراء الجنوبية نحو الشريط الساحلي

بنغازي مطلة على ساحل البحر ومعرضة بذلك الرطوبة النسبية خالل العام. وبما أن مدينة 

 ينايرفضالً عن الرياح الرطبة، فإن الرطوبة النسبية خالل شهر ،للضغط المنخفض لمناخ البحر 

 %(؛ وذلك نظراً النخفاض درجة الحرارة، وقلة هطول األمطار44تصل إلى أقصى حد لها )

تنخفض معدالت الرطوبة النسبية في فصل الصيف  كما. (2كما هو مبين في الجدول رقم )

نظراً للضغط الجوي المرتفع وانخفاض تبخر المياه في الهواء، وتحدث حاالت الطقس الحادة 

 في أثناء فترة هبوب رياح القبلي الجنوبية.

 م(2222 -م2222(: متوسط الرطوبة النسبية )%( )2)رقم جدول 

مركز 
 األرصاد

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو لأبري مارس فبراير يناير

الرطوبة 
النسبية 

)المتوسط 
 الشتوي(

 23.6 41 26 22 16 22 21 22 13 14 26 42 41 بنينا

 المصدر: مركز األرصاد الوطني الليبي، قسم األرصاد، بيانات األرصاد الجوي ببنينا. 

http://news.bbc.co.uk/weather/
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لكمية بخار الماء الموجودة في الهواء، وتعتبر تعرف الرطوبة النسبية بأنها النسبة المئوية 

ً إذا كانت  الرطوبة النسبية هي المقياس المطبق في الدراسات المناخية حيث يعتبر الهواء جافا

ً إذا كانت نسبة الرطوبة حوالي 54نسبة الرطوبة أقل من  %، 44% إلى 24%، وعاديا

لما نقصت درجة الحرارة ارتفعت %، وبصفة عامة ك44والرطوبة عالية إذا زادت نسبتها عن 

 .1تبعاً لذلك الرطوبة استجابة لزيادة كمية بخار الماء في الجو

 

 هطول األمطار: .3.3   

ً ما يكون معدل هطول األمطار مختلف ً غالبا حاضرة بنغازي. وبناء على بيانات محطة  على ا

ملم، وعدد األيام 254األرصاد الجوي ببنينا، يبلغ إجمالي معدل هطول األمطار السنوي 

ملم(. وقرابة  42) ينايريوماً، وقد لوحظ أن أعلى معدل لسقوط األمطار في شهر  52الممطرة 

 .مارسو أكتوبر% من األمطار تهطل بين شهري 92

 

بالنسبة ألشهر  م(2222 -م2222: المتوسط الشهري لسقوط األمطار وعدد األيام الممطرة  )(3جدول رقم )

 السنة.

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير 
اإلجمالي 
 السنوي

المتوسط 
الشهري 
لهطول 

 األمطار )ملم(

42 36 32 3 1 2 2 2 1 11 32 16 214 

األيام عدد 
 الممطرة

12.1 8.8 6.5 2.6 1.7 0.2 0.0 0.1 1.2 4.3 6.9 11.6 56.3 

 المصدر: مركز األرصاد الوطني الليبي، قسم األرصاد، بيانات األرصاد الجوي ببنينا. 

 

بالنسبة لفصول  م(2222 -م2222(: المتوسط الشهري لسقوط األمطار وعدد األيام الممطرة  )1جدول رقم )

 السنة.

 )%( عدد األيام المثيرة لألتربة الفصول

 14.4 32 الشتاء

 24.4 12 الربيع

 4.4 11 الصيف

 12.2 61 الخريف

 122 162 اإلجمالي

 .المصدر: مركز األرصاد الوطني الليبي، قسم األرصاد، بيانات األرصاد الجوي ببنينا 
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 الرياح: .1.3  

إلى الرياح الشمالية والشمالية الشرقية يتعرض كل من سهل بنغازي والمنطقة الساحلية 

والشمالية الغربية. وبناًء على السجالت الرسمية لمحطة األرصاد  الجوي ببنينا، يصل المتوسط 

، وهذا يعني أن مدينة بنغازي وضواحيها  عُقدة في مدينة بنغازي 1205السنوي لسرعة الرياح 

ً ال وتجمعات سكانية أخرى في المناطق المجاورة تقع في  نطاق الرياح الهادئة نسبياً، وغالبا

تهب الرياح العاصفة على هذه المناطق، ويكون االتجاه السائد للرياح لمدينة بنغازي هو الرياح 

 الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية.

ياح الصحراوية المحملة باألتربة التي تهب من الجنوب، وهي رياح هم خصائص المناخ الرأمن 

محلية جافة وساخنة تعرف برياح "القبلي"، وغالباً ما تهب هذه الرياح في أواخر فصل الربيع 

وأوائل فصل الصيف وخالل فصل الخريف، مسببة بذلك ارتفاعاً في درجة الحرارة وانخفاضاً 

وماً ي 134حاداً في الرطوبة النسبية، ويبلغ عدد األيام التي تهب بها الرياح المثيرة لألتربة قرابة 

 في العام، وتنشط هذه الرياح خاصة في فصل الخريف والربيع.

نه يعقب فصل إحيث كثر الفصول التي تحدث فيها العواصف الترابية، يعتبر فصل الخريف هو أ

الصيف الجاف، الذي تجف خالله األتربة من ناحية حيث يسهل إثارة األتربة بفعل الرياح، بينما 

 ً في فصل الربيع، ألنه يعقب فصل الشتاء الممطر حيث األتربة ما  تقل العواصف الترابية نسبيا

أبريل من أكثر أشهر السنة التي تهب فيها وتزال مشبعة بالرطوبة، ويعتبر شهر أكتوبر 

العواصف الترابية، وفي بعض األحيان يزداد تركيز األتربة بها مما يجعل هناك صعوبة في 

   .1األجواء الرؤية، وتكثر الحوادث المرورية في هذه

 الضغط الجوي: .1.3    

يعد الضغط الجوي عنصراً أساسياً من عناصر المناخ، فنتيجة لتزحزح مناطق الضغط الجوي 

المنخفض والمرتفع على درجات عرضية وخطوط طولية مختلفة، ينتج اختالف في درجات 

 الحرارة وفي حركة الرياح واتجاهاتها.

في فصل الشتاء حسب انخفاض درجة الحرارة، في حين يتراوح  يرتفعإن الضغط الجوي 

هيكتوبسكال. يأخذ الضغط الجوي في  1413-1419متوسط الضغط الجوي في بنغازي بين 

ن يسجل أدنى  مستوى له في أويتواصل في االنخفاض إلى  ينايراالنخفاض بدءاً من شهر 

هيكتوبسكال(، ويكون هذا االنخفاض في الضغط الجوي  1413) يوليو و أغسطسشهري 

 مصحوباً برياح القبلي التي تُحدث ارتفاعاً في درجة الحرارة وانخفاضاً في الضغط الجوي.
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مدينة بنغازي وباعتبار طبيعة موقع ( أهم المالمح المناخية بالمدينة، 12يوضح الشكل رقم )

العمل على لفت األنظار تركز هذه الدراسة على ضرورة بمناخ مثالي؛ عليه وتمتعها وإقليمها 

 تحقيق التخطيطوالبدء في استعمال المصادر الطبيعية من الشمس والرياح، واستغاللها في 

الذي يشجع حركة المشاة واستعمال  النقل العام وتوجيه الشوارع والطرق التوجيه المستدام 

، لنضمن أن نترك لألجيال المقبلة وبميادينها  ن يتجدد الهواء بهاالصحيح الذي يساعدها على أ

للتخفيف من استهالك الوقود وازدحام المدينة بالمركبات في عالماً مريحاً من خالل فتح المجال 

الوقت الذي يمكننا من االستمتاع بالمناخ المعتدل أغلب أيام السنة وتحقيق حركة مشاة أمنة  لو 

 . 1توفرت وسائل النقل المناسبة

(: مالمح المناخ بمدينة بنغازي )درجات الحرارة، معدل سقوط األمطار ، اإلشعاع 12رقم ) شكلال

 الشمسي، الرطوبة، األيام الممطرة، سرعة الرياح(

 /http://news.bbc.co.uk/weatherالمصدر: 

 

يتضح بأن هناك العديد من االعتبارات البيئية التي يلزم أخذها في الحسبان أثناء  ومما سبق

وضع المخطط العمراني ويلزم لذلك عمل الدراسات الجيولوجية والمناخية والجغرافية للموقع 

المحدد ،لتوضح تلك الدراسات كيفية تحقيق أقصى استفادة من الموقع في تحقيق الراحة المناخية 
 

 . 2414أبو ظبي ،  –الدورة الثالثة  -القمة العالمية لطاقة المستقبل  1

 

http://news.bbc.co.uk/weather/
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تلوث الهواء وتلوث التربة ، وتكمن أهمية الدراسات الجغرافية في استنتاج حدود والحد من 

 وقوانين التخطيط لعروض الشوارع وارتفاعات المباني وتوزيع األراضي وغيرها .

 :الخصائص البشرية 

 والتخطيطية:الحدود اإلدارية . 1 

ً إلى سكني حسب  حي 21 تقسم مدينة بنغازي والمحددة بالطريق الدائري الخامس إداريا

تباينت مساحة هذه األحياء وعدد سكانها، وقد كان  حيث ،تقسيمات مصلحة التخطيط العمراني

، المطار،وطريق بمحوريه الشرقي والجنوبي الغربي  طريق العروبة يللطرق الشعاعية وه

، الدور األساسي في تقسيم المدينة، حيث يمكن سابقاً(جمال عبد الناصراالستقالل )وشارع 

اعتبار المناطق الواقعة بين هذه الطرق قطاعات من المدينة، يقسم كل قطاع إلى مجموعة 

أحياء، ومن ثم تقسم هذه األحياء إلى مجاورات سكنية، يفترض أن يكون لكل درجة من هذه 

كل تصنيف من التصنيفات الخدمات ينبغي أن يتوفر لالتصنيفات خدماتها الخاصة بها، ومن ثم 

المناسبة حسب مسافة التأثير والقدرة على الوصول للخدمات مشياً على األقدام وهذه التصنيفات 

)المدينة التي تنقسم إلى مجموعة قطاعات سكنية، والقطاعات تنقسم بدورها  تتمثل في األتي:

ثم تنقسم المجاورات إلى إلى أحياء سكنية، واألحياء تنقسم إلى مجاورات سكنية، ومن 

 .(14كما في الشكل رقم ) مجموعات سكنية(

 ( التدرج الهرمي لمكونات المدينة من قطاعات وأحياء ومجاورات. 14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 –خبير التخطيط لدى دولة الكويت  –العلم وتنظيم المدن العربية  -م1623عام  -سابا جورج شبر د. المصدر:

 . الكويت بلدية  -ة()للمدينة وجوه ومعاني كثير

 

في المدينة،  اً واضحسلوب تخديمها أفي توزيع استعماالت األراضي وينبغي أن يكون التدرج 

ومن ثم في كافة القطاعات الخدمية بها من حيث الكثافات السكنية، والخدمات، والطرق، 

ً متوازن اً وغيرها؛ لتضمن توزيع ساهم في تالفي العديد من الستعماالت األراضي، ومن ثم ت ا

 المشاكل.

حي سكني 

1 

حي سكني 

2 

 المدينة

 2قطاع سكني  3قطاع سكني  1قطاع سكني 

المجاورة 

 1السكنية 

المجاورة 

 2السكنية 



66 
 

بنغازي إلى األحياء اآلتية التي تتوزع في حدود الطريق  تنقسم مدينة( 13كما في الشكل رقم )

ً حيث تحد الطرق الشعاعية هذه األحياء، بينما تخترق الطرق الدائرية بعضالدائري الخامس   ا

 منها، خاصة الكبيرة، وهذا التقسيم حسب ما ورد في مخططات مصلحة التخطيط العمراني:

 

 حي البيان األول.   .1
 حي برنيق. .2
 حي الجزيرة. .3
 حي سيدي حسين. .1
 حي الصابري الغربي. .1
 حي الصابري الشرقي. .2
 حي السالم. .4

 حي المختار. .6
 حي على بن أبي طالب. .6

 حي السلماني الشرقي. .12
 حي شهداء السلماني. .11
 حي داوود البحري. .12
 حي داوود القبلي. .13
 حي خالد بن الوليد. .11
 

   حي الحدائق..11
 مارس. 3حي .12
 حي األنصار. .14
 حي بنغازي الجديدة. .16
 حي الزيتون. .16
 حي األندلس. .22
 حي قاريونس. .21
 

مخطط  حدود األحياء السكنية بمدينة بنغازي حسب مخططات مصلحة التخطيط  –( 16شكل رقم ) ال

 العمراني.

 

 .   م 2222التخطيط العمراني لعام إخراج الباحثة حسب تقسيمات مصلحة المصدر : 
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وكذلك الستيعاب توسع   منطقة لسهولة دراستها 32تقسيم المدينة إلى  يبين( 19الشكل رقم )أما 

منطقة منها داخل حدود الطريق الدائري  24دراسات مخطط الجيل الثالث ، حسب، المدينة 

 التالية : ، كما هو موضح في الخريطة1الخامس، وباقي المناطق تشكل بنغازي الكبرى

  سكنية بمدينة بنغازي حسب مخطط الجيل الثالث.مخطط حدود األحياء ال -( 16شكل رقم )ال

العام لمدينة  خطط(، تقييم الم0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي ) 

 . ، تقرير غير منشوربنغازي ) مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية

 

 السكان:. 2  

السكان والكثافة السكانية على شبكة المواصالت والحركة بالمدينة، إذ بازدياد عدد  يؤثر حجم

السكان وزيادة الكثافة السكانية يزيد حجم الطلب على النقل، إن السكان هم الذين يخلقون الطلب 

و حجم الطلب المتولد في منطقة ما يحدد نوع أن على وسائل النقل، إذ من المهم اإلشارة إلى 

ً أن لكل وسيلة نقل تتميز بقدرتها على تلبية حجمحيث ل النقل المناسبة لتلبيته، وسائ ً ونوع ا  ا

ً معين ذ تسود السيارة الخاصة وسيارة األجرة إمن الطلب بشكل أفضل من غيرها من الوسائل،  ا

في التجمعات الصغيرة، حيث يكون الطلب محدوداً والمسافات قصيرة، ومع ازدياد حجم المدينة 

 
1
حي داخل حدود مخطط الجيل الثاني لمدينة بنغازي باإلضافة إلى الكويفية وبو دزيرة وقنفودة والقوارشة  24بنغازي الكبرى تضم   

مدينة بنغازي ، تقييم المخطط العام )مشروع  –م( 2425 –م 2444المصدر مشروع الجيل الثالث للمخططات ) –وبو فاخرة وتيكا 

 .3صـ -الجيل الثاني،إمكانيات وبدائل التنمية(
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وازدياد الطلب على النقل، تظهر الحاجة إلدخال وسيلة النقل الجماعي مثل الحافالت والقطارات 

 والمترو.

كما أن نمط الحياة االجتماعية والثقافية يؤثر على الطلب وأغراضه، وخاصة في مجاالت 

ي اختيار النشاطات الثقافية واالجتماعية والترويحية، كما تؤثر العادات االجتماعية والتقاليد ف

يل استخدام ضوسيلة النقل لتلبية الطلب، فمثالً تلعب التقاليد المتعلقة بالمرأة دوراً كبيراً في تف

 السيارة الخاصة رغم ارتفاع تكاليف النقل بهذه الواسطة.

وعليه فإن دراسة تطور عدد السكان بالمدينة من الدراسات الهامة التي تؤثر بكامل شبكة الطرق 

والمقصد  منشأعلى شبكة ال هذا ثافة األحياء السكنية وتركز الخدمات حيث يؤثروالنقل كذلك ك

 للرحالت.

حسب  م2442حتى عام  م1943يبين الجدول التالي عدد السكان ومراحل تطورهم من عام 

التعداد المعد من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج األولية للتعداد العام للسكان 

 م.2442

 م .2222م إلى 1643: تطور عدد سكان إقليم ومدينة بنغازي من (1جدول رقم )

 م2222 م1661 م1661 م1643 

إقليم بنغازي 
 الفرعي

332,333 126,212 221,221 412,361 

 124,262 126,621 111,221 242,123 مدينة بنغازي

 .لالستشارات الهندسية العمارةمكتب (، 2221-2222الجيل الثالث ) –المصدر: إقليم بنغازي التخطيطي 

 

م، وهو 2442حسب تعداد سكان عام % من سكان اإلقليم 44ما يزيد عن مدينة بنغازي  يقطن

 نسمة(. 524,432)

شارت التحليالت الديموغرافية بمخططات الجيل الثالث بأن تعداد السكان بنغازي الكبرى عام أ

من المتوقع الذي تم تقديره بمخطط ( نسمة، حيث كان أقل 5240432( يقدر )2442)

(، والذي كان يتوقع أن يصل تعداد السكان إلى 2442دوكسيادس )الجيل الثاني( لعام )

 ( نسمة.344,444)

( إال أن هناك 2444ورغم انتهاء سنة الهدف للمخطط العام لمشروع الجيل الثاني لعام )

المناطق خصصت كمناطق سكنية مساحات كبيرة لم يتم تنفيذ شروط المخطط بها، وكثير من 

وصناعية في قنفودة والقوارشة واإلسكان الصناعي وبودزيرة والكويفية خارج الطريق الدائري 

الخامس، لم يتم تطويرها بعد، ومن ثم نشأ الخلل في المخطط، وظهرت المخالفات رغم عدم 

 تجاوز عدد السكان العدد المقدر له.

وتحليالت الجيل الثالث، فإن المعدالت المقدرة للنمو في  دوكسيادسعلى تقارير مؤسسة  بناءً و

م( أخذت في االعتبار المعدل الطبيعي لنمو السكان والموارد 2444 -م1943الفترة بين )

وشبكات المواصالت، وبناء على هذا التوجه، كان من المتوقع أن يتضاعف تعداد سكان اإلقليم 
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ب مدينة بنغازي من إجمالي تعداد سكان اإلقليم، الفرعي بنغازي. ومن المتوقع أن يزداد نصي

نظراً إلى الدور المهم الذي تقوم به المدينة على مستوى اإلقليم والبالد بأسرها، غير أن 

ً في مشروع  التوقعات لكل من اإلقليم الفرعي بنغازي ومدينة بنغازي اختلفت اختالفاً واضحا

 الجيل الثاني للمخططات.

بين توقعات السكان في مشروع الجيل الثاني للمخططات، وتعداد السكان الحالي  (: مقارنة2)رقم جدول 

 م( في اإلقليم الفرعي بنغازي ومدينة بنغازي.2222)تعداد سكان: 

توقعات مخططات الجيل الثاني  
 م2222لعام 

 م(2222تعداد سكان )
االختالف عن توقعات 
 مخططات الجيل الثاني

اإلقليم الفرعي 
 بنغازي

839,100 746,395 92,705- 

 -176,418 567,082 743,500 مدينة بنغازي

 (، مكتب العمارة لالستشارات الهندسية.2221-2222الجيل الثالث ) –المصدر: إقليم بنغازي التخطيطي 

 

لثاني لعام بنغازي حسب المخطط العام للجيل امدينة تعداد سكان أن يصل متوقع من الكان لقد 

الذي يضم سكان مدينة بنغازي وكل من الكويفية والقوارشة  نسمة تقريباً، 454,444م( 2444)

(، كانت االفتراضات األساسية التي اتخذت في توقعات 13ار إليه بتجمع بنغازي  )شكل والمش

السكان قائمة بشكل رئيسي على البنية االقتصادية للمدينة والمعدل المرتفع جداً لنمو السكان منذ 

م( والسكان المستقطبين القاطنين على بعد مسافات تنقل يومي من مدينة بنغازي، 1943عام )

وفي هذا الصدد تم ضم القوارشة والكويفية المزودتان بخدمات مختلفة من مدينة بنغازي إلى 

 (.4تجمع بنغازي. جدول )

 م(.2222 -م1646( توقعات السكان في المخطط العام للجيل الثاني )4)رقم  جدول

 نةالس

 االجمالي القوارشة الكويفية بنغازي

 تعداد السكان
معدل النمو 

)%( 
تعداد 
 السكان

معدل 
النمو 
)%( 

تعداد 
 السكان

معدل 
النمو 
)%( 

تعداد 
 السكان

معدل 
النمو 
)%( 

 %4,2 314,222 %4,2 1,122 %109 2,222 %402 313,422 م1646

 %3,3 362,162 %3,5 1,222 %203 2,262 %303 364,222 م1662

 %3,3 142,262 %2,5 1,121 %2,5 2,121 %303 122,322 م1661

 %3,2 113,212 %1,3 1,212 %2,2 2,622 %302 116,122 م1662

 %3,4 214,222 %1,2 1,422 %209 3,322 %304 212,222 م1661

  416,222  1,622  3,622  413,122 م2222

 (، مكتب العمارة لالستشارات الهندسية.2221-2222الجيل الثالث ) –المصدر: إقليم بنغازي التخطيطي 

شارت التحليالت الديموغرافية بمخططات الجيل الثالث بأن تعداد السكان بنغازي الكبرى عام أ

( نسمة، حيث كان أقل من المتوقع الذي تم تقديره بمخطط 5240432( يقدر )م2442)

والذي كان يتوقع أن يصل تعداد السكان إلى  (،م2444دوكسيادس )الجيل الثاني( لعام )

 ( نسمة.344,444)
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( إال أن هناك 2444ورغم انتهاء سنة الهدف للمخطط العام لمشروع الجيل الثاني لعام )

مساحات كبيرة لم يتم تنفيذ شروط المخطط بها، وكثيراً من المناطق خصصت كمناطق سكنية 

ناعي وبودزيرة والكويفية خارج الطريق الدائري وصناعية في قنفودة والقوارشة واإلسكان الص

الخامس، لم يتم تطويرها بعد، ومن ثم نشأ الخلل في المخطط، وظهرت المخالفات رغم عدم 

 تجاوز عدد السكان العدد المقدر له.

في م 2222مقارنة بين توقعات السكان في مشروع الجيل الثاني للمخططات وتعداد السكان لعام  (:22شكل رقم )ال

 .اإلقليم الفرعي بنغازي ومدينة بنغازي

 

 م(.1663مخطط "دوكسيادس" لإلقليم الفرعي بنغازي ) -م(2226سة )مكتب العمارة: المصدر: درا

 

 الكثافات السكانية: .3   

ً في وسط ومحيط  يالحظ في توزيع السكان على رقعة المدينة بأن المناطق المكتظة سكنيا

 كثافة سكانياً تقع بين الطريقين الدائريين الثالث والخامس.المدينة، والمناطق األقل 

شخص/ هكتار،  119يتم حساب صافي متوسط الكثافة السكنية في مدينة بنغازي على أساس 

شخص/ هكتار، بينما في تجمع بنغازي يتم حساب 142وإجمالي الكثافة السكنية على أساس 

شخص/هكتار على 134/هكتار و شخص153صافي وإجمالي الكثافة السكنية على أساس 

 التوالي.

 حدود وداخلمركز المدينة القديمة  فينالحظ تركز منطقة الكثافة العالية  (21الشكل رقم )ومن 

ً ى أطراف المدينة ولكن نالحظ تفريغالطريق الدائري األول وتنخفض كلما ابتعدنا متجهين إل  ا

في الكثافات بمحاذاة طريق العروبة من الجهة الشمالية لوجود البحيرات والسبخات  اً كبير

والمدينة الرياضية، كما نالحظ تركز الثقل  بنغازيجامعة ومناطق الخدمات الكبيرة مثل 

ً مما يبرر  السكاني في المنطقة الشمالية والشرقية من المدينة وتخف الكثافة كلما اتجهنا جنوبا

 مروري في تلك المناطق.االزدحام ال
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 م.2222الكثافات السكانية في مدينة بنغازي وضواحيها عام ( 6رقم )جدول 

 مناطق التخطيط

 اإلجمالي الصافي 

 تعداد السكان
 المساحة

 )هـ(
 الكثافة

 المساحة
 )هـ(

 الكثافة

 130 4,157.7 158 3,400.96 538,932 (1تجمع  بنغازي )

 118 4,713.25 142 3,923.57 556,246 (2مدينة بنغازي )

 31 280.93 36 242,77 8,695 (3القوارشة )

 48 75.97 52 69,46 3,615 قنفودة البحرية

 27 258.53 28 247,48 6,936 بودزيرة 

 24 434.27 25 425,68 10,626 الكويفية 

 102 5,762.95 119 4,908.96 586,118 بنغازي الكبرى

 المنطقة داخل الطريق الدائري الخامس.( يغطي تجمع بنغازي 1)

 بنغازي. شعبية( 2)

 ( تضم منطقة النجيلة والفعكات.3)

مديندددة بنغدددازي ، تقيددديم المخطدددط العدددام  –م( 2221 –م 2222المصددددر مشدددروع الجيدددل الثالدددث للمخططدددات )

 .)مشروع الجيل الثاني، إمكانيات وبدائل التنمية(

 

 م:2221لمدينة بنغازي وضواحيها لعام التوقعات السكانية ( 6جدول رقم )

 محلة 2221تعداد سكان  2222تعداد السكان  التجمعات السكنية

 محلة 24 1,091,551 567,082 مدينة بنغازي

 الكويفية 19,896 10,626 الكويفية

 بودزيرة 10,675 6,936 بودزيرة

 قنفودة البحرية 8,061 3,615 قنفودة البحرية

 القوارشة 16,280 8,695 النجيلة -القوارشة 

 بوفاخرة 4,836 2,583 بوفاخرة

 تيكا 3,277 1,750 تيكا

 محلة 32 1,154,576 601,287 بنغازي الكبرى

مديندددة بنغدددازي ، تقيددديم المخطدددط العدددام  –م( 2221 –م 2222المصددددر مشدددروع الجيدددل الثالدددث للمخططدددات )

 ()مشروع الجيل الثاني، إمكانيات وبدائل التنمية
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 م.2222الكثافة السكانية الصافية لمدينة بنغازي لعام  –( 21الشكل رقم )

 

العام لمدينة  خطط(، تقييم الم0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )
 . ، تقرير غير منشور00، صفحة الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية ع) مشرو  زيبنغا
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 القوى العاملة:. 1   

عند التوزيع القطاعي للسكان العاملين في األقاليم الفرعية، من الممكن مالحظة أن معظم 

المستخدمين في اإلقليم الفرعي بنغازي في قطاعات: التعدين والمحاجر والتجارة والبيع 

% من إجمالي القوى 44بالتجزئة والخدمات والنقل والتخزين واالتصاالت بنصيب أكثر من 

العاملة في اإلقليم. وهذا مماثل لكل القطاعات، إذ أن مدينة بنغازي هي المركز المتروبوليتاني 

تحتضن قرابة نصف سكان اإلقليم. وعلى الرغم من أن نصيب كل من أنشطة  فهيلإلقليم 

% فقط من النصيب القطاعي على مستوى اإلقليم 203الزراعة والغابات وتربية الماشية يشكل 

 % من القوى العاملة في اإلقليم ككل.44قرابة يوظف اإلقليم الفرعي بنغازي  فإنالفرعي ، 

 

 م(.2222توزيع القوى العاملة باإلقليم الفرعي حسب القطاعات ) (: 12رقم )جدول 

 اإلقليم الفرعي بنغازي بنغازي القطاع

 %6.2 %2.6 الزراعة والغابات وصيد األسماك

 %1.4 %2.2 التعدين والمحاجر

 %6.6 %12.6 الصناعة

 %3.6 %1.1 الكهرباء والغاز والمياه

 %2.3 %2.4 اإلنشاء

 %11.3 11.4 التجارة بالجملة والتجزئة واإليواء

 %6.1 %12.1 النقل والمواصالت واالتصاالت

 %2.2 %2.2 الخدمات المالية والتأمين والعقارات

 %13.3 %11.2 القطاع العام

 %122.2 %122.2 (11المحتملة )+إجمالي القوى العاملة 

 تقرير غير منشور. م(2222)إحصائيات:  الجيل الثالث - المصدر: تقرير مخطط إقليم بنغازي      

 

%، وقطاع المواصالت 1404الفنادق والمطاعم  قطاعينة بنغازي يبلغ نصيب دفي م

يعد القطاع  فهو% 4502%، ثم قطاع الخدمات العامة 1403%، والصناعة 1405واالتصاالت 

 (.14الرئيسي في اإلقليم الفرعي )جدول: 
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 م.2222(:توزيع القوى العاملة بمدينة بنغازي واإلقليم الفرعي بنغازي  حسب القطاعات لعام 22الشكل رقم )

 

 م( تقرير غير منشور. 2222الجيل الثالث )إحصائيات:  -المصدر: تقرير مخطط إقليم بنغازي 
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4.40% 

2.70% 

14.70% 

10.50% 

2.60% 

45.20% 

 الزراعة والغابات وصيد األسماك بنغازي

 التعدين والمحاجر

 الصناعة

 الكهرباء والغاز والمياه

 اإلنشاء

 التجارة بالجملة والتجزئة واإليواء
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8.10% 

2.00% 
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 اإلقليم الفرعي بنغازي
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 حركة الهجرة : . 1   

الترحال وتغيير مكان اإلقامة من الصفات المالزمة لعدد كبير من السكان الليبيين فقد  التنقل و

عرفوها وزاولوها كما زاولها العديد من الشعوب التي تعيش في البيئات شبه الجافة ، وحسب 

لحياة الحضرية اليوم فهذا النمط لم يعد موجوداً وأسلوب ا أمامواقيت فصول المطر والجفاف 

 أغرى الكثير من الذين يبحثون عن الخدمات الحياتية وفرص العمل وسهولة التنقل في المدينة .

إن اختفاء نمط الحياة المتنقلة من البادية ال يعني عدم وجود حركة تنقل بين السكان ، فقد حل 

جتماعية واالقتصادية م مع التغيرات االءمحل تلك الهجرات الموسمية ، هجرات أخرى تتال

الحديثة ، كاالنتقال بحكم تغيير الوظيفة أو لطلب الرزق والحصول على عمل أفضل أو بدوافع 

نتقال العائلة بأكملها تبعا اجتماعية كالزواج من خارج منطقة اإلقامة و انتقال أحد الزوجين أو ا

لرئيسية ، وقد تعتبر أهم عتبارات تعليمية ولتمركز الخدمات التعليمية العليا بالمدن الذلك ، أو ال

 يلي :  العوامل المؤثرة في حركة الهجرة ما

 النمو السريع للمدن والمراكز الحضرية وتمركز الخدمات األساسية بها . -

 ن الرئيسية مثل بنغازي والبيضاءنظام التعليم وتمركز الجامعات والمعاهد العليا في المد -

 جتماعية والترابط األسري .العادات اال -

 ستكمال الطرق الرئيسية بين المدن .االتوسع في  -

 

 الهجرة الداخلية :  - أ

تجاه السكان في هجرتهم نحو المدن وخاصة بالنسبة لفئات السن االتحضر و إلى تجاه كبيراهناك 

بسبب العمل أو الزواج وهذا أمر طبيعي وخاصة إذا ما أخذ في  ةالمتوسطة والتي تهاجر عاد

عتبار توفر فرص عمل أكثر في المدن وتوفر الخدمات والمرافق المعيشية المختلفة مما أدى اال

حتياج السكني في المدن ومن ثم ظهور تشار ظاهرة االانلى إضعف سكاني كبير في المدن و إلى

 العشوائيات مما أثر على جميع مكونات المدينة ومن أهمها شبكة الطرق والمواصالت . 

فبراير خاصة من المناطق التي تم  14نغازي حركة نزوح كبيرة بعد ثورة وشهدت مدينة ب

ً ل جدابيا و سرت والبريقة ورأس النوف ، هذا فضالً عن إمعارك مثل لتدميرها وكانت مسرحا

ال في مدينة بنغازي التي كانت إف ولم يجدوا مأوى الألباسكان منطقة تاورغاء الذين توافدوا 

 14، وقد بلع العدد اإلجمالي للنازحين حوالي فبراير في أيام ثورة بمثابة األم الحنون خاصة

نتخابات المفوضية الوطنية العليا ال المسجلة لدى اإلحصائيات  حسبنازح في فترة الذروة ألف 

 أسرة خارج المخيمات حسب تقارير الهيئة العامة لإلغاثة و  1444، وكذلك المؤتمر الوطني 

وقد تتباين اإلحصائيات ولكن هذا ما تم توثيقه ويبدو أن العدد المجلس المحلي لمدينة بنغازي ، 

ثار كبيرة وواضحة على المدينة آله  تكل ذلك كانتضاعف نتيجة وفود نازحين من سوريا ، 

منه في مختلف المدينة ختناق المروري الذي تعاني الا زدحام والا من حيث توفر السكن و

 . في اآلونة األخيرة  الذي  تفاقم وتطور بسرعة كبيرةوالنهار أوقات 
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 الهجرة الخارجية :  - ب

وصفت البالد في كثير من األحيان بأنها منطقة طرد سكاني ، حيث كانت البطالة من أهم 

إما ،األسباب في ذلك ، وعلى امتداد فترة طويلة من الزمن كانت أعداد من الليبيين تغادر البالد 

وال تفكر في  ، عمل أفضل أو لتلقي الدراسات العليا من التعليم وتستقر في الخارج للبحث عن

الحرية الفكرية التي كانت تحد من والعودة للظروف السياسية التي كانت سائدة في الماضي 

 التطور والرقي بالبالد  باإلضافة إلى عدم توفر فرص العمل المناسبة.و

إن إحصائيات الهجرة الخارجية من والى ليبيا مازال يعتريها الكثير من النقص والتدقيق ، غير  

أن وجدود أعداد كبيرة من الليبيين في جميع الدول المحيطة بليبيا والمدن األوروبية واألمريكية 

 يعد دليالً على تلك الحركة السكانية . 

عمالة الوافدة والتي شهدت ازدياداً كبيراً في السنوات أما الوجود األجنبي في ليبيا فيتمثل في ال

م حيث دخلت البالد الشركات  2411لى إم  2443األخيرة ، وخاصة في الفترة من عام 

األجنبية التي كانت تدير وتنفذ المشاريع اإلسكانية ، إذ أن توزيعهم داخل البالد كان متأثراً تأثيراً 

ً بتوزيع مشروعات التنمية وا  ولئن كانتإلسكان  وسوق العمل والمراكز الخدمية ، واضحا

شهدنا هذه األعداد الكبيرة من العمالة المصرية  فقداإلحصاءات والمعلومات غير متوفرة ،

فبراير ،هذا فضالً عن األعداد الكبيرة من  14والتركية واألسيوية التي تم ترحيلها عقب ثورة 

 اً ام السابق يتهاون في التعامل معها مما شجع أعدادشرعية ، والتي كان النظال غبر ذوي الهجرة

 كبيرة من األفارقة باجتياز حدود البالد كل يوم إما للعبور لدول أخرى أو للعمل  .
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 رابعالفصل ال

 التنظيم المكاني الداخلي والعالقات اإلقليمية

الفصل لمحة عن التطور التاريخي لنشأة مدينة بنغازي والذي أثر في تغيير تسمية  هذا يتناول

المدينة من هسبريدس إلي برنيس )أوبرنيق(، ثّم إلى بنغازي وتأثير هذه الفترات على موضع 

المدينة وعمرانها وتوسعها. كما يتناول هذا الفصل المراحل التخطيطية التي مرت بها مدينة 

 من حيث تناول خمس مراحل متباينة سواًء من حيث ظروف كل مرحلة أو بنغازي  حيث تم

شؤون  كذلك األثر الناتج عن تعدد اإلدارات المسؤولة علىوتطور التخطيط الحضري بها،

الوضع الراهن الفصل بدراسة عالقة المدينة بإقليمها وهذا ختم ي   التخطيط في تلك الفترات.

بها في الوقت الحالي حسب آخر مسح شامل أجِري ضمن دراسات  يستعماالت األرضال

 مشروع الجيل الثالث للمخططات. 

 التطور التاريخي لمدينة بنغازي.. 1 

 هسبريدس.. 1.1 

 برنيس أو برنيق.. 1.1 

 .حديثةبنغازي ال. 1.1 

 المخططات التي مرت بها مدينة بنغازي.. 1

 مرحلة العهد العثماني الثاني.. 1.1

 مرحلة المخطط اإليطالي.. 1.1

 م.1611مرحلة مخطط دوكسيادس لعام . 1.1

 مرحلة مخطط وايتنج. .2.1

 م.1691مرحلة مخطط دوكسيادس )الجيل الثاني( عام . 2.1

 مرحلة الفراغ التخطيطي.. 1.1

 مرحلة مخططات الجيل الثالث. . 2.1

 عالقة المدينة بإقليمها والمحيط الجغرافي.. 1

 النقل والمواصالت في اإلقليم الفرعي.نظام . 2

 الخدمات العامة التي تقدمها المدينة لإلقليم. .2

 مدينة بنغازي.بالوضع الراهن الستعماالت األراضي . 1

 

 

 



79 
 

 التطور التاريخي لمدينة بنغازي: .1

النازحون تاريخ بنغازي القديمة وثيق االرتباط بتاريخ وأحداث بقية المدن الساحلية، التي أسسها 

 (،شحات) اوهي قورين(، Pentapolisاليونانيون، والتي ع رفت باتحاد المدن الخمس )

وبالتالي فإن  (،سوسة) أبولونيا (،بنغازي) هسبريدس(، توكرة) (، أريسنويطلميثة) بطليموسة

المدن  هذه وإن كانت ريخ مرتبط بشعوب الجزر اليونانية وأساطيرها وثقافتها وفلسفتهاهذا التا

وأحياناً تتفوق  وأصبحت تضاهيوالفلسفية والثقافية  مع مرور الزمن ذاتيتها السياسية قد اكتسبت

 وطن األم في وشائح عاطفية ولغويةعلى المدن اليونانية ثروة وثقافة، وانحصرت عالقتها بال

غازيين  ، ولم يأت اليونانيون األوائل إلى برقة في القرن السابع قبل الميالد1وبالتبادل التجاري

والجفاف الذي أصابهم إلى البحث عن أرض  و مستعمرين، وإنما دفعتهم الحاجة وفقر بالدهمأ

وقد استقبلهم سكانها  قة الشرقية األقرب إليهم فقصدوهاقريبة تمنحهم الحياة، وكانت سواحل بر

 .2ممن القبائل الليبية بالمودة ودلوهم على المكان الصالح إلقامتهم واستقراره وناألصلي

والحاجة إلى  التوسع اليوناني في البحر األبيضوصول اليونانيين إلى برقة ضمن إطار يدخل 

أرض قريبة قابلة للزراعة والرعي، ال يختلف مناخها عن مناخ بالدهم، وقد نجح هؤالء 

ثم التوسع غرباً  أغرت غيرهم على القدوم إلى برقة النازحون في خلق حياة مزدهرة بقورينا،

لهم  ىتصد تىاحل حيث أسسوا برقة )المرج( وطلميثة وتوكرة وهسبريدس )بنغازي( حإلى الس

 القرطاجنيون و أوقفوا تقدمهم.

هي األولى، فالعالقة بين  ال يمكن الجزم بأن األفواج اليونانية التي قدمت إلى ساحل برقة

قد كانت هناك ين كانت أقدم من ذلك ، وأن الصلة بين الطرفين سبقت تأسيس قورينا، فالساحل

 .منذ القدم بين كريت وبرقةين مستمرصالت وتبادل تجاري 

 نيين آخرين نزحوا إلى سواحل برقةومن المحتمل أن مؤسسي قورينا قد وجدوا أمامهم يونا

وأقتصر الوجود اليوناني  اك، واندمجوا في السكان األصليينفرادى أو جماعات واستقروا هن

يون في مناطق الجنوب، وقد  حدث تزاوج واختالط بين على السواحل في حين أقام الليب

 .الطرفين

مرت مدينة بنغازي بالكثير من المراحل التاريخية، حيث اختلفت تسمياتها حسب كل مرحلة 

 تاريخية مرت بها كاألتي:

 

 

 

 

 
1
 .12بنغازي  صـ –دار ليبيا للنشر والتوزيع  –الجزء األول  –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما   

2
 .21صـ –مرجع سابق  –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما   
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 هسبريدس:. 1.1

الطرف والتي يبدو أنها أول مركز عمراني يؤسس في  من العسير تحديد ميالد مدينة هسبريدس

( الرابع Arcislaoالغربي من برقة على خليج سرت، وتقول الرواية اليونانية، أن أرشزالو )

؛ يالدقبل الم 211( قد أمر ببناء المدينة قرابة عام Battusآخر ملوك قورينا من أسرة باتوس )

قد تعرضه للخطر، وليس  دوث إضرابات ضده  في عاصمة بالدهليتخذ منها ملجأ في حالة ح

بتحصين مركز عمراني قائم. ومن  وأالمعروف أن أرشزالوه أمر ببناء مدينة جديدة  من

المرجح أنه كان هناك تجمع سكاني في الموقع سبق التاريخ المذكور، فحدائق هسبريدس التي 

ة ر، كانت معروفة ومشهوربيةغالاستمدت منها المدينة اسمها والذي يعني باإلغريقية المدينة 

واحتلت جزءاً من المثيولوجيا اليونانية، وقد أشار إلى وجودها أبو  ة أرضهابحدائقها وخصوب

 1التاريخ هيرودوت وغيره من المؤرخين.

 

 األرض يفلحون أنه كان هناك سكان وإذا عرفنا أن حدائق هسبريدس سبقت وجود المدينة، فالبد

تشيللي: من الطبيعي  وسوق لهذا الغرض، ويقول المؤرخ اإليطالي بونا وتجار يبيعون اإلنتاج

أن يكون لمجموعة المزارع والبساتين والحقول في هسبريدس مركز رئيسي يجمع فيه الناس 

محاصيلهم؛ ليتم التبادل بين المنتجين والتجار، وهذا المركز أو السوق ال بد وان يتزعم سكانه 

من السكان، مع مرور الزمن بقية المناطق حوله، وأن يجذب هذا المركز االقتصادي عدداً 

وبهذا تتحقق لهم جميع صفات المدينة، ومن الطبيعي أن يستمد هذا المركز اسمه من اسم 

المنطقة المحيطة به، ومما يرجح وجود مدينة هسبريدس قبل أن يتخذها أرشزالو ملجأً له، إن 

هيرودوت قد ذكر أن الحملة الفارسية التي أرسلتها مصر لتأديب البرقاويين قد توغلت حتى 

 2ق.م. 212هسبريدس أقصى المدن اليونانية غرباً عام 

 

الشمالي لبحيرة  على الطرف عبيد،إقامت هسبريدس في المنطقة التي تقع فيها مقبرة سيدي 

كما في ،لى الجبلإ( بين الطريق الدائري الفويهات والطريق الساحلي Tritonisالسلماني )

 نتيجة لوجود مزارع وتجمعات سكنيةوال يمكن تبرير اختيار هذا الموقع إال  ( ،11الشكل رقم )

ً أن سهل بنغازي آنذاك كان  للزراعة ولرعي المواشي حيثوأرض قابلة  بالغابات  مغطا

إلى  واألشجار التي اندثرت في فترة قريبة، بسبب قطع نوع من األشجار وتصدير عروقها

ومن جهة أخرى فإن قيام هذه المدينة في هذا  ،جهة هذا من،مصر؛ الستعمالها في الصباغة

لي إكان يهدف  ااألول أن حاكم قورين ،المكان من الساحل بالذات إنما يخدم غرضين مزدوجين

بائل مركز دفاع يعمل بجانب الحصون الدفاعية األخرى على عرقلة تقدم الق إقامة حصن أو

والثاني هو إيجاد  ،ربوع الجبل األخضرفي  واالستقرارلى منطقة الغنى البدوية ووصولها إ

أن يصبح وجوده في ستقباله يوم أن يكون مستعدا المكان يعمل بجانب وظيفته األولى على 

 .3منآ رعاصمته غي

 

 
1
 .11صـ -مرجع سابق –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما  –  

2
 .12صـ – مرجع سابق –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما  -  

3
منشورات مكبة –الطبعة الثانية  –)تطور بنغازي قبل االحتالل اإليطالي(  -دراسات ليبية  -م1622–د. الهادي مصطفى بو لقمة   

 .22صـ –ليبيا  –طرابلس  –الفكر 
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باإلضافة إلى مينائها  مدينة هسبريدس غنية بالزراعة والمواشي متضوكانت المنطقة التي 

مجرى مائياً قابالً ة، أي شمال بحيرة السلماني، والذي كان الداخلي الذي كان يقع جنوب المدين

ً ,للمالحة، يربط ب وظلت سبخة السلماني متصلة بالبحر حتى ين البحر غرباً وعين زيانة شرقا

 المعروف، عندما عمدت الحكومة التركية إلى ردمها في الجزء  التاسع عشر أواخر القرن

 كة.تربط بين بنغازي والبرة، بحيث قوفلبالم

 

ق.م، فترة من  222وعرفت المدن اليونانية بعد سقوط الملكية، وإقامة نظام جمهوري عام 

ا وصناعتها لدرجة لم االزدهار واالستقرار دامت قرابة العام ونصف، توسعت خاللها تجارته

هسبريدس تصدران منتجات البالد الكثيرة إلى جنوب و وكان ميناء أبولونيا تعرف من قبل

ر وكريت وقرطاجة، وكان نبات السلفيوم يترأس قائمة الصادرات؛ لشدة الطلب أوروبا ومص

العالجية، وشهرته الواسعة آنذاك وذلك إلى جانب الحبوب وزيت  عليه في أوروبا بسبب فوائده

 .1وريش النعام الزيتون وماء الورد واألعشاب الطبية والعسل والصوف والخيول والجلود

 

بالطبع يأخذ نصيباً ملحوظاً من هذا النشاط االقتصادي، كما كان ي صدر وكان ميناء هسبريدس 

ً منتجات أواسط أفريقيا التي كانت تأتي بها القوافل عبر أوجلة  من ميناء هسبريدس أيضا

 واجدابيا.

 

ومع مرور الزمن ردمت األتربة والرمال 
والمواد العضوية بحيرة السلماني، التي أخذت 
تتحول إلى مستنقع أصبحت فيه المالحة 
متعذرة، واضطرت السفن إلى استعمال 
الميناء المفتوح على البحر )ميناء بنغازي 
الحالي( بدالً من الميناء القديم، مما يعني إنها 

بوظيفتها الدفاعية عن  لم تعد قادرة على القيام
منطقة الجبل األخضر. وأخذ الناس تدريجياً 
يهجرون هسبريدس وينتقلون إلى مواقع 
أخرى قرب الميناء الجديد، حيث النشاط 

استمرت الحياة في "التجاري واألسواق: 
هسبريدس تؤدي وظيفتها كقلعة حربية 
وكميناء صغير إلى حوالي منتصف القرن 

هي الفترة التي أصبح فيها الثالث قبل الميالد و
تدخل األسرة المصرية الحاكمة في شؤون 
برقة ظاهراً وي مارس علناً حتى أن بعثة 
عسكرية مصرية جاءت إليها بقصد العمل 
على إنهاء معارضة سكان قورينا لفكرة زواج 
إبنة ملكهم )ماغاس( إلى ملك مصر 

 ة ــــــ)بطليموس الثالث( الذي تمكن بالفعل سن

 
 

موقع هسبريدس  –( 32كل رقم )شال  

المصدر : تقرير مؤسسة وايتنج العالمية ،مشروع تخطيط مدينة 
.12، صفحة  م 1611،  بنغازي ، التقرير النهائي  

 
1
 Good Child, R.G, Benghazi the story of a city, Benghazi 1954 P.2    .ترجمة د. وهبي البوري 
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، وبذلك انتهت هسبريدس كمدينة وقامت إلى 1"ق.م. من احتالل برقة وزواج أميرة قورينا 126

 الثالث قبل الميالد.الغرب منها مدينة جديدة وذلك في أواخر القرن 

 

 أو برنيق: برنيس. 3.1

ن على أن بنغازي الثانية البطليمية )برنيق(، قد نشأت حوالي عام خييتفق معظم المؤر

 ق.م، وهي الفترة التي توقف فيها القتال بين مصر وقورينا، وتم فيها التصالح بين عاهلي122

البلدين )ماغاس( ملك قورينا، وبطليموس الثالث ملك مصر، وتًوج هذا بزواج األميرة الحسناء 

( وأطلق Euuergat)برنيق( أبنة ماغاس من ملك مصر المقبل بطليموس الثالث يوفرجيت )

 .2( على المدينة الجديدة، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدةسبرني -اسم األميرة )برنيق

 

ما بين البحر غرباً وشماالً وسبخة السلماني شرقاً، أي في نفس الموقع الذي  برنيقوتقع مدينة 

احتلته بنغازي العربية فيما بعد، وقد ًعثر على بعض األواني والفسيفساء والنقود والتماثيل في 

الموقع الذي كانت تحتله مقبرة الشابي )شارع عمر المختار(، وفي األرض التي ش يدت فوقها 

نغازي، وفي الموقع الذي كان يحتله القصر التركي القديم )الجمرك ومبنى دار الخيالة بلدية ب

برنيق قد غطتها  بقايان الحالية(، وفي مقبرة سيدي حسين وسيدي خريبيش، ويتضح من ذلك إ

وي فسر غياب آثار ظاهرة  في توسع المدينة. استعملها العرب فيما بعداألتربة وكونت مرتفعات 

قديمة إلى أن األتراك قد استعملوا أحجار وأعمدة الخرائب في بناء معسكر البركة لبنغازي ال

الضخم، وقد استفاد المواطنون من بقايا الخرائب في بناء المساجد والمساكن، كما استولى 

 3 .كان يأتيهم بها أشخاص ك لفوا بذلك األجنبية على تماثيل وتحف أثرية قناصل الدول

 

أو  يسفقد خلد التاريخ الملكة برين كحظ األميرة التي أعطتها اسمها يقلم يكن حظ مدينة برن

ي فترة وانجازاتها ف برنيق وتغنى بها الشعراء وأسهب المؤرخون في ذكر جمالها وذكائها

زنطا المتداعي في عزلة وإهمال وبي في ظل حكم البطالمة مدينة برنيقفي حين عاشت  حكمها

والمتغيرات التي عرفتها  ، فقد ظلت بعيدة عن األحداثمنفترة من الز نسيها التاريخ حيث

كما ، ترات تفصلها قرون في بعض األحيانوفي ف ولم يعد يذكرها إال بصورة متقطعة المنطقة

هيوسبريدس التي توفرت لها حماية طبيعية بحكم  موضعكان أقل أهمية من  موضعهاأن 

  4 يق.يتوفر لموقع برنالزريريعية وهو ما لم  مجاورة سبختي السلماني و

 

وظل اسمها يًطلق على المنطقة، ويبدو أن المدينة فقدت الكثير من  كمدينة وتالشت برنيق

مقوماتها بعد تأسيس مدينة اجدابيا، وإن ظل موقع المدينة مأهوالً بسبب وجود المياه والملح 

 والزراعة.

 

 
1
 -دار مكتبة الفكر –الطبعة الثانية   –تطور بنغازي قبل االحتالل اإليطالي  –دراسات ليبية -م 1622 –د. الهادي مصطفى بو لقمة   

 .22صـ –ليبيا  –طرابلس 
2
 .111بنغازي  صـ –دار ليبيا للنشر والتوزيع  –الجزء األول  –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما  – -  

3
 .121صـ -مرجع سابق  –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما  – -  

4
 .111صـ -مرجع سابق–بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما  – -  
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بن  والكفة العسكرية لجيش عمرمان لسواحل برقة نتيجة منطقية لرجحان ونتهاء حكم الراجاء 

م 121العاص الذي استطاع احتالل برقة وضمها إلى اإلمبراطورية اإلسالمية النامية سنة 

العربي نادرة للغاية، ومن هنا  الفتحوالواقع أن تاريخ برقة وبالذات أخبار برنيتشي أصبحت بعد 

ً فوقها إلى بداية النصف  ال نستغرب أن تكون أخبارها قد غ طيت بضباب كثيف استمر عالقا

 .1األول من القرن الثاني عشر

اندال ، وما كان يتبع هذه الغارات من دمار وخراب، وغارات ال وساعد على انهيار مدينة برنيق

ا عدة قرون إلى أن عادت من جديد إلى الوجود تحت اسم و توارت أخبار برنيق وأخبار أهله

 بنغازي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر تقريباً.

 

 :حديثةبنغازي ال. 2.1

حتى تشكل الدولة تتضمن هذه الفترة العهد العثماني األول والثاني وفترة االستعمار اإليطالي 

في حوالي منتصف القرن الخامس  حديثةالنشأت بنغازي  الليبية وتحصلها على استقاللها ،حيث

عادتها إلى الذين عملوا على بناء المدينة وإ فق المهاجرين إليها من غرب ليبياعشر، بفضل تد

ومجيء المهاجرين إلى بنغازي للعمل والتجارة دليل على وجود سكان فيما  الوجود للمرة الثالثة

 لمياه والملح والتبادل التجاري مع األطراف حافظ علىتبقى من برنيقا المدمرة، وال شك أن ا

ً صغيرة كانت تأتي لشحن الملحومن المرجح أن س من الحياة في برنيقا بقاء نوع وتحمل  فنا

التي كان السكان المحليون والقبائل القريبة في حاجة إليها، وشيد المهاجرون  معها بعض السلع

راوي داألوائل مساكنهم في نفس الموقع الذي كانت تحتله المدينة القديمة، ويعتقد أن حي ال

 .2والوحيشي كانا من أوائل المواقع التي استقر بها المهاجرون

 

وراء ومسالتة وزليتن  الحياة لهذه المدينة حملت ولما أعادت جماعات التجار القادمين من تاج

وكّون  القادمين الجدد معاندمج بقايا السكان المحليون اسم )كوية الملح( أي قرية الملح، ثم 

ً لبلديتهم الجديدة، ونظمو ً واختاروا شيخا ً متجانسا ا تجارتهم وحياتهم وعالقتهم الجميع مجتمعا

 الداخل والخارج فيوكان إنتاجه ي باع  الرئيسية للبالد كان من المصادر ويبدو أن الملح ببعض

 .3وظل هذا االسم سائداً في الداخل إلى أن غ ير باسم بنغازي

 

ويختلف الرواة في تحليل اسم بنغازي فمنهم من يقول أنه أ طلق على المدينة بسبب وجود سيدي 

ة التركية )بن غازي( أي غازي المدفون بمقبرة خريبيش، وآخرون يؤكدون أنه استمد من الكلم

م، وهذا التاريخ 1229ألف غازي، وهو عدد الجنود األتراك الذين احتلوا المدينة ألول مرة عام 

 .4يتقارب مع التاريخ الذي ظهر فيه ألول مرة اسم مرسى بنغازي على الخرائط المالحية

 

 
1
منشورات مكتبة الفكر  –الطبعة الثانية –تطور بنغازي قبل االحتالل اإليطالي  –دراسات ليبية -م 1622عام   –د. الهادي بو لقمة   

 26صـ –
2
 12صـ–إصدارات مجلس الثقافة العام  ––الطبعة الثانية  –بنغازي في فترة االستعمار اإليطالي  -م 1229عام  –وهبي البوري   

3
 .21صـ -بنغازي  –دار ليبيا للنشر والتوزيع  –الجزء األول  –بنغازي عبر التاريخ  -م 1619–محمد مصطفى بازاما   

4
 .129صـ –مرجع سابق  ––بنغازي عبر التاريخ  -حمد مصطفى بازاما م   
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يق على المنطقة سم برناأهمل المؤرخون العرب ذكر المدينة بعد الفتح اإلسالمي وأطلقوا 

إجدابيا  و الواقعة حولها وذلك ألن الطريق مابين مصر والقيروان كانت تمر ببرقة )المرج(

وقد مر الوقت وأصبحت  ،زدهرتا على حساب برنيق وتسببتا في إهمالهااوهما المدينتان اللتان 

الزمان ,ماعدا أوجلة عاصمة لليبيا الشرقية فترة من  طلميثة و إجدابيا و فيه كل من المرج و

 . 1حتالل التركيبنغازي التي لم يأت دورها لتصبح عاصمة إال بعد اال

 

من اإلمبراطورية العثمانية حيث  جزءاً القرن السادس عشر لتصبح  العثمانيون المدينة في فتح

م حين 1119انقسمت هذه الفترة إلى عهدين هما )العهد العثماني األول( والذي بدأ عام 

العسكرية المؤلفة من عدد من السفن بسبب العواصف ،الى اللجوء إلى أقرب أضطرت الحملة 

قام  منطقة يمكن أن توفر لهم اآلمان ،فكانت مرسى ابن غازي محط الرحال األول ،حيث

تشييد قصر الحاكم ومكاتب الحكم وسكن الوالي كما قاموا بالعثمانيون باحتاللها وبناء القلعة بها 

ن الحامية العسكرية التي كان عليها القيام بحماية األمن للقصر توفير سك إلى إلضافةاب

م انتهى 1211وفي عام  ع الضرائب من مختلف طبقات السكان.جم إلىباإلضافة  ،وحاشيته

مدينة تحت حكم أسرة القرمانليين إثر قيام الدولة الالعهد العثماني األول لتصبح بعد ذلك 

على األوضاع السائدة حيث لم يكون لهذه الفترة أي دور القرمانلية بثورة سياسية واجتماعية 

 2تخطيطي أو عمراني سوى انتشار االستخدامات الدينية من جوامع ومدارس دينية.

 

وكانت م 1912أصبحت المدينة بال حكومة بعد مغادرة القرمانليين حتى وصل األتراك عام 

,حيث بدأت  فترة االحتالل اإليطاليم 1611بداية العهد العثماني الثاني الذي استمر حتى عام 

بنغازي تظهر من جديد بوصفها مركزا عسكريا وتجاريا منذ مجئ األتراك وكان موقعها 

الجغرافي وميناؤها الطبيعي وتوفر األمن بها من العوامل األساسية لسرعة إزدهارها 

 .3وتوسعها

 

هاية القرن الثامن عشر عشرة تدفق المهاجرين من جميع أنحاء ليبيا، فقارب عددهم في ن وازداد

م، وأصبحت 1912أالف نسمة، وتحولت القرية إلى مدينة بعد االحتالل التركي الثاني عام 

عاصمة لبرقة بمينائها وأسواقها ومساجدها ومصارفها وقناصل الدول األجنبية بها. وقد جاء 

س وإيطاليا، غير صفاق جربة و ومن مصر و د من األتراك واألرمن والمالطيينإليها سكان جد

ً وسبخة السلماني جنوباً  ً والبحر شماالً وغربا أن المدينة ظلت محصورة بين الصابري شرقا

 .)شارع عمرو بن العاص حالياً(

 

ولم تهتم الحكومة التركية بإصالح المدينة إال في أواخر القرن التاسع عشر، حيث قامت ببناء 

ومخازن للجمارك في الميناء، وبناء بلدية بنغازي الثكنات العسكرية بالبركة، وبناء رصيف 

حيث كانت منطقة  بموقعها الحالي، وجامع عصمان، وشق طريق  تربط بين المدينة والبركة

 
1
 .12صـ –إصدارات مجلس الثقافة العام  ––الطبعة الثانية  –بنغازي في فترة االستعمار اإليطالي  -م 1229عام  –وهبي البوري   

2
منشورات مكتبة  –الطبعة الثانية –تطور بنغازي قبل االحتالل اإليطالي  –دراسات ليبية -م 1622عام   –د. الهادي بو لقمة  –  

 .12صـ -الفكر
3
 .12صـ –مرجع سابق   –دراسات ليبية  –د. الهادي بولقمة   
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سيدي داوود والبركة تكثر بها المقاطع الحجرية وقد قام األتراك بإنشاء خط للسكة الحديدية 

 .1اسطة السكة الحديدية لتنفيذ رصيف الميناءيربط الميناء بمنطقة سيدي داوود لنقل الحجارة بو

 

 وقد ازدهرت المدينة اقتصادياً خالل فترة تجارة القوافل مع أواسط أفريقيا، فش يدت فيها مبان  

جميلة من دورين في حي أغريبيل، كما أعاد المقتدرون بناء مساكنهم وأدخلوا عليها تحسينات 

 ويشمل ذلك ألف نسمة 12و  12العشرين بين رن كثيرة، وتراوح عدد السكان في أوائل الق

 العرب واليهود واألجانب.

 

سنة تقريباً، شهدت خاللها مدينة بنغازي بعض  112امتد العهد التركي فترة طويلة تصل إلى 

حياً، لتسهيل  11اإلنجازات الهامة التي من أبرزها، نشأة حي البركة، وتقسيم المدينة إلى 

ادة بناء مبنى البلدية، وربط الميناء بالمحاجر، وظهور أول خط سكة األعمال اإلدارية، كذلك إع

حديدي تعرفه البالد، كذلك ظهور حي سيدي حسين، وتعد هذه اإلنجازات ضئيلة جداً بالمقارنة 

 بحياة الناس بالفترة الطويلة للعهد التركي، حيث أنها لم تتضمن الخدمات العامة التي تتصل

وكان ذلك بعد أن أصبحت برقة متصرفية ت حكم من قبل متصرف ، يهموتعود بالتقدم والرخاء عل

أو وال  مسؤول أمام القسطنطنية مباشرة وهذا ما أعطى حكام المنطقة مزيدا من الصالحيات 

ن المركزية وخضوعها )بعد تخلصها م، كانت محدودة لبناء بعض المشاريع اإلصالحية ولو

 .2(لباشا طرابلس

العمراني في ذلك الوقت نسيج المدينة العربية وشوارعها التي تظهر  ومن أبرز مالمح النسيج

بشكل خطوط طولية متوازية وضيقة، تتجه من الشمال للجنوب، تقطعها بعض المحاور 

العرضية من الغرب إلى الشرق، وتأخذ هذه الطرق ميل األرض لكي تسمح لمياه األمطار 

غير المنتظمة فإنها تأخذ في االنحناء والتعرج،  باالنحدار نحو السبخة، ونتيجة لحدود الملكيات

وأحياناً تضيق وأحياناً تتسع، حيث تبعد بذلك الشعور بالملل للمارة رغم امتدادها مئات األمتار، 

يوفر نوعاً من الراحة النفسية، كما تعمل األسواق التي  اإلنسانيكما إن ارتفاع المساكن بحجمها 

تمتد على شكل شريط طويل وسط المدينة على إثارة روح البهجة والحيوية، بما تحتويه من 

الصاغة، كما تتنوع في األسواق المواد  حركة وأصوات الباعة والعربات ومطارق الحدادين و

 يثير اإلحساس بالضوء والظل. واأللوان منها ما هو مسقوف وآخر مكشوف، مما

كما تأثر النسيج العمراني بشكل واضح بالعادات والتقاليد المكتسبة منذ مئات السنين، بما تحتويه 

من عناصر الخصوصية واالنغالق على الخارج واالنفتاح على الداخل، فالشوارع الطويلة 

صلة قرابة، أو تنتمي لنفس  والمتوازية يسكن في كل منها مجموعة من األسر التي بين أفرادها

القبيلة، كما تعمل األزقة على زيادة الكثافة السكانية للشارع الواحد، حتى يمكنه احتواء أكبر 

عدد من األسر  الممتدة، وهذه هي المعايير الصحيحة لخلق جو من األلفة والتواصل داخل الحي 

 .3السكني الواحد

 
 .22صـ – دار الكتب الوطنية - الطبعة األولى –مساجد بنغازي القديمة  - م1661 -م.عبد الستار الفقي  1
2
منشورات مكتبة  –الطبعة الثانية –تطور بنغازي قبل االحتالل اإليطالي  –دراسات ليبية -م 1622عام   –د. الهادي بو لقمة    

 .11صـ -الفكر
3
 .26صـ –دار الكتب الوطنية  –الطبعة األولى -ساجد بنغازي القديمة  - م1661م -م.عبد الستار الفقي  -  
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د كانت تظهر بشكل خطوط متوازية عمودية على هذا فضالً على طريقة توجيه هذه الشوارع فق

 البحر مما يعمل على تمرير النسيم البارد القادم من البحر مما يجعل هذه الشوارع دائماً ذات جو 

أما الطرق الرئيسة فقد كان أولها في العهد التركي الطريق الممتد من المدينة القديمة إلى  لطيف.

بر أحياء جديدة للتوسع العمراني في ذلك الوقت باإلضافة منطقة سيدي حسين والبركة والتي تعت

 إلى احتوائها على العديد من الثكنات العسكرية والمحاجر. 

حيث  م شب حريق كبير في سوق الظالم تسبب في كارثة اقتصادية كبيرة،1621وفي عام 

سيلة الو ونملكيإلى النيران وال  وننظري الناس عاجزين التهمت النيران كل شيء ووقف

الممكنة إلطفائها، وكانت كارثة اقتصادية أصابت بنغازي وتألمت لها المدينة، ولكن سرعان ما 

 .1عاد السوق تدريجياً إلى وضعه األول واستعاد مكانته وسمعته وازدهاره

م بدأ بنك روما العمل على إنشاء فرع له بالمدينة حيث كان ذلك تمهيداً للغزو 1629وفي عام 

وذلك لغرض التوغل السلمي بما يعني قيام إيطاليا بسلسلة من  ،طالي للبالدوالتوافد اإلي

المبادرات االقتصادية والمالية في طرابلس وبرقة، لخلق وجود إيطالي مؤثر يستحوذ تدريجياً 

على معظم النشاطات االقتصادية والمالية، ويحول هذه المبادرات إلى نفوذ سياسي يؤدي إلى 

تولي إيطاليا على ليبيا دون حرب وقتال، ولكن عندما تحقق مدير فرع فرض حماية، وبذلك تس

بنك روما من بداية فشله في معظم مشاريعه ومبادراته على المستويين االقتصادي والسياسي، 

أدرك أن حلقة إنقاذه تكمن في اإلسراع باالحتالل اإليطالي ألن االحتالل وحده سوف يصحح 

ائعة ويضاعف أرباحه بصفته المصرف اإليطالي الوحيد في ويعيد إليه أمواله الض ءهأخطا

اع أن يسيطر على جزء من اقتصادها، وان يشتري اآلالف من الهكتارات من البالد الذي استط

األراضي ويصبح المؤسسة االقتصادية األولى التي تعددت نشاطاتها االقتصادية والصناعية 

سبب فشله في مهمته بدالً من طاليين أن بنك روما ب، ويعتبر الكثير من السياسيين اإليوالزراعية

األجواء المحلية لتمكين إيطاليا من االستيالء على ليبيا سلمياً فقد دفع الحكومة إلى احتاللها  تهيئة

 ً  .2عسكريا

 

ستعمار اإليطالي وتبعتها وبسرعة كل المراكز زي بعد قتال غير متكافئ في يد االبنغا" توسقط

ستمرت المعارك انتصارات لتحقق الحلم اإليطالي فقد الساحلية حيث لم تكن هذه االالعمرانية 

حيث تكبدت السلطات اإليطالية من ، الطاحنة تحت لواء العلم السنوسي لمدة عشرين سنة الحقة

 .3"الخسائر ما لم يكن يخطر ببال أحد من قادتها

 

في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، انتهى العهد التركي باحتالل اإليطاليين مدينة بنغازي 

حيث تعرضت المدينة لقصف عشوائي مكثف من البوارج الحربية اإليطالية في يوم 

م، وقد تسبب في قتل العديد من السكان وتهديم الكثير من البيوت، كما لحقت 16/12/1611

ت أعمدة وكان ضرار بالمساجد مثل المسجد العتيق ومسجد عصمان ومسجد ثكنة البركةاأل

وتعتبر معركة جليانة أول معركة في حركة الجهاد الليبي، ولم تتمكن  الدخان تتصاعد لعدة أيام

 
1
 19ـص -دار الكتب الوطنية  –الطبعة األولى  –لقرن العشرين مجتمع بنغازي في النصف األول من ا  -د. وهبي البوري  

2
 .121صــ –مجلس الثقافة العام –بنك روما والتمهيد للغزو اإليطالي لليبيا  - 1221 –د. وهبي البوري   
3
 . 19ـص -دار الكتب الوطنية  –الطبعة األولى  –مجتمع بنغازي في النصف األول من القرن العشرين   -د. وهبي البوري - 
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القوات اإليطالية من احتالل مدينة بنغازي إال بعد قتال عنيف استمر يومين، وعمدت إيطاليا 

منطقة إلى لبحر من اارتفاعه خمسة أمتار يمتد مباشرة بعد احتالل المدينة إلى إحاطتها بسور 

، 1، لتتحول بنغازي إلى معتقل جماعي كبيرمرة أخرى البحر إلىثم  الصابريإلى ثم جليانة 

ق عند غروبها، حيث حتمت لالشمس وت غ شروقوكان لهذا السور أبواب محدودة ت فتح عند 

، بي ليفي بمواجهة متطلبات تلك الحرطابع عسكر االحرب اإليطالية أن يكون نمو بنغازي ذ

ً  12رتفاعه اوحسب ما يقول المؤلف اإليطالي تيجاني )بني هذا السور الذي بلغ   وعرضه قدما

ً وكانت به خمس أبواب لمراقبة أقدام وطوله قرابة أربعة كيلو 1 مترات في خالل سبعين يوما

فتحة أو نافذة إلستخدام المدافع  11حركة السكان من والي المدينة وقد صمم على أن تكون به 

 .2الرشاشة (

تد ين، جزء عربي يمئعاماً، انقسمت بنغازي إلى جز 12في عهد االستعمار اإليطالي الذي دام 

 واآلخر إيطالي يقع ن خريبيش إلى شارع عمرو بن العاصوم من ميدان البلدية إلى الصابري

ً في محل في حي أغريبيل تي وبعض أجزاء من الشابي، غير أن اإليطاليين توزعوا أيضا

 راوي والوحيشي وأماكن أخرى.الذ

وشغل القتال ضد المجاهدين اإليطاليين عن االهتمام بالمدينة، فاكتفوا بإنشاء بعض المباني 

قاموا و 3)جادة إيطاليا(والذي كان يسمى الحكومية والسكنية في الشارع الرئيسي )عبد الناصر( 

 وا الطرقدوعب وشيدوا فيه بعض الفيالت الصغيرة شارع عبد المنعم رياضبإنشاء وشق 

كاتدرائية عند مدخل الكما قاموا بتشييد  والمسارح وا من المطاعم والمقاهي ودور الخيالةوأكثر

ن ظل في حي ما تم تشييد كنيسة بمنطقة البركةميناء بنغازي، لتكون أضخم مبنى بالمدينة، ك

 وبدون كهرباء. ريةالحي العربي بدون طرق معبدة وبدون مياه جا

م، فامتدت المباني إلى سيدي 1619وبدأ هدم األسوار المحيطة بالمدينة ، وتوسع المدينة عام 

وبلغ سكان المدينة في أواخر الثالثينات أكثر من خمسين  حسين وسيدي داوود والبركة وجليانة

   ألف نسمة قرابة نصفهم من اإليطاليين.

عدد الغارات الجوية التي تناوبت عليها خالل الحرب وضربت بنغازي الرقم القياسي في 

% من مبانيها وفقاً لقرارات األمم المتحدة، وخرجت بنغازي من 22العالمية الثانية، وقد دمرت 

 الحرب مهشمة مدمرة، وقد فقدت بنيتها األساسية وجميع مقوماتها كمدينة.

على  ، اتيات والستينيالل الخمسينواقتصرت عمليات البناء والترميم التي أجريت في المدينة خ

المناطق التي شملها التدمير في الحرب العالمية الثانية، وبذلك لم تتسع مساحة المدينة كثيراً كما 

 .4كانت عليه قبل الحرب العالمية األولى

 
1
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الشهر األول من قد أ جلي عن ليبيا وخرج منها نهاية ستعمار اإليطالي وعلى الرغم من أن اال

عتمدت على النظام اإال أنها كانت إدارات عسكرية ،ه اإلدارة البريطانية لت محلم وح1621سنة 

م حيث كان التطور في  1621متدت فترة حكم هذه اإلدارة حتى سنة اوقد ، بجديد القائم ولم تأتِ 

 . اً جد اً مجال توسع المدينة محدود

ً  مركزاً وظلت بنغازي بمختلف أسمائها وفي جميع مراحلها التاريخية  في غرب برقة ينمو  مهما

ويتضاءل وفقا للظروف التاريخية ألن أسباب بقائها لم تتغير وهي الملح والميناء وسهلها 

 .1الخصيب

ة المهاجرين األوائل القادمين من غرب ليبيا الذين اندمجوا قامت بنغازي الحديثة بسواعد وإرادو

لى قبائل ومناطق إسكان بنغازي ينتمون  ورغم أن .في السكان الموجودين من قبل في المدينة

حيث كونوا مجتمعا ، لى مواطنهم األصليةإهم ءنتماانتمائهم لها أقوى وأمتن من ان أال إمختلفة 

دو والحضر على السواء وأصبحت له ذاتيته وطابعه نسا أكتسب عادات ومزايا وخصال البمتجا

الجميع عن سواعدهم وقاموا بترميم  حيث ّشمر ،عن غيرها من المجتمعاتالخاص الذي يميزها 

 يسآالم عمار وبناء مدينتهم التي برزت من بين األنقاض والفقر وإمساكنهم ثم شرعوا في إعادة 

لتلعب دورها الكبير والمهم في بناء ليبيا الجديدة وتكون المدينة الثانية وعاصمة المنطقة الشرقية 

 . 2في البالد
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 المخططات التي مرت بها مدينة بنغازي:. 3

إن المدينة ومحتوياتها المعمارية والهندسية والتجميلية والتخطيطية تحكي حكاية اإلنسان خالل 

سيره، وتمثل تتابع الزمن والتاريخ الغني باألحداث الذي يعتبر في الحقيقة كموسوعة في 

 ومعناه.مضمونه 

لقد مرت مدينة بنغازي في تاريخها التخطيطي بالعديد من المراحل التنظيمية والتخطيطية التي 

يمكن تحديدها في خمس مراحل تختلف فيما بينها من حيث ظروف كل مرحلة وتطور التخطيط 

من خالل استعراضها و، ختالف اإلدارات المسؤولة عن أمور البالد فيهااالحضري بها وكذلك 

كننا مالحظة التوسع الحضري في المدينة واتجاهاته ومميزات وعيوب كل مرحلة من هذه يم

 تي:المراحل التي تتمثل في اآل

 مرحلة العهد العثماني الثاني . .1

 .مرحلة المخطط اإليطالي  .1

 .(1699 -1611دوكسيادس )مرحلة مخطط  .1

 م(.1699 -م1619)عام الجيل األول من  –مرحلة مخطط وايتنج  .2

 م(.1222 –م 1691)عام الجيل الثاني من  –مرحلة مخطط دوكسيادس  .2

 م(.1212 –م 1221)عام مرحلة مخطط الجيل الثالث من  .1

حيث تعتبر ليبيا من الدول القليلة في الشرق األوسط وأفريقيا التي حظيت مدنها وقراها 

 Layoutمخططات عامة ) م( أMaster Plansسواء كانت مخططات شاملة )، بمخططات 

Plans ) ، م كلفت وزارة التخطيط والتنمية آنذاك مؤسسة دوكسيادس اليونانية 1611ففي سنة

(Doxiadis Associates بدراسة أحوال اإلسكان ومشاكله في ليبيا، وتقديم االقتراحات )

المناسبة بخصوص تنمية قطاع اإلسكان، وركزت الدراسة على قلة عدد المساكن، وافتقار القائم 

صيانة، وعدم كفاية مراكز المدن والمباني الحكومية العامة والخدمات، والحاجة الماسة منها لل

وتطوير  رافق العامة كالطرق وشبكات الصرف واالهتمام بمشكلة النمو السريعإلى إنشاء الم

 النقل والمواصالت والموانئ والمطارات.

وتنظيم كل التجمعات السكانية،  مع زيادة دخل البالد من النفط وتوفر المال الالزم في تخطيطو

فقد كلفت الحكومة عدد من الشركات االستشارية األجنبية بإعداد مجموعة من المخططات 

 بإعداد مخططات 1العامة والشاملة، وإعداد برامج زمنية لتنفيذها حيث كلفت مؤسسة وايتنج

الجيل م(، وهذه هي مخططات 1699 –م 1619شاملة لكل من طرابلس وبنغازي للعام )

 .2األول

 

 

 
1
 .كلفت شركة دوكسيادس بإعداد مخططات شاملة وعامة للمنطقة الشرقية   

 .11صفحة  -1221سعد القزيري. الجيل الثالث ومستقبل  المدن في ليبيا. بنغازي د.    2
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 مراحل توسع مخطط مدينة بنغازي – (12الشكل )
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 مرحلة العهد العثماني الثاني :. 1.3

باشرة الحكم العثماني الثاني في ليبيا بالفترة التي عادت فيها السلطات العثمانية لم يعرف العهد

م وحتى سنة 1912سنة  متدت مناوكانت هذه الفترة قد  ،ين أتراكمن خالل والة ومتصرف

وكانت محاوالت الحكم  .يطالي محل الحكم العثماني بعدهاستعمار اإلحيث حل اال  م1611

من إنشاء البلديات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ,وأوكلت  أعمالها نطلقتاالعثماني قد 

وفير حنفيات المياه العامة حيث صاحب هذا التطوير العناية بالنظام البلدي كت ،لها مهمة التطوير

والقيام ببعض التشجير كذلك  اإلبراقوإنشاء خطوط الهاتف بين المناطق الرئيسية وتوفير نظام  

ً للتخطيط  ,وقد كانت تقدم بعض الخدمات أكثرتجاهات النمو خارج األسوار اتحديد  منها تفهما

رخص البناء ولم يحدد أي تشريع وما قامت به البلديات لم يتجاوز تنظيم وتوجيه التطور وتنظيم 

، لى البلدياتإستثناء إسناد مسؤولية البناء ومتابعته ايتناول مختلف أوجه التخطيط الحضري ب

 .ولم تكن من المستندات المتداولة كما إن خرائط المدينة كانت تعتبر من األسرار العسكرية

ه من كل جانب، وقد قام األتراك كانت بنغازي تتحول في فصل الشتاء إلى مدينة تحيط بها الميا 

( التي جمال عبد الناصر سابقا -ستقالل بتمهيد طريق يربط المدينة باألحياء الجنوبية )شارع اال

ظهرت لتكون امتداداً للمدينة القديمة، فظهر حي )سيدي حسين( وحي )سيدي داوود(، ثم حي 

 إلى ضواحي مدينة بنغازي بمثابة أول طريق ليصل االستقالل)البركة( كما يعتبر امتداد شارع 

 في ذلك الوقت.

 وكانت بنغازي في بدايتها تتكون من خمس مناطق منفصلة عن بعضها البعض:

 القلعة العسكرية التركية والميناء، ويقعان بالطرف الشمالي الغربي. .1

 بيش.خريأأضرحة بعض األولياء، وتقع في الطرف الشمالي الشرقي مثل ضريح سيدي  .1

ضرحة أالتجمعات السكنية، وكانت عبارة عن وحدات سكنية داخل بساتين تقع غرب  .1

 األولياء.

المقبرة وهي الحد الفاصل بين التجمعات السكنية وبين القلعة العسكرية، والتي اشتهرت  .2

 باسم مقبرة الشابي.

سوق الغالل والحيوانات، وكان يقع جهة الجنوب عند طريق السبخة، وهو متصل  .2

لطريق المؤدي إلى الشرق والجنوب، اشتهر هذا السوق باسم )الفندق( نظراً لوجود با

 .1حجرات به لإلقامة ومبيت القادمين إلى بنغازي، وخاصة لغرض التجارة

رتفاعها للبناء، وا مالءمتهاكانت التجمعات السكنية تقع في منتصف الجهة الشمالية، وذلك بسبب 

اد دزاها عن الحامية العسكرية والميناء، ومع ازدهار التجارة ولبعد عن منسوب المياه الجوفية

ً لذلك الطلب على القطع السكنية؛ فانتقلت البساتين إلى ضواحي  عدد السكان، وازداد تبعا

وتم استصالح العديد من األراضي  يات الكبيرة إلى قطع ملكية صغيرةبنغازي، وتفتتت الملك

رفع منسوبها بكميات كبيرة من الردم، وقد امتد النسيج السبخية، و ذات التضاريس المنخفضة و

العمراني لمدينة بنغازي في أواخر العهد العثماني حتى شمل كافة األراضي المحصورة بين 

 
1
 .11صـ –دار الكتب الوطنية  –الطبعة األولى -ساجد بنغازي القديمة  - م1661م -م.عبد الستار الفقي   
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البحر في الشمال وسبخة السلماني في الجنوب، والميناء في الغرب، ومنطقة الصابري في 

 .1الشرق

ا الحشائشي بأنها منتظمة، وأعظمها سوق اللفة كانت في بنغازي مجموعة من األسواق يصفه

وهذا السوق عبارة عن شريط طويل يشق بالعرض خطوط الشوارع السكنية الممتدة من الشمال 

إلى الجنوب، ويبدأ السوق من الغرب بميدان البلدية حيث تصل مباشرة بسوق مسقوف أشتهر 

الصناعات الحرفية، ثم يأخذ السوق  باسم )سوق الظالم( ومنه إلى ميدان الحدادة الذي تكثر به

النخيل، وكان  فعبسفي االنسياب نحو الشرق بما يعرف بسوق الجريد، نظراً ألنه كان ي غطى 

يوجد بوسط المدينة القديمة ميدان ت باع فيه األعشاب والخضراوات، أشتهر باسم )سوق 

نيتشي( ي جمع فيها الملح الحشيش(، وكذلك مساحة كبيرة أمام مبنى القلعة )حالياً دار عرض بر

الذي ي نقل من سبخة السلماني ليصدر إلى تركيا، كما يوجد في جنوب المدينة سوق الغالل 

 .2والحيوانات )الفندق(

ً للميناء ومبنى الجمارك، وآخر  ومبنى البلدية يتكون من  لإلرسال البرقيشيد األتراك رصيفا

ثكنة عسكرية بالبركة، وهي تختلف عن مبنى  ثالثة طوابق بميدان البلدية، كما قاموا بتشييد

القلعة الذي كان عند مدخل الميناء، كما تم تشييد مستشفى عسكري، وتمهيد طريق يربط القلعة 

بمنطقة البركة، وكانت منطقة سيدي داوود والبركة تكثر فيها المقاطع الحجرية، وقد قام األتراك 

 .3فيذ رصيف الميناءبإنشاء خط للسكة الحديدية؛ لنقل الحجارة لتن

في هذه الفترة وحتى خروج األتراك  قد شهدتأن مدينة بنغازي " ال ننسىأن مع كل ذلك يجب و
 نهائيا بعض التطورات الهامة التي تتمثل في األتي : 

نشأة حي البركة بعد أن عملت الحكومة على شق طريق يوصلها بالمدينة وقد أسفر ذلك  -
 ومستشفى عسكري وثكنات وقصر البركة .عن بناء قصر وحديقة عامة 

 قصد تسهيل األعمال اإلدارية . عشر حياً ى ثنالى إتقسيم المدينة  -
 إعادة بناء مبنى البلدية السابق . -
 إنشاء أول زاوية سنوسية . -
 ربط الميناء بمنطقة محاجر سيدي داوود بأول خط سكة حديدية تعرف في البالد . -
 .4"سمالمرابط الذي يعرف بهذا اال حبدأ ظهور حي سيدي حسين حول ضري -

 
كان كل ذلك بفضل تغيير نظام اإلدارة في الحكومة التركية وتخلص برقة من السيطرة اإلدارية 

وبمقارنة مدة الحكم العثماني وكمية التعمير  ،وخضوعها إلدارة طرابلس في تلك الفترة
التأخر الكبير رغم ما كانت تتميز والتخطيط الذي أ نجز في تلك الفترة في بنغازي فإننا سنالحظ 

  .ية بقيت أثارها واضحة لهذا اليومبه بالدهم من فن ونهضة عمران
 

 
 
 

 
1
 .22صـ –مرجع سابق  -ة مساجد بنغازي القديم -الفقى أ. عبد الستار   

2
 .21صـ –مرجع سابق  -ة ساجد بنغازي القديمم -أ. عبد الستار الفقى    

3
 .22صـ –مرجع سابق  -ة اجد بنغازي القديممس -أ. عبد الستار الفقى   

4
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 :مرحلة المخطط اإليطالي . 3.3

باشرت اإلدارة اإليطالية في مجال التخطيط بأعمال المسح وإعداد الخرائط خاصة للمدن 

القرن العشرين حيث تعود الخرائط الكبرى مثل طرابلس وبنغازي خالل العقد الثاني من 

م وقد حددت على هذه الخرائط خطوط التنظيم 1619السطحية القديمة لمدينة بنغازي لسنة 

ستعماالت لبعض المناطق وخاصة المناطق المركزية كذلك للشوارع الرئيسية كذلك تحديد اال

القديم كما حددت  تحديد مناطق الدارات وبعض المناطق السكنية كالمساكن العربية والفندق

ن ..مدينة يمدينت وجود كما يالحظ في الكثير من المدن الليبية .بعض الحدائق كمتنفس للمدينة

ومدينة جديدة بخرائط  حيز معروف بقيت بوضعه، مأسوار أ عربية محدودة سواء كانت ضمن

 .1االت األراضي بهاستعماشملت تنظيما لطرقها وحدائقها وتحديد 

م بعد االحتالل اإليطالي، حيث تمت 1611األولى لمخطط التوسع والتنظيم سنة بدأت الدراسات 

وقد تم احترامه بكامل خصوصياته وتراثه  المحافظة على الحي العربي القائم في المدينة

، ولم يقض هذا المخطط باستصالح أراضي السبخات، وإنما شرع المعماري والتخطيطي

ة والصناعية والعسكرية، في حين اقترح توفير تعمير أراضي السهل لألغراض السكنيب

 الوظائف والخدمات المركزية في األجزاء القديمة من المدينة لوقوعها قرب الميناء.

ركز اإليطاليون اهتمامهم بالميناء ألنه الواصل بين المستعمرة والوطن، كما اهتموا بمباني 

 مباني خدمات للبريد والتلغراف. واأنشأالخدمات، ف

ً باألحياء الجديدة المخصصة لسكن األوروبيين بدا ا لحي العربي في المخطط الجديد محاطا

بوسط المدينة، حيث بدأ المخطط للحي األوروبي من ميدان البلدية في مركز المدينة ليمتد 

الشارع الجديد، ويصل إلى ميدان الملك )حديقة المرافق حالياً(، وسمي بشارع روما )عمر 

حالياً(  شارع االستقاللويوجد شارع أكبر منه وأقدم وهو شارع جادة إيطاليا )المختار حالياً(، 

رع الملكة )عمرو بن العاص وهو يصل حتى بداية منطقة سيدي حسين، حيث يتقاطع مع شا

 ً لشارع روما، وهكذا تم حصار وإحاطة الحي العربي القديم مروراً بالسوق  ز  ( وهو مواحاليا

 لقديم )الفندق(. ا

كما يوجد شريط من األرض بين الميناء ومقبرة سيدي حسين خصص للمباني الحكومية ولمباني 

إدارة المدينة، وبها أيضاً منطقة سكنية تطل على البحر وتطل على شارع روما، وأيضاً منطقة 

للمباني السكنية،  التي خصص جانب منهارأس جليانة الواقعة بين البحر وسبخة المنقار، 

محطة للقطارات على أحد  وأنشأتصناعية لصناعة الملح،  منطقةب اآلخرالجانخصص و

 جوانب منطقة سيدي حسين.

ألف متر  222فإن مساحة بنغازي كانت حوالي  م،1612وبموجب اإلحصاءات اإليطالية عام 

منزالً يسكنها  1262ألف متر مربع ويبلغ عدد منازلها  19مربع تشغل مساحة الطرق منها 

زقاقاً، وكانت هناك ثالث ميادين  22شارع و 122من الوطنيين، وكان بالمدينة  ألف 12قرابة 

 
1
 –دار الملتقى والطباعة والنشر  –الطبعة األولى –ليبيا )تطور المدن والتخطيط الحضري(  -م 1669 –د. على الميلودي عمورة   

 .112صـ –بيروت لبنان 
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يوم، أما ڤهي ميدان البلدية وميدان سوق الحشيش وميدان الفندق القديم، باإلضافة إلى ميدان السل

ميدان جديد، وهذا ما ي عيب أسلوب  أياليوم وبعد مرور كل هذه السنين فلم نلحظ في المدينة 

 .1لجديدالتخطيط ا

لقد كان امتداد المدينة وما طرأ عليها من تغيرات حديثة لصالح األوربيين المستوطنين، ولم تكن 

لصالح العرب، فقد بقى العرب في المدينة القديمة دون أي إصالحات تذكر، حيث كان ذلك من 

 ابرز عيوب ذلك المخطط.

الميادين الهامة مثل ميدان ظهور ي فيبدو فأما أبرز المالمح بالنسيج العمراني في ذلك الوقت، 

الملك وميدان )السلفيوم(، وفروع البنوك مثل بنك روما وبنك إيطاليا، ومن المباني المهيمنة في 

التخطيط )قصر الحاكم(، والمنارة بارتفاعها الواضح، كذلك شارع روما والمحالت المطلة عليه 

 بأقواس ذات  طرز عربية تنتهي بميدان البلدية.

ً اإليطاليون طابعأوجد  فاتبعوا التقاليد الرومانية في تصميم لإلنشاء داخل المدينة،  اً خاص ا

 لمبنى، والتصميم الدقيق للتفاصيل,، حيث ارتفاع الواجهة واإلحساس بقيمة اواجهات المباني 

كاتدرائية  وأقامواإيطالي في المدينة، كنسية في منطقة البركة، كانت أول بناء  واكما انشأ

  بنغازي الضخمة ذات القبتين والمطلة على البحر.

وعندما قامت القوات اإليطالية باحتالل مدينة بنغازي بعد معركة جليانة الشهيرة في  

م، بدأت الحكومة اإليطالية التفكير بجدية  في التوسع في بقية أراضي اإلقليم، 1611/أكتوبر/16

ذلك فقد سعت إلى توفير وسائل النقل مستخدمة مدينة بنغازي نقطة انطالق رئيسية، وب

ة يالضرورية، التي تساعد على انتشار قواتها في اإلقليم، وعليه فقد تم تأسيس خط للسكة الحديد

 ألهداف عسكرية.

في مرحلة م قام الحاكم العسكري إميليو بافتتاح أول خط للسكة الحديدية 1612عام في و

بنينا، بحيث اشتمل على محطة بنغازي للقطارات ب -يربط بنغازي  هو خطستعمار اإليطالي واال

ومعمل تجهيزات، ومكان للمحركات، وورشة نجارة،  –وورشة تصليح  –و مستودع للقطارات 

ومكان مخصص لنوم العاملين التابعين لمصلحة السكك الحديدية والموظفين والمشرفين على 

 اإلدارة.

ات بنغازي إلى سيدي حسين، بحيث تتفرع وقد امتدت شبكة الخطوط الحديدية من محطة القطار

 منه ثالثة خطوط رئيسية هي:

 كم. 12بنينا: يبلغ امتداد هذا الخط  –سيدي حسين  .1

 كم. 1.222ثكنة البركة:  يبلغ امتداد هذا الخط  –سيدي حسين  .1

 كم.1.12ويبلغ امتداده    (Forte-Artesianoفوري أرتزيانو ) –سيدي حسين  .1

بار المياه بالفويهات بمسافة كيلومترين فقط، بحيث آكما تم تسيير خط حديدي رابع يمتد إلى 

 .1كيلومتر 11أصبح الطول الكلي لخطوط السكك الحديدية المستخدمة إلقليم برقة 

 
1
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هذا باإلضافة إلى ربط مدينة بنغازي بباقي مدن اإلقليم مثل الرجمة، والمرج، ودرنة، واجدابيا، 

وسلوق، وجردينة، كما تم ربط الجخ والليثي بخط حديدي مع المدينة حيث توجد مباني محطات 

ختفاء كل المالمح األخرى لهذا النوع االسكة الحديد القديمة في بعض الضواحي حتى اآلن رغم 

التي تحكي عن هذه الشبكة  الذي قلت المعلومات عنه ، وانعدمت المراجع ، من المواصالت

 ودورها الفعلي في المدينة .

وأثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت المدينة أكثر من غيرها لدمار وخراب شبه كاملين، ولم 

ا بعد ما يزيد عن االحتالل البريطاني، وهكذ فترةيطرأ على الوضع سوى تغير طفيف خالل 

م في أولى الخرائط لها بعد الحرب، وقد 1622سنة من الركود ظهرت المدينة في عام  12

استعادت أبعادها، وفي الواقع لم تبدأ المدينة في النمو والتطور من جديد إال بعد نيل ليبيا 

  .ة لألمامنموها وتطورها دفعة جديداستقاللها، وإعالن بنغازي عاصمتها الثانية، مما دفع ب

ستعمار اإليطالي قد أ جلي عن ليبيا وخرج منها أما عن اإلدارة البريطانية ) فبالرغم من أن اال

م وحلت محله اإلدارة البريطانية في منطقة برقة 1621نهائيا مع نهاية الشهر األول من سنة 

ة عشر لمد دت هذه اإلداراتمتاو ،وطرابلس واإلدارة الفرنسية بمنطقة فزان في الجنوب

عتمدت على النظام القائم ولم تأت بجديد إال من حيث اإال أنها كانت إدارات عسكرية  ،سنوات

المسؤولين في هذا المجال حيث كانت اإلدارة الهندسية إنجليزية مصرية في برقة وذلك لعدم 

 . 2م1621متدت فترة حكم هذه اإلدارة حتى سنة اتوفر مهندسين أو فنيين عرب ليبيين وقد 

الل السنوات األولى لفترة ما بعد الحرب كان مركز المدينة يشكل العنصر السائد مشتمالً على خ

ذات قدرة على تلبية االحتياجات لسكانها، ولكنها  المدينة الجزء األكبر من العمران، وكانت

بدأت تعاني من مشكلة توزيع استعماالت األراضي الجديدة بسبب اكتشاف النفط واالزدهار 

ظهرت  حيثتعذر معه التحكم فيه، وهو نمّو الذي ترتب عليه نمو مفاجئ لمركز المدينة، 

 الحاجة إلى إعداد مخططات تنظم وتحكم توسع المدينة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1
صفحة  –الطبعة األولى– بنغازيمنشورات جامعة –دراسة وثائقية –حكاية مدينتي بنغازي  –م 1229 –إبراهيم أحمد المهدوي   

121 . 
دار الملتقى والطباعة  –الطبعة األولى –ليبيا )تطور المدن والتخطيط الحضري(  -م 1669 –د. على الميلودي عمورة   2

 .111صـ –بيروت لبنان  –والنشر 
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 م:1611مرحلة مخطط دوكسيادس عام . 2.3

حتياج الدولة لالستعانة بخبرات خارجية في مجال او  ظهرت مرحلة نشأة التخطيط العمراني

اكتشاف النفط واالزدهار الذي ترتب عليه نمو مفاجئ لمركز المدينة،  التخطيط العمراني ،بعد

م 1621متدت هذه المرحلة من سنة ا، وبذلك المخططات القائمة  تعذر معه التحكم فيحيث 

حيث  بليبيا الحديث وحتى نهاية الستينات وتعتبر هذه المرحلة بداية لنشأة التخطيط الحضري

ططات لمعظم المدن والقرى نتهت بإعداد مخوا دن الليبيةلمعظم الم اً عمراني شهدت تطوراً 

 .1الليبية

م أن الحاجة تدعو إلعداد مخططات حضرية 1611لقد وجدت وزارة التنمية والتخطيط في سنة 

م (والتي  1616 –م 1611نطلقت هذه المرحلة مع مرحلة تنفيذ أول خطة إنمائية )اللمدن حيث 

تضي البدء بالبنية التحتية والفنية للمدن ,عليه فقد تم التعاقد نتقالية تقاسنوات مع سنة  2 امتدت

 .وذلك لدراسة أهم المدن وإعداد المخططات لهاستشارية الغربية مع مجموعة من المكاتب اال

م مع مجموعة من المكاتب االستشارية الغربية مثل )دوكسيادس   1611لقد تم التعاقد خالل سنة 

ً بأن إقليم الخليج موزع ما بين إلقليم بنغازي ، وايتنج  إلقليم فزان مع مدينة طرابلس علما

بنغازي وطرابلس( وذلك لدراسة أهم المدن والقرى الليبية وإعداد مخططات لها، وقد كانت 

الدراسات مهتمة بالنمو الحضري ولم تتطرق إلى الدراسات اإلقليمية إال بصفة محدودة، وكان 

لمدن والقرى تغطي فترة تخطيطية مدتها عشرون سنة من الهدف هو إعداد مخططات لهذه ا

 .2م1699م وحتى 1619

 

 مخطط وايتنج:مرحلة . 2.3

مع زيادة دخل البالد، وتوفر المال الالزم، والرغبة في تخطيط وتنظيم كل التجمعات السكنية 

 ( بإعداد مخططات شاملة لمدينةWHITING، كلفت الحكومة مؤسسة وايتنج العالمية )ها في

م، وقد تم إعداد المخطط حسب المبادئ 1611م(، في أكتوبر عام 1699-م1619بنغازي )

الحديثة لتخطيط المدن في ذلك الوقت، أخذين بعين االعتبار دور بنغازي الخاص في تطور 

د ب نيت التوصيات ، وقارها ثاني أهم أكبر المدن الليبية اإلقليم المحيط بها، والبلد بأكملِه باعتب

دقيقة للمشاكل الناتجة عن الزيادة السريعة لسكان المدينة، وتطورها  اس دراسةعلى أس

 مناطق سكنية جديدة، وأماكن للعمل وإلى تنظيم نمو االقتصادي الكثيف، والحاجة إلى إنشاء 

 ولتأمين الصحة واألمان والرفاهية لسكان المدينة شكل حركة المرور في المنطقة الحضرية، 

 .3لمرافق والخدمات االجتماعيةوذلك بتزويدها با

 
1
 .111صـ –مرجع سابق  -  (تطور المدن والتخطيط الحضري) ليبيا -علي الميلودي عمورة د.  

2
 . 111صـ –مرجع سابق  –-  (تطور المدن والتخطيط الحضري) ليبيا  -علي الميلودي عمورةد. 

3
 بلدية بنغازي. –المملكة الليبية  –مؤسسة واينج العالمية  – م1611 –مشروع تخطيط مدينة بنغازي )التقرير النهائي(   
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نسمة، وقد  ألف 112بلغ م 1612عدد سكان المدينة سنة  فإنحسب ما ورد في مخطط وايتنج و

يؤكد هذا المخطط أن حجم المدينة ألف نسمة و 22 يحوالكان يبلغ  إذم 1622تطور من عام 

 إلى نصف مليون نسمة. يصل في نهاية القرن حتىظ سوف يزداد بشكل ملحو

، وخالل ليون بنهاية القرنكانت توقعات مؤسسة وايتنج لعدد السكان بأنه سيتجاوز النصف م

ً ي حتمل أن يصل عدد السكان إلى مليون نسمة، وذلك نتيجة زيادة حجم المدينة،  خمسين عاما

 والدور الرئيسي الذي تلعبه  المدينة في اإلقليم الشرقي والهجرة والزيادة الطبيعية.

في تنظيم المدينة ؤسسة وايتنج الخطوط العريضة للسياسة التي تم إتباعها يقدم مخطط م

باإلضافة إلى الحلول العملية للمشاكل التي كانت تواجه بنغازي، وقد تضمن بعض المقترحات 

 التي تتعلق بطبيعة ومكان المرافق العامة الكبيرة.

ات المستقبلية ضمن حدود ويقترح المخطط الشامل لكيفية استعمال األراضي، توزيع النشاط

ويضمن المشروع تأمين  ، وهو يحدد األراضي المعدة للسكن ونوعية المساكن وكثافتهاالبلدية

مناطق التطور الصناعي، كما يتوقع أن يصبح قلب مدينة بنغازي في المنطقة التجارية 

الداخلي  المركزية في )سيدي حسين( قرب منطقة السلماني  المتطورة حديثاً وشاطئ الميناء

، بأماكن واسعة لوقوف السيارات المتصل من هذه المنطقة المحددة بالطرق السريعة والمزودة

وإزالة ع حلول بديلة إلسكان ذوي الدخل المنخفض دارية والتجارية، كما تم وضوالنشاطات اإل

شكل  افغير هذاستصالح سبخة السلماني كمنطقة سكنية حديثة، تم  و ،األحياء الفقيرة وإصالحها

المدينة األساسي إلى حد كبير،  مما أثر تأثيراً كبيراً على الذاكرة التاريخية للمدينة ومأل الفراغ 

 . 1الواسع بين شريطي التطور لمنطقتي الصابري والبركة

إن العمود الفقري لنظام المرور المقترح في بنغازي بمخطط ف أما عن شبكة الطرق والمرور

رئيسية،  شبكة تشبه )بيت العنكبوت( تتألف من خمس طرق  شعاعيةوايتنج، هو عبارة عن 

بشبكة مناطق التطور الواقعة على األطراف، وتصل مدينة بنغازي  إلىتنبثق من مركز المدينة 

هذه الطرق الشعاعية الخمس بواسطة أربع طرق حلقية مقترحة،  الطرق اإلقليمية، وترتبط

الثاني(، وتقوم هذه الطرق الطريق الدائري ) القائم( Ring roadباإلضافة إلى الطريق الحلقي )

، وتصل عبر مختلف أحياء المدينة حركة المرور والنقل الحلقية بوظيفة تسهيل وتصريف

 مناطق التطور المختلفة في المدينة بعضها ببعض.

 يتميز نظام المرور المقترح لمدينة بنغازي بالخصائص التالية:

التي إذ يشمل نظام المرور على سلسلة من الطرق المتناوبة : مع الزمنالمرونة قابلية   .1

ر في بعض، والتي يمكن ألي منها أن تتوسع لمواجهة متطلبات المروببعضها  يتصل

 عرض كاِف للشارع لهذه الغاية. قتراحاالمستقبل، حيث تم 

 إمكانية اختيار طرق بديلة للوصول للهدف. .1

 دينة.بين أي نقطتين ضمن الم سهولة االتصال  .1

 التمييز بين مختلف وسائل النقل للحيلولة دون ازدحام ومخاطر المرور. .2

 
1
 التقرير النهائي. –مشروع تخطيط مدينة بنغازي  -م 1611 –مؤسسة وايتنج العالمية   
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باإلضافة إلى إمكانية التكامل مع شبكة الشوارع الحالية والتوجيه االقتصادي في شق الشوارع 

واسعة  حافالتوالمحافظة على وحدة األحياء، كما تم اقتراح نظام للنقل العام يتمثل في شبكة 

سمح بتنسيق استعمال الطرق السريعة والمحلية على طول الشرايين الرئيسية، النطاق بشكل ي

والشوارع الفرعية، كما اقترح إنشاء محطة انطالق رئيسية لخدمة النقل المحلي واإلقليمي على 

 .ين المنطقة التجارية المركزية ومركز المدينة مساحة سبعة هكتارات تقع ب

سم نظام المرور لكي يتال معين للنشاطات الحضرية، وهو يضم قسماً  مكاني مع توزيعم ءلقد ر 

كبيراً من نطاق الشوارع القائم، ويربطه بشبكة مرور مرنة تسهل حركة المواطنين والبضائع 

 في مدينة بنغازي وخارجها.

 كما تم تصنيف شبكة الطرق ودرجاتها كاألتي:

 طرق شريانية. -

 طرق متشعبة. -

 طرق فرعية. -

  طرق محلية. -

 خالل تنفيذ مخطط واتينج، فإنه يمكن مالحظة تحقيق األتي:ومن 

ظهور األحياء الجديدة مثل حي على بن أبي طالب، والسلماني الشرقي، وحي السالم،  -

 وعمر المختار، واألنصار، والحدائق، والزيتون.

تحديث األحياء القديمة، واالستفادة من التجهيزات الحديثة في المدينة، مثل المياه  -

 رباء والمجاري وغير ذلك.والكه

 التوسع الرأسي للمدينة، خاصة في المنطقة الممتدة بين مركز المدينة ومنطقة البركة. -

 إنجاز العديد من الحدائق، والمناطق الرياضية والترفيهية، والجامعة. -

 بنينا باتجاه الشرق. –تطور المنطقة الصناعية على طول طريق بنغازي  -

اط النقد التي قًدمت لهذه المخططات، وكانت المبرر إلعداد ورغم ذلك فإن هناك بعض نق

 م، ومن أهم أوجه النقد:1222مخططات الجيل الثاني لعام 

م )سنة األساس( إلى سنة 1619مدة المخططات كانت عشرين سنة، امتدت من سنة  .1

م )سنة الهدف(، وهي تعتبر مدة طويلة إذا ما أخذنا في االعتبار المتغيرات 1699

 رات الهائلة التي حدثت في البالد.والتطو

 غياب المشاركة الشعبية في التخطيط، حيث أنه كان تخطيطاً مركزياً ولم يكن محلياً. .1

نقالب عام اة واالجتماعية؛ نتيجة قيام تغير األولويات في برامج التنمية االقتصادي .1

يادة زتنوي وعمار وإن كانت غير واضحة المالمح وظهور رؤية جديدة لإل، م 1616

االهتمام بالقطاع الصناعي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى توفير مساحات من 

 . األراضي داخل المخطط وخارجه؛ لتوطين الصناعات والمنشآت المستجدة
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غياب التخطيط المكاني اإلقليمي، حيث أن بعض المخططات لم تنظر إلى العالقات  .2

 .1دينةالمكانية واإلمكانيات االقتصادية في إقليم الم

نتيجة لألسباب السابقة كان من الضروري إعادة النظر في المخططات على مستوى ليبيا، 

على دراسات تخطيطية وطنية وإقليمية، تٌترجم معتمدة لتواكب التغيرات والمتطلبات الجديدة، 

إلى مخططات محلية للمدن والقرى، وعليه كلفت أربع مكاتب استشارية بإعداد مخططات 

 م( حيث كلفت1222 -م 1692للفترة الزمنية من عام )لكافة المدن الليبية إقليمية وشاملة وعامة 

 .2قليم ومدينة بنغازيإشركة دوكسيادس بإعداد مخططات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 .12صفحة  –قصة التخطيط العمراني  –عام مدخل  -الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا -1221 –د. سعد القزيري   
 مخططات الجيل الثاني:  2

 ( بإعداد مخططات شاملة وعامة إلقليم طرابلس.Polserviceكلفت شركة بولسرفيس البولندية )  -
 ( بإعداد مخططات شاملة وعامة إلقليم سبها.Finmapكلفت شركة فنماب الفنلندية )  -

 .كلفت مجموعة مكاتب أخرى استشارية بإعداد مخططات المدن الجديدة في البريقة ورأس النوف والسرير  -
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 مرحلة مخطط وايتنج – (32الشكل رقم )
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 مخطط دوكسيادس )الجيل الثاني(: مرحلة. 2.3

م، 1696م وانتهت عام 1622بدأت دراسات المخطط العام لمدينة بنغازي )الجيل الثاني(  عام 

( ً م( إال أن فترة 1222-م 1692وبالرغم من أن الفترة المقدرة للمخطط غطت عشرين عاما

وهي الفترة التي تم الشروع فيها بإعداد مخططات الجيل الثالث  م 1221التنفيذ امتدت حتى عام 

عمار ن هذا المخطط مازال لم يستكمل وذلك لتباطؤ الدولة وعدم الجدية في عمليات اإلويبدو أ

 .والتنمية والتطوير 

يشمل المخطط العام لمدينة بنغازي )الجيل الثاني( منطقة الكويفية في الشمال، وقنفودة البحرية 

 والقوارشة في الجنوب، واإلسكان الصناعي في الشرق.

هكتار، حيث  24,021مع بنغازي )مشروع الجيل الثاني( مساحة يغطي المخطط العام لتج

هكتار من إجمالي المساحة للحزام األخضر واألراضي الزراعية  8,000تخصص مساحة 

 16,000وتقدر مساحة األرض المتاحة لالستعماالت الحضرية بحوالي الخاصة والمناطق 

نسمة  800,000ا اإلمكانية الستيعاب إن المناطق السكنية في مشروع الجيل الثاني لديه هكتار.

مخطط تتجاوز عدد السكان شخص/هكتار، وبما أن سعة ال 122بمتوسط إجمالي كثافة سكنية 

نسمة، فإن المخطط العام وضع تصوراً لمنطقة سكنية قادرة على تلبية  750,000 المتوقع

وابط والمحددات ضباللتزام ستكماله واالالو تم تطبيقه و م1222الحاجيات إلى ما بعد عام 

 . 1التخطيطية ومراجعته دوريا بالمتطلبات والمستجدات

بنغازي تكاد أن تكون منفذة بالتوافق مع  بمدينة طرقالفي الوضع الراهن ي الحظ أن شبكة 

المخطط العام لمشروع الجيل الثاني، وقد أعطى التحليل النسبي الخاص بشبكة الطرق والوضع 

 :الراهن النتائج التالية

في فترة مشروع الجيل الثاني للمخططات، تم تطوير الطريق العام الساحلي وتوسيعه  -

 كطريق سريع ليتيح فرصة السفر مباشرة من قلب المدينة.

وشارع العروبة، حيث تم تنفيذهما  المطارهناك طريقان شريانيان قطريان وهما: طريق  -

 وفقاً للمخطط العام.

الطريقين الدائريين األول والثالث، وملتقيات الطرق  تم وفق المخطط العام، تنفيذ معظم -

المقترحة على هذه الطرق، غير أنه تم فتح مقطع من الطريق الدائري الخامس والرابع، 

وهو الواقع ما بين جمال عبد الناصر، والطريق الساحلي )العروبة( بعرض أقل من 

 المقترح، لذلك لم يتم معالجة التقاطعات الواقعة عليها.

حدود الطريق داخل التي تقع الوضع الراهن معظم الطرق المجمعة، خاصة تلك  في -

 .2الدائري الثاني، تم تنفيذها وفقاً للمخطط العام

 
1
العام لمدينة بنغازي ) مشروع الجيل الثاني (،  خطط(، تقييم الم0106 - 0111مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )  

 .12، صـ ، تقرير غير منشورإمكانيات وبدائل التنمية
2
 .11المرجع السابق، صــ  -  مشروع الجيل الثالث للمخططات  
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التحليالت الخاصة بتنفيذ المخطط ومن خالل الدراسات التي أ جريت على مخطط الجيل الثاني و

 لمشروع تم التوصل إلى النتائج التالية:لالعام 

% من هذه 22.2 ,هكتار 10,172قة الحضرية القائمة لمدينة بنغازي تغطي المنط -

% من هذه المساحة تم 11.1المساحة تم تطويرها قبل مشروع الجيل الثاني للمخططات، 

ً للمخطط العام،  % تم تنميتها في تعارض مع المخطط العام، 12.1تطويرها وفقا

 الجيل الثاني.% من هذه المساحة نشأت فيها تنمية خارج مشروع 12.1و

% 11.6إذاً معدل تنفيذ مشروع الجيل الثاني للمخططات داخل الطريق الدائري الخامس  -

 .ن الدائريين الرابع والخامسحيث تقع التنمية المتوافقة مع المخطط بين الطريقي

كما يعتبر معدل تنفيذ مشروع الجيل الثاني للمخططات خارج الطريق الدائري الخامس  -

ً منخفض الي أصبحت مشاريع التنمية غير المخطط لها والعشوائية منتشرة في ، وبالتا

 المناطق المحيطة بمدينة بنغازي.

، إال أن هناك مساحات على الرغم من انتهاء سنة الهدف للمخطط العام لمشروع الجيل الثاني

 لم تنفذ فيها شروط المخطط بعد. كبيرة،

لمشروع الجيل الثاني، أن معظم المناطق  توضح المقارنة بين الوضع الحالي والمخطط العام

التي خصصت كمناطق سكنية وصناعية في قنفودة والقوارشة واإلسكان الصناعي وبودزيرة 

 والكويفية خارج الدائري الخامس لم يتم تطويرها بعد.

 وهي مشاكل الحظ وجود العديد من المشاكل الحضرية في مدينة بنغازي، ن وزيادة على ما سبق

 تتفاقم في المستقبل وهي: حتمل أني

 الخلل في توزيع الكثافة السكانية وكثافة الحركة المرورية في المناطق المركزية. -

مستويات متدنية من المباني واالفتقار إلى المرافق العامة االجتماعية والثقافية في بعض  -

 المناطق السكنية داخل الطريق الدائري الخامس.

الدائري الطريق انتشار حضري واسع عشوائي نحو األراضي الزراعية، خاصة خارج  -

 الخامس وعلى األطراف الشمالية والجنوبية لطريق بنينا.

تعطل تنفيذ مشاريع المركز و تنفيذ جزئي للمشاريع في المناطق المركزية والساحلية -

 .1الحضري

 متدنية كاألتي:المشاكل الرئيسية في المناطق السكنية ال كما تتمثل

 مباني متهالكة والتشويه في أشكال المباني واالفتقار إلى المرافق العامة. -

 استعمال غير فعال في األراضي الحضرية والبيئية. -

 استعمال غير فعال للمواقع المركزية الجذابة من حيث طبيعة الوظائف والكثافات. -

 الحيوية من المدينة. في بعض األماكنو تشوهات عمرانية مشاكل بصرية وجمالية  -

ً سبباختالط استعماالت األراضي بشكل عشوائي  - كل في المرور وفي مشا اختالطا

 والبصري . البيئيالتلوث 

 
1
 .11المرجع السابق، صــ -  مشروع الجيل الثالث للمخططات  
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 م(.3222( توزيع استعماالت األراضي للمخطط العام لتجمع بنغازي )مشروع الجيل الثاني( )11جدول رقم )

 (2% ) (3% ) المساحة )هـ( استعماالت األراضي

 43.88 26.91 6.465 المناطق السكنية

 1.80 1.10 312 مراكز التجارة و األعمال

 0.78 0.48 112 المرافق العامة واإلدارية

 7.24 4.44 1.067 المرافق االجتماعية

 12.54 7.69 1.848 المناطق الرياضية والترفيهية

 8.35 5.12 1.230 أماكن ترفيه على الواجهة البحرية

 13.64 8.37 2.010 صناعيةمناطق 

 7.68 4.71 1.131 شبكة طرق رئيسية
 1.41 0.87 129 ميناء ومحطة حافالت رئيسية

 2.23 1.37 233 مناطق خاصة
 0.45 0.28 12 مرافق )منافع(

 100.00 61.34 14.784 صافي المساحة المطورة
  4.73 1.136 مناطق زراعية
  28.09 6.748 الحزام األخضر

  5.84 1.403 م(1222محجوزة إلي ما بعد عام )مناطق 
  38.66 9.278 صافي المساحة غير المطورة
  100.00 24.021 إجمالي المساحة غير المطورة

 

 استعماالت أراضي تم قياسها على مخطط عام رقمي.( 1)

 النصيب بالنسبة المئوية في إجمالي مساحة المخطط العام لمشروع الجيل الثاني.( 3)

 النصيب بالنسبة المئوية في إجمالي المساحة المطورة.( 2)

العام لمدينة  خطط(، تقييم الم0202 - 0222مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )المصدر: 

 .6ر، صـ، تقرير غير منشوبنغازي ) مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية

 

 

 

 %43.88المناطق السكنية 

 %0.81مراكز التجارة واألعمال  

 %1.98المرافق العامة واإلدارية  

 %9.04المرافق اإلجتماعية   

 %00.64المناطق الرياضية والترفيهية   

أماكن الترفيه على الواجهة البحرية     
8.36% 

 %03.54المناطق الصناعية       

م3222مشروع الجيل الثاني  -األراضي للمخطط العام لتجمع بنغازي (: توزيع استعماالت 33الشكل رقم )  

 .2، صـالمصدر: مخططات الجيل الثالث، المصدر السابق
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 م، وشبكة الطرق التي تعتبر 1222بالرغم من وضوح مخطط دوكسيادس وتوقعاته لما بعد عام 

فإن ازدياد نسب المخالفات العمرانية والتعدي على  ,(Over Planed) م فرطة التخطيط

المخططات في ازدياد سريع، وذلك نتيجة إهمال نقطة التحكم في التطور والنمو الحضري الذي 

 يعتبر ركناً أساسياً في عملية التخطيط الحضري، بل هو محور التوازن فيها.

هو الفعل والنشاط واإلجراء  والتعريف الفعلي لمفهوم )التحكم في التطور والنمو الحضري(

المتخذ تجاه متابعة إعداد وتنفيذ المخططات لكافة التجمعات الحضرية من خالل الجهات 

وفي مختلف المراحل، إذ أنها  لتخطيط الحضري في كافة المستوياتواألجهزة المعنية بنشاط ا

ستند إلى والذي يالمنظم العملية التي توضح أن التطور والنمو الحضري هو النشاط الموجه و

 لوائح ومعايير وقوانين وإجراءات تطبقها أجهزة متخصصة ومعينة بالتخطيط.

لذلك فإن الخلل الناتج من زيادة المخالفات، وتدهور الرصيد اإلسكاني وظهور المشاكل وتفاقمها 

في شبكات المرافق العامة والقصور الشديد في الخدمات، وعدم التوازن في النمو الحضري 

مؤشراً واضحاً لوجود خلل كبير في عملية التحكم في التطور والنمو الحضري، وتطبيق  يعطي

 المخطط، ويمكن إرجاع هذا الخلل إلى النقاط التالية:

 ستجد من ظروف وتغيرات في المجتمععدم مرونة ومراجعة المخططات بما ي .1

 .عدم التنفيذ المتوازن للمخططات .3

 استيعاب وشمولية قوانين التخطيط عدم .2

 ر التخطيط والبناء للنمو المستمرعدم مواكبة لوائح ونظم ومعايي .2

عدم فاعلية اإلجراءات المتعلقة بتطبيق التحكم في النمو الحضري وعدم جدية المتابعة الميدانية  .2

 التفتيش على المخططاتوالفحص و

ً في مجال التخطيط هذا باإلضافة إلى عدم وجود العناصر المؤهلة تأهي ً أكاديميا الً علميا

الحضري بأعداد كافية، حتى يمكنها تغطية كافة مستويات التخطيط، مما جعل مكاتب التخطيط 

جعلهم عاجزين عن استيعاب مهام التخطيط  اص غير مؤهلين في هذا المجال؛ وتدار بأشخ

ت المصلحة الخاصة لضعاف نتشار ظاهرة الفساد الوظيفي والتي قدما ليباإلضافة إ والمتابعة

ستفادة الشخصية على مصلحة المدينة والتطبيق النزيه لال  ستغالل المخططاالنفوس و

 .لمخططها

ويرى البعض أنه بالرغم من أن هناك إيجابيات كثيرة نتيجة مخططات الجيل الثاني، فإن هناك 

 الثاني:إيجابيات مخططات الجيل  سلبيات كثيرة يمكن اختصارها فيما يلي

 تحسين الظروف المعيشية للعمل والحياة للقاطنين في حدود المخطط المكاني. -

 الرفع من مستويات الخدمات العامة االجتماعية والصحية والدينية. -

تطور المناطق خالل رؤية واضحة وصريحة ومميزة، وعدم تشتت العمران وتطوره  -

 عشوائياً.

 .1من التطور العشوائي خارج المدنالتحكم في العمران ضمن المخططات، والحد  -

 
1
 .116صفحة  –التحضر والتخطيط الحضري في ليبيا  –تقييم مسيرة التخطيط المكاني بالجماهيرية  –م. ميلود حلمي   
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الدرجة والسلبيات المتمثلة ب أما أوجه القصور التي انتقدت من خاللها مخططات الجيل الثاني

خذ ؤحركة السيارات ولم ي  وطرق مدينة لشبكة الإعطاء األولوية في تخطيط الفي األولى 

باإلضافة إلى النواحي األخرى  باالعتبار حركة المشاة والمقياس اإلنساني في بنية المدينة، هذا

 المتمثلة في األتي:

االعتماد في مراحل إعدادها على معلومات غير حديثة، مما نتج عنه متغيرات لم  -

 مع الواقع وعادات المجتمع الليبي وعالقته بمحيطه. تتمشّ 

الفارق الكبير في فترة المسح وإعداد الخرائط المساحية، وبين إعداد المخططات مما  -

األجهزة المتخصصة إلى إضافة حلقة أخرى مكملة، وإعداد خرائط التطبيق اضطر 

 لعقود منفصلة في فترات الحقة العتماد المخططات الشاملة.

تنفيذ المخططات على الطبيعة، وخاصة شبكة الطرق والمرافق والمنافع العامة تعطل  -

 .وفقاً لما هو محدد بالمخطط، نتيجة قصور التمويل وتضارب األولويات

 عدم وجود أجهزة فنية متدربة على إدارة هذه المخططات. -

 تأخر إصدار اللوائح الفنية المتضمنة لضوابط تنفيذ هذه المخططات. -

عدم تحديث المخططات في الفترة الزمنية المحددة )كل خمس سنوات( ما ينتج عنه  -

 عدم القدرة على معالجة المستجدات التي تظهر بين الحين واآلخر.

 .التفصيلية  مال تطبيق بعض المخططاتتأخر استك -

ما ينتج عنه ظهور أحياء سكنية معدم رفع الصبغة الزراعية عن أجزاء كبيرة منها،  -

ً عشوائية  وسط األراضي الزراعية بدون مواصفات ومليئة  متخلفة عمرانيا

 .بالتجاوزات

عدم وجود إدارة جيدة لألراضي، مما ينتج عنه االعتماد على أن األرض داخل  -

 المخطط ملكية خاصة، وهذا ما لم يؤخذ في االعتبار عند إعداد  المخططات.

 ضعف متابعة األجهزة المحلية للمخالفات والتعديات على المخططات وضبطها. -

اإلحصاءات  اسات التخطيطية المكانية، وإجراءعدم وجود تنسيق زمني بين الدر -

 الدورية والتغيير المستمر في الهيكلة اإلدارية.

 تصل الكثير من المدن الليبية  م وهي سنة الهدف للمخططات الجيل الثاني، لم1222بحلول عام 

إلى تنفيذ توصيات المخطط الشامل لهذه المرحلة، كما كان يفترض أن تكون عمليات إعداد 

م، غير أنها تأخرت تسع سنوات، وذلك ألسباب 1661مخططات الجيل الثالث قد بدأت في عام 

لي تكديس األموال إلي عدم جدية الدولة في التنمية العمرانية والتفاتها إأساسها ترجع  عديدة

والمخالفات العديدة في المخططات، وقد  أدى إلى انتشار البناء العشوائي ، ممالألمور األمنية

 م(.1222 –م 1222أطلق على هذه الفترة اسم )فترة الفراغ التخطيطي( من عام )
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 مرحلة مخطط دوكسيادس – (16)الشكل رقم 
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 الفراغ التخطيطي: مرحلة. 1.3

التي لم يشرع فيها في إعداد مخططات  م ( و1221 –م 1222الممتدة من عام )  هي الفترة

مخططات الجيل الثاني ) مخطط تنفيذ ستكمال اولم يتم فيها كذلك تفعيل و، الجيل الثالث

والتي  م1661والتي كان يفترض أن ت راجع وتطور منذ عام  بمراحلها التفصيلية ، دوكسيادس (

و في  لي وقتنا الحاضرإستعمال مخطط دوكسيادس استمر وام، 1222كانت سنة الهدف لها عام 

م 1221الوقت الذي لم يتم فيه البدء في مخططات الجيل الثالث والتي تأخر البدء بها حتى عام 

 في هذه الفترة انتشرت ,ف 1ديد مخطط دوكسيادس لتطوير وتجحيث بداية تجميع المعلومات 

التنمية العشوائية بدون ضوابط أو مراقبة، األمر الذي يزيد من صعوبة المعالجة، ويخلق واقعاً 

ً للنظم العمرانية، واالستعمال الصحيح للمناطق، ونقص  ً للمعايير التخطيطية، ومنافيا مخالفا

ب الواضح في مخطط المدينة، وارتفاع أسعار والتالع المعروض من األرض المعدة للبناء

على التجمعات السكنية، والحياة المدنية وصحة واضحة ، األمر الذي يعكس خطورة األراضي

البيئة وسالمتها، فضالً عما يترتب على ذلك من مساوئ من كل مناحي الحياة ومتطلبات 

، وانتشار الفوضى العمرانية، المجتمع، من اختناقات مرورية، وتكدس كتل البناء غير المنتظمة

 وانعدام المواقع الالزمة لمشروعات البنية التحتية، وإمدادات شبكة المرافق والخدمات العامة

 .لى الحدائق والمرافق الترفيهيةإ فتقارواال

كما واكب هذا الفراغ التخطيطي عملية تغيير في السياسات االقتصادية واالنفتاح، وخصخصة 

ائف العامة، وفتح المجال أمام المدارس والجامعات، والعيادات بعض الشركات والوظ

ية األخرى من فنادق والمستشفيات، والمصارف الخاصة باالنتشار، كذلك الوظائف التجار

دون األخذ  ومحالت ومجمعات تجارية ومناطق صناعية وصاالت مناسبات ومطاعم ومقاهي

رة االستيعابية لشبكات الطرق ومواقف القدفي االعتبار استعماالت األرض وتصنيفاتها، و

التجارية على طول الطرق وخصوصية األحياء السكنية، كما انتشرت المحالت  السيارات

، األمر يةمرورالحوادث الزدحام واالختناقات و الكثير من االمما خلق  الرئيسية وطرق التجميع

نتشار او وتأخر زمن الرحالتوممرات المشاة امة على الطرق الذي أدى إلى تهديد السالمة الع

 . بيئي والبصري والفوضى العمرانيةالتلوث ال

عد الدراسات والمخططات ذات جدوى ضمن هذه المتغيرات فقد جاءت غالبية توبذلك لم 

مشاريع القطاع الخاص من هذه الفترة مخالفة للمخططات التنظيمية حيث خلقت إشكاليات كبيرة 

مما أثر حتى على القيم وشبكة الطرق ومواقف السيارات في الفراغات العامة والمفتوحة 

 . على مستوى الحي السكني والمدينة ككلاإلنسانية 

  

 

 
1
مدخل عام ، بحوث مختارة من ندوة الجيل الثالث ،  -الثالث ومستقبل المدن في ليبيا الجيل -م 1221د. سعد القزيري ،   

 . 11منشورات مكتب العمارة لالستشارات الهندسية ، ص 
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 مخططات الجيل الثالث:مرحلة . 2.3

مع انتهاء مرحلة التخطيط الثانية، ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في اإلستراتيجية المكانية 

لمدن والقرى، والتوسع فيها، حيث تم في عام امخططات  تطوير وتحديثها، ومن ثم الحاجة إلى

بإعداد  بعد تأخر دام خمس سنوات األربعةكليف المكاتب االستشارية الوطنية م ت1222

 م( حيث ق سمت األقاليم األربعة على هذه المكاتب:1212-م1222مخططات الجيل الثالث من )

 يم بنغازي.كلف مكتب العمارة لالستشارات الهندسية بمخططات إقل -

 كلف المكتب االستشاري الوطني بإقليم طرابلس. -

 بإقليم فزان. الهندسي للمرافق كلف المكتب االستشاري -

 ( بإقليم الخليج.طرابلسكلف مكتب البحوث واالستشارات الهندسية )جامعة  -

إن مشروع الجيل الثالث يوفر فرصة إعادة سيطرة التخطيط في ليبيا، ويضع األسس للمراحل 

دمة من التنمية العمرانية في البالد، غير أن عمليات التخطيط تواجه تحديات كبيرة، أولها القا

اعد المشكلة اإلسكانية وتص التنافس على األرض بين التنمية الزراعية والتنمية الحضرية

، كما أن التخطيط الناجح يحتاج إلى تنسيق مكثف ومشاركة في المعلومات بين والمرورية

جهزة الحكومية والقطاعات غير الحكومية على المستوى الوطني والمستوى المؤسسات واأل

 المحلي.

لذا فإن مخططات الجيل الثالث أعطت الفرصة للحكومة الليبية إلعادة سيطرتها على عمليات 

 التنمية الحضرية، وأن تركز على تحسين إعداد المخططات وصياغتها، وكذلك تنفيذها.

ث تصنيف المشكالت الحضرية القائمة التي تعاني منها حاضرة مخطط الجيل الثالد رس في 

 بنغازي كاألتي:

 كثافة البناء والحركة المرورية في المناطق المركزية. -

مستويات متدنية في البناء، ووجود بيئة متردية، واالفتقار إلى المرافق العامة  -

 مخطط المدينة و في حدودواالجتماعية والثقافية في بعض المناطق السكنية الموجودة 

 الطريق الدائري الخامس. على جانبي

التطور العشوائي غير المنتظم بين الطريقين الدائريين الرابع والخامس، ومنطقة  -

بوعطني في اتجاه الشرق، وتقاطع الطرق خارج الطريق الدائري الخامس، في الطرف 

 الشمالي الشرقي من المدينة.

نحو األراضي الزراعية الخصبة، وحول محاور  المقنّنغير  االنتشار السكني والتجاري -

األطراف الشمالية حول الطريق الدائري الخامس، وكذلك  ولحالطرق الرئيسية، السيما 

 والجنوبية لطريق بنينا.

 التنفيذ الجزئي للمشاريع في المناطق المركزية والساحلية. -

ة، مثل السباخ والبحيرات اآلثار السلبية للتطور الحضري في مناطق الموارد الطبيعي -

 التي تشكل عقبات طبيعية بين المناطق الحضرية والمناطق الساحلية.
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 ) والتي تضم مدينة بنغازي وأما عن عدد السكان فقد بلغ إجمالي عدد سكان حاضرة بنغازي 

م 1221وفق التعداد السكاني لعام تيكا(  القوارشة و قنفوذة و دزيرة وبو فاخرة وبو الكويفية و

نسمة بحلول عام  (1,154,576)( نسمة، حيث يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 601,287حوالي )

 م، حسب توقعات الجيل الثالث.1212

لذلك فقد درست كل تلك المشكالت الحضرية، وتعداد السكان ومشاكل الحركة والمرور، وقد تم 

األمثل، والذي تم  ختير منها البديلاالستعماالت األراضي  العاموضع مقترحات للمخطط 

م، من قبل اللجنة الشعبية العامة، حيث نص القرار 1226( لسنة 211اعتماده وفقاً للقرار رقم )

 األتي:على 

م( على النحو المبين بالرسم 1212-م1222يعتمد المخطط الحضري لحاضرة بنغازي )

 التخطيطي المرفق، ووفقاً لما يأتي:

 تشمل مخطط الجيل الثاني والتوسعات التالية:مخطط مدينة بنغازي الكبرى والتي  .1

 بنينا. –الكويفية شماالً حتى طريق سيدي خليفة  -

-  ً  تيكا. –حتى الطريق الواصل بين بوفاخرة  بوفاخرة جنوبا

ً في المنطقة المحصورة ما بين طريق الخليج العربي جنوباً  - بوعطني شرقا

 ( هكتار.92,414.33وطريق العراق شماالً بمسافة إجمالية تبلغ )

 المنطقة الصناعية بسيدي خليفة. .1

 المنطقة الحرة بوفاخرة. .1

 ميناء المريسة التجاري. .2

 المراكز الخدمية في كل من الكويفية، بوعطني، بوفاخرة. .2

 محطة السكة الحديدية، ومسار قطار المدينة. .1

 .1المسارات المقترحة لمداخل المدينة .2

 

ستعماالت األراضي وتحديد الحدود الفعلية لمدينة بنغازي إال أنه لم عتماد المخطط العام الرغم ا

لنجد أن  ، عديدةنتظارها سنوات ايتم المباشرة في إعداد المخططات التفصيلية والتي طال 

رتجالية في تحديد مواقع بعض المشاريع وعدم وضوح ملئ بالقرارات اال، المخطط العام نفسه 

الرؤية أو الفكرة التخطيطية في بعض المواقع والتي يوجد بها أكثر من مخطط معتمد نتيجة 

فبراير والتي تولدت من معاناة  12الكثير من التالعب في المخطط وعليه ,فالواجب وبعد ثورة 

رامة اإلنسانية والحياة في بيئات متدهورة متهان للكنواع الفساد واالأ ىعتأشعب عانى من 

إستراتيجية واضحة  ةعمرانيا بكل المقاييس ,عليه فإن الدراسات القادمة يجب أن تبنى على رؤي

 .ة اإلنسان الليبي وصحته ورفاهيتهالمعالم أساسها كرام

 

 
1
 الجيل الثالث. –مكتب العمارة  –م 1226( لسنة 211قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )هذه المحددات حسب  
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 مرحلة مخطط الجيل الثالث – (22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 :والمحيط الجغرافي  بإقليمهاعالقة المدينة . 2

 ي عرف المحيط الجغرافي بأنه ذلك النطاق الذي يؤثر ويتأثر بالمدينة ويحيط بهيكلها الجغرافي

ً ما ي عرف ب يتم تخطيط  وهو المدخل العلمي والمنهجي لدراسة المدينة إذ ال قليم المدينة،إمكونا

 ليم العمراني لها .قتنميتها بعيدا عن ذلك المحيط الجغرافي واإل مدينة أو

أنه هو الحيز أو النطاق الذي يعطي للمدينة الحرية في  إلى وترجع أهمية هذا المحيط  الجغرافي

عن المدينة األم  العبءالنمو والتوسع مستقبال من خالل تنمية وإقامة مجمعات جديدة به لتخفيف 

للكثافات السكانية المرتفعة ومعدالت التزاحم والنمو  ومن خالل ذلك المحيط يمكن أن نجد حلوالً 

 العشوائي المفرط والضغط على الخدمات العامة والقصور في المرافق .

جتماعية قتصادية واالقليمها التخطيطي من النواحي االإرتباطا وثيقا باترتبط مدينة بنغازي 

 بنغازي التخطيطي، والذيى غرب إقليم يقع إقليم بنغازي الفرعي في أقصحيث  ،واإلدارية

يحده البحر األبيض من الشمال والغرب، واإلقليم الفرعي المرج من الشرق، وإقليم الخليج 

التخطيطي من الجنوب،  وهو من أصغر األقاليم الفرعية مساحة، إذ ال تزيد مساحته عن 

ث حجم % من إجمالي إقليم بنغازي التخطيطي، ولكنه أكبرها من حي2.1، بنسبة ²كم11.212

يضم  م .1221حسب تعداد السكان لعام نسمة،  211.221عددهم حوالي السكان، حيث يبلغ 

مدينة بنغازي العاصمة اإلقليمية، وثاني أكبر المدن الليبية، ويعتبر إقليم بنغازي قليم الفرعي اإل

 من أكثر المناطق في ليبيا تنوعاً ونشاطاً من الناحية االقتصادية. اً الفرعي واحد

م أن عدد سكان إقليم بنغازي التخطيطي يبلغ 1221أظهرت نتائج التعداد السكاني لعام  كما

% من إجمالي سكان ليبيا، وضمن هذا اإلقليم تمثل مساحة 12.1نسمة بما يعادل  181918199

% من 11.69نسمة بما يعادل  2118221% بعدد سكان 9.2اإلقليم الفرعي بنغازي نسبة 

 .1إجمالي سكان ليبيا

رتبط األنشطة االقتصادية في اإلقليم الفرعي بالتجمع السكاني الحضري الرئيسي في بنغازي، ت

%( في اإلقليم الفرعي بنغازي بينما تتسع بنغازي ألكثر 21.1ويعيش أكثر من نصف السكان )

% من سكان اإلقليم، وباستثناء بنغازي فإن باقي التجمعات السكانية تتميز بصغر 22من 

 حجمها.

لطريقة التنظيمية المتبعة في تحديد التجمعات المكانية المنسقة هرمياً، والقائمة على النظام إن ا

 الهرمي للمراكز الحضرية، تنتج عنها من الوهلة األولى الترتيبات التالية:

نسمة، حيث تقف  1228222تجاوز ي( في القمة بتعداد سكان Metropolisتقف الحاضرة )

ينة كبيرة في إقليمها، أما الفئة الثانية فإن تعداد سكانها يتراوح بين مدينة بنغازي منفردة كمد

وطبرق، وتغطي الفئة  ودرنةنسمة، والتي تتمثل في المرج والبيضاء  1228222 – 228222

نسمة، ويبلغ عددها ثماني في إقليم  228222 – 128222الثالثة البلدات بحجم سكان يتراوح بين 

بنغازي التخطيطي، وهي تتمثل في قمينس وسلوق والكويفية وبنينا وتوكرة واألبيار، وتتكون 
 

1
 Report- 1 .Benghazi Planning Region , 3GPP,( 2000-2025 )النطاق الخدمي بنغازي ،  –تقارير مخطط الجيل الثالث  

 م. 1222إعداد مكتب العمارة لالستشارات الهندسية، بالتعاون مع شركة جيوتك التركية ، تقرير غير منشور ،
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تجمعاً سكانياً، والتي يشار إليها على أنها بلدات صغيرة يتراوح تعداد  11الفئة الرابعة من 

ارشة وبوديزيرة وسيدي خليفة، كما تضم نسمة، ومن أهمها القو 128222 - 2222سكانها بين 

قرية في  12نسمة، ويبلغ عددها  2222 - 1222يتراوح بين  الفئة الخامسة القرى بحجم سكان

إقليم بنغازي التخطيطي، من أهمها المليطانية وبومريم وقبر جيرة ودريانة وقنفودة البحرية 

 1222 - 222راوح بين  قرية صغيرة بحجم سكان يت 21والفعكات، من جهة أخرى هناك 

نسمة، وهي تنتمي إلى الفئة السادسة مثل الخضراء والمقرون وكركورة والرجمة والمقزحة، 

 61أما الفئة األخيرة فهي الفئة السابعة وهي التجمعات السكانية المتناثرة باإلقليم، ويقدر عددها 

 .1النجيلة وزاوية مسوس الحليس و ويفية ولكتجمعاً سكانياً مثل ا

م( تركز 1221في اإلقليم، ففي عام )للخدمات حاضرة بنغازي كمركز من الدرجة األولى تعمل 

% من سكان اإلقليم الفرعي في حاضرة بنغازي، وسيتواصل دورها دون شك لتكون 91معدل 

إن أنشطة الميناء والمطار الدولي ارية والتعليمية والطبية لإلقليم. العاصمة اإلدارية والتج

وتجارة الجملة المتركزة أصالً في  واإلقليمية اصالت على الطرق العامة الرئيسيةوخطوط المو

، جميعاً تؤمن دور الحاضرة والجامعة والمرافق العامة واالجتماعية والثقافية ذات المرتبة العليا

ولتصل المدينة كذلك ألداء دورها  في المستقبل لتمثل المركز الرئيسي في اإلقليم الحاضرة

 ةجب كذلك التخفيف من المركزية في تركز الوظائف والخدمات السابقامن الوفبفاعلية  الوظيفي

قليم كال بما يتناسب تنمية وتطوير كافة التجمعات باإل ينبغيالذكر في مدينة بنغازي بل 

قليم ومقوماتها الطبيعية والبشرية في صورة واضحة للتكامل الفعال بين كافة مدن وتجمعات اإل

 .لمشاكل المتركزة في المدينةمن ا وللحد

 ( نطاق تخديم حاضرة بنغازي في اإلقليم الفرعي. 21الشكل رقم ) 

 

 
 

 

3221العدد  عدد السكان التصنيف  

اإلجمالي 
المقترح 

3232 

. حاضرة1 + 322,222بنغازي    1 1 

. مدينة رئيسية3  22,222 - 322,222  - 2 

. مدينة.2  12,222 – 22,222  1 3 

. بلدة2  2,222- 12,222  2 31 

. قرية.2  2,222 – 2,222  11 32 

. تجمع سكني.1  222 – 2,222  16 23 

. تجمع ريفي.2  222 21 61 

 323 31  اإلجمالي

النطاق الخدمي بنغازي، إعداد مكتب العمارة لالستشارات الهندسية، بالتعاون  –تقارير مخطط الجيل الثالث  المصدر:

 .م3222مع شركة جيوتك التركية ، تقرير غير منشور ،

 Report- 1 .Benghazi Planning Region , 3GPP,( 2000-2025 ). 
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سكانها ونشاطها تتوزع في إقليم بنغازي العديد من المدن والقرى التي تتباين في مساحتها وعدد 

قتصادي ومقوماتها السياحية وطبيعتها الخالبة حيث ي ثري هذا التنوع إقليم بنغازي الفرعي اال

ستغالل األمثل من الناحية السياحية ستغاللها االابالكثير من المقومات والفرص التي ي فترض 

دينة بنغازي ودعم قليم والتكامل مع مقتصادية للنهوض بهذا اإلوالزراعية وكافة النواحي اال

 :قليم بنغازي الفرعيإبين مدن  ةالمساففي والجدول التالي يوضح التقارب والتباعد  قتصادها .ا

 

 
 

 ومسافات التأثير بين مدينة بنغازي ومدن إقليم بنغازي الفرعيتأثير نطاق ال( 23شكل رقم )ال
 المصدر: مخططات الجيل الثالث ، مكتب العمارة، مع إضافات الباحثة.                

Regional Planning Report(Benghazi Planning Region), 3GPP (2000-2025) 
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 :قليم الفرعي اإلمنطقة في حدود  بهاالمحيطة  مدينة بنغازي و التجمعات القريبة  المسافات بين(  13جدول رقم )

 التجمع
 البعد عن مدينة 

 بنغازي )مركز المدينة(

عدد السكان لعام 

 م3221

 نسمة  9162       كم  11 القوارشة

  1112 كم 11 قنفودة

 1121 كم 11 الفعكات

 12111 كم 11.2 الكويفية

 12211 كم 19 بنينة

 1129 كم 12 سيدي خليفة

 1111 كم 11 النواقية

 1662 كم 12 العريبات

 1112 كم 12 الرجمة

 2211 كم 12 دريانة

 2221 كم 16 جردينة

 1212 كم 21 بومريم

 11912 كم 21 األبيار

 11211 كم 21 قمينس

 11121 كم 21 سلوق

 1212 كم 22 برسس

 1221 كم 29 المليطانية

 12126 كم 12 اتوكر

 1112 كم 21 المقرون
 المصدر: حسابات الباحثة.

 م.1221الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج األولية لتعداد لعام سكان مصدر عدد السكان: الهيئة 

 

 النقل والمواصالت في اإلقليم الفرعي بنغازي:نظام . 2

ا بينها يتألف من مجموعة من األجزاء والعناصر المترابطة فيم إن المفهوم العام ألي نظام 

فهو مجموعة وسائل النقل ومرافقها ، وبالنسبة لنظام النقل تستعمل لتحقيق هدف مشتركوالتي 

 . سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية وسواء كان على الصعيد اإلقليمي أو الحضري

النقل البري والتي شبكة  يتشكل منيخدم اإلقليم الفرعي بنغازي نظام نقل و مواصالت جيد 

مع طرق سريعة رئيسية، باإلضافة إلى النقل نسبيا متطورة الشريانية ال تتكون من الطرق

عن طريق ميناء الذي يتم الجوي عن طريق مطار بنغازي )بنينا الدولي(، والنقل البحري 

 بنغازي.
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 النقل الجوي: - أ

يعتمد سكان إقليم بنغازي التخطيطي والفرعي على مطار بنينا الجوي الدولي، حيث يعتبر 

شرقية من ليبيا، هذا باإلضافة إلى وجود مطار بطبرق، في المنطقة ال كبرالمطار الدولي األ

في بعض األحيان  داخليالمحلي ال على المستوى تخدم تامطار اولكنه والكفرة ومطار األبرق

. يبعد مطار بنينا عن مدينة المرج بحوالي حتياج معين وإنما وفقا ال ورحالتها ليست منتظمة

كم، وهو يعتبر  212كم، وعن طبرق  112كم، وعن درنة 122كم، وعن البيضاء بحوالي  92

وتقدر الطاقة  .دول العالم المنفذ الجوي الرئيسي لسكان إقليم بنغازي للتواصل مع باقي 

الرحالت هي رحالت محلية  عدل ثلثيمفي السنة وب مسافر لفأ 222بحوالي   ستيعابية لهاال

القائمة بالمطار بحالة بسيطة وال كما تعتبر المرافق والخدمات  ،رحالت دولية رياألخوالثلث 

    تعكس حجم المهمة التي يجب أن يقدمها هذا المطار بالنسبة لإلقليم والمنطقة الشرقية ككل .

 النقل البحري:  - ب

، البالد والمنطقة الشرقية نشآت النقل البحري في ويعد الميناء التجاري بمدينة بنغازي من أهم م

% من واردات وصادرات ليبيا تكون عبر المواني، ويعد ميناء 62وتتمثل أهمية الميناء في أن 

 ، والميناء التجاري الثاني في ليبيا.ليبيةموانئ الالبنغازي من أقدم 

بنغازي الفرعي من مواد بناء كما يمكن أن نالحظ أن معظم السلع التي ت نقل براً في إقليم 

وخضراوات وفواكه ومواد غذائية أخرى، وكذلك األسمنت ومعدات النفط وهي من السلع الهامة 

,ولكن موقع الميناء وسط المنطقة المركزية بمدينة بنغازي عبر هذا الميناء  المنقولة في اإلقليم

 .زدحام وربكة حركة المرور بهااال يؤثر تأثيرا واضحا على

 :نقل البريال  - ج

مأن خأالل التأرابط السأهل والسأريع مأا بأين المنأاطق الجغرافيأة  وتأأتي أهميأة النقأل بالسأيارات 

، وبالتأالي فأإن تطأور النقأل عأن صأول إليهأا بواسأطة الوسأائل األخأرىالو خاصأة التأي يصأعب

لتأأأمين التأأدفق  طريأأق المركبأأات الخاصأأة أو العامأأة يجأأب أن يواكبأأه تخطأأيط وتطأأوير الطأأرق

 .لالزم لهذه المركباتالمروري ا

شبكة النقل البري هي العمود الفقري للنقل، إذ أنها القادرة على توفير خدمات النقل من  كما إن

المنشأ إلى الوجهة المحددة، وفي األعوام األخيرة ازدادت أهمية النقل بالسيارات، وخاصة بعد 

لدى اإلقليم الفرعي شبكة طرق إنشاء شبكة طرق سريعة، وشاملة، قللت من وقت السفر، و

سريعة ال بأس بها، من خالل خمس طرق دائرية تحيط بالمنطقة الحضرية بنغازي، وبشكل عام 

كلما زادت المسافة قل االتصال السكني بين المراكز الحضرية داخل اإلقليم الفرعي، كما أن 

رعي، وبين المدن الصغيرة المرور م ركز عليه بشكل مرتفع بين بنغازي أكبر مدينة باإلقليم الف

كم(، وتتمثل شبكة الطرق في اإلقليم 12كم(، وبنينة )12التي ليست بعيدة عنها، مثل بوفاخرة )

 الفرعي )بنغازي( في األتي:
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 :الطرق الساحلية السريعة .1

تبدأ من منطقة المقرون في جنوب غرب النطاق حتى مدينة بنغازي، وهي طريق 

ها، ومد شبكة ائكم، وتحتاج إلى صيانة لبعض أجز92مزدوجة بالكامل، بطول حوالي 

اإلنارة من قمينس حتى المقرون، باإلضافة إلى إعادة تركيب اإلشارات المرورية 

واإلرشادية، نظراً الرتفاع كثافة الحركة المرورية خاصة الشاحنات، وتستمر الطريق 

كم،  22ول حوالي ، بطتوكراالساحلية من المدخل الشمالي لمدينة بنغازي حتى منطقة 

وهي مزدوجة بالكامل وتحتاج إلى سرعة استكمال عمليات الصيانة القائمة عام 

م، واستكمال مد شبكات الكهرباء لإلنارة، وإعادة تركيب اإلشارات المرورية، 1222

ومنع البناء العشوائي على جانبي الطريق، واحترام المسافة القانونية التي تمنع البناء 

 م. 12لمسافة 

 

 الطرق الرئيسية: .3

  كم، مزدوجة  19تبدأ من بنغازي حتى منطقة بنينة بطول  األبيار: –طريق بنغازي

وكاملة اإلنارة، ألنها تعد شرياناً حيوياً يخدم المطار، ثم من بنينا شرقاً إلى األبيار 

ارتفعت كثافة الحركة المرورية عليها،  وقدحيث تصبح طريقاً غير مزدوجة، 

 لنقل مواد البناء من مرتفعات الرجمة.خاصة الشاحنات 

 

  مروراً بمنطقة  زاوية مسوس: –طريق بنغازي ً تبدأ من بنغازي وتتجه جنوبا

طبرق، وهي  –جدابيا أسلوق حتى زاوية مسوس، وصوالً إلى الطريق الصحراوية 

مزدوجة من بنغازي حتى الطريق الدائري السادس، وتحديداً حتى مصنع األسمنت 

كم، وتحتاج هذه الطريق إلى استكمال الطريق  2بالهواري، بطول حوالي 

المزدوجة، بسبب كثافة الحركة المرورية بين منطقة سلوق والمناطق الزراعية 

 المحيطة بجنوب بنغازي ومركز النطاق.

 

  تمتد من غرب بنغازي مارة بمنطقة بوفاخرة  قمينس )الساحلية(: –بنغازي طريق

إلى قمينس، وعلى امتداد الساحل، وهي مزدوجة من بنغازي حتى نهاية منطقة 

كم، وتحتاج إلى إعادة رصف واستكمال الطريق  12قنفودة بطول حوالي 

ية والسياحية؛ لى قمينس، وتركيب اإلشارات المرورية واإلرشادإالمزدوجة وصوالً 

ل لزيادة كثافة حركة السير عليها، خاصة في موسم االصطياف على البحر خال

فصل الصيف؛ لوجود العديد من المصايف والقرى السياحية، كذلك وجود العديد 

من مخازن السلع والشركات، وألن امتداد المخطط العام لمدينة بنغازي بدا في 

 الشريط الساحلي. االتجاه  نحو الجنوب الغربي على طول
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 :الطرق الفرعية) المعبدة ( .2

بعض، وأحياناً تتفرع من بوهي عبارة عن مجموعة من الطرق تصل المناطق بعضها 

 الطرق الرئيسية أو الطرق الساحلية، وأهمها:

 

  تبدأ من الطريق السريعة الشرقية عند بوابة دريانة  :جردينة –طريق دريانة

، جردينةالشرقية مارة بمنطقة األبيار، ثم تتجه نحو الجنوب الغربي إلى منطقة 

وتمر على الكثير من المناطق الزراعية التي ترتبط معها بطرق زراعية ثانوية، 

تجهيز وبطرق ومسالك ترابية، وطرق ثانوية غير مرصوفة وتحتاج إلى صيانة و

باإلشارات المرورية واإلرشادية وخاصة عند تقاطعها مع الطرق الرئيسية، وكذلك 

 بتزويدها باإلنارة.

 

  المرج،  –تتفرع من الطريق الرئيسية األبيار  :المقرون -قمينس  –طريق األبيار

تجاه الغربي إلى منطقة قمينس مارة بمنطقة سلوق، وتتجه جنوباً، ثم تنحرف باال

ً وتتفرع منه العالمات  إلىا إلى الجنوب حتى منطقة المقرون، وتحتاج أيضا

 المرورية واإلرشادية وتجهيزها باإلنارة خاصة عند التقاطعات.

 

  تفرع من الطريق الساحلية السريعة توزاوية مسوس:  –طريق سيدي خليفة

اعية، الشرقية، مارة بمنطقة الرجمة، ثم تتجه جنوباً مروراً بالعديد من المشاريع الزر

وصوالً إلى زاوية مسوس، وتحتاج إلى أعمال صيانة ومد شبكات إنارة، والتزود 

بالعالمات المرورية واإلرشادية؛ بسبب تقاطعها في أكثر من مكان مع حافة الجبل 

 األخضر الغربية.

 

  وهي طريق  إلى منطقة القوارشة: –الطريق الدائرية من منطقة سيدي خليفة

الدائري السادس لمدينة بنغازي، وتتفرع من الطريق مزدوجة تعرف بالطريق 

الساحلية السريعة، خاصة عند الجسور العابرة لمجاري تصريف بعض األودية؛ 

نظراً لكثافة حركة النقل الثقيل، ولوقوع أغلب المصانع الكبيرة على جانبيها، وهي 

باإلضافة  وتركيب اإلشارات المرورية واإلرشادية، ،بحاجة إلى مد شبكات اإلنارة

إلى استكمال الجزء الغربي عند بوابة بنغازي )بوابة القوارشة(؛ لتصل إلى منطقة 

 .1قنفودة على ساحل البحر من الجهة األخرى

 

كما توجد العديد من الطرق الفرعية الزراعية التي تخدم العديد من المناطق الزراعية 

اعية، وهي طرق تخدم التنمية والمشروعات الزراعية، والتي تصل إلى بعض المراكز الصن

 ة واالنتقال بين المراكز الحضرية.وتقلل من نفقات النقل، وتسهل عمليات الحرك

 
1
 –( 1222بنغازي ) –النطاق المحلي  –مكتب العمارة لالستشارات الهندسية  -(1212 - 1222مشروع مخططات الجيل الثالث )  

 ، مرجع سابق.116صفحة 
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 (: شبكة النقل والمواصالت في إقليم بنغازي.22الشكل رقم )

 

 ، تقرير غير منشور.المصدر: مخططات الجيل الثالث ، مكتب العمارة

Regional Planning Report(Benghazi Planning Region), 3GPP (2000-2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قليمالمدينة لإلتقدمها تي عامة الال الخدمات. 2
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خدمات اإلدارية المركزية والصحية وتعتمد مدن اإلقليم الفرعي على مدينة بنغازي في ال

، وجامعة العرب الطبية، والجامعة بنغازيحيث توجد جامعة  المتخصصة والتعليم العالي,

المفتوحة، هذا كما تنتشر في كل من األبيار وقمينس وسلوق بعض الفروع من كليات جامعة 

 .بنغازي

% من مرتادي مستشفيات بنغازي 22كما تخدم مستشفيات مدينة بنغازي اإلقليم ككل، ويعتبر  

ونقص العديد من سكان اإلقليم، أي من خارج المدينة، وذلك لتدني مستوى الخدمات الصحية 

 إلقليم.من التخصصات في باقي مستشفيات المدن األصغر با

عتباره المطار االخدمات التي يقدمها مطار بنينة ب قليم على مدينة بنغازي فيكما تعتمد مدن اإل

 ساسي في المنطقة الشرقية .الدولي الثاني في البالد واأل

ووفقاً لمختلف التوقعات ستظل حاضرة بنغازي أكبر مركز حضري ليس فقط في إقليم بنغازي 

لسكان  عاليةالدرجة ال، كما أنها ستؤمن خدمات من ابأسره ل وفي القسم الشرقي من ليبياب

منطقة تأثيرها، ومن الناحية األخرى يقضي مبدأ تحقيق الالمركزية، المأخوذ به في المخطط 

اإلقليمي، بهدف توزيع السكان والمرافق المركزية بين مختلف المراكز الحضرية لإلقليم بقدر 

وتخفيف الضغط المروري  أكبر من التوازن، للحد من تأثير الحاضرة على اإلقليم ككل

 .والسكاني بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتوزيعها فيي مخطيط مدينية خدم على مستوى إقليم بنغازي الفرعي ،توالتي الخدمات العامة القائمة  -( 22الشكل رقم )

 بنغازي حسب معلومات الجيل الثالث، مع إضافات الباحثة.
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العأأام لمدينأأة بنغأأازي )  خطأأطالم(، تقيأأيم 0106 - 0111المصأأدر: مشأأروع الجيأأل الثالأأث للمخططأأات، إقلأأيم بنغأأازي )

، تقريأر غيأر منشأور ، ) نأدوة الجيأل الثالأث ومسأتقبل المأدن فأي ليبيأا ، مشروع الجيل الثأاني (، إمكانيأات وبأدائل التنميأة

 .، مع إضافات الباحثةم ، الندوة الثانية ( ، تنظيم مكتب العمارة 0101\5

 

 بنغازي:ستعماالت األراضي في مدينة ال الراهنالوضع  .1

دائري المحأدد بأأالطريق الأنصأأف إن الشأكل الحضأري الحأأالي لمدينأة بنغأازي يتمثأأل فأي الشأكل 

تجاهأات ا،كما يمتد العمران بشكل شريطي في ثالثة  متداد الطرق الشعاعية او الدائري الخامس

ً وفق والأذي يمتأد م  1222مخطط المدينة حسأب رؤيأة مخطأط دوكسأيادس لعأام لمحددات توسع  ا

تجأأاه الكويفيأأة وسأأيدي خليفأأة ، والشأأريط امتأأداد الطريأأق السأأاحلي شأأماالً باشأأريطي منأأه بجأأزء 

تجأاه امتأداد أخأر بالأي محأور إباإلضأافة ،تجأاه بوفأاخرة وقنفأودة ااألخر والممتد جنأوب غأرب ب

والأأذي ظهأأر مأأؤخرا  ولأأم يكأأن محسأأوبا فأأي مخطأأط دوكسأأيادس وإنمأأا تأأم ضأأمه طريأأق المطأأار 

مركز موحد ويمتد علأى أي أنه عمران حضري ينطلق من  ،يل الثالث ستيعابه في مخطط الجاو

بعض بواسأطة طأرق بأبط بعضأها ترئيسأية متشأعبة مأن نفأس المركأز ومأر شأعاعية طول طرق
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لأى حأد بعيأد لمخططيهأا الشأاملين السأابقين فيه أن المدينة تدين بشأكلها هأذا إدائرية ,ومما الشك 

ادتهأأا السأأكانية ومسأأاحة األراضأأي المتاحأأة ولكأأن زي،)مخطأأط وايتأأنج ومخطأأط دوكسأأيادس (

نتشأأار النمأأو ابفاعليأأة  و المخططأأين المشأأار اليهمأأاسأأتكمال تطبيأأق التوسأأعها المسأأتقبلي وعأأدم 

علأى شأكلها العشوائي والمشاكل المرورية ,كل ذلك يسأتوجب النظأر فيمأا إذا كأان يجأب اإلبقأاء 

لأى إلخطأي فأي محأاذاة السأاحل تشأير هذا من عدمأه السأيما وإن اإلمكانيأات المتأوفرة لتوسأعها ا

األخذ بشكل حضري مختلط يمكن أن يسهم في إكساب تخطيطها قدرا أكبر من الفاعلية مع تبني 

 فكرة تطوير وتنمية التجمعات المجاورة .

لقد طبقت مدينة بنغازي المخطط المعد من قبل مؤسسأة دوكسأيادس بصأورة ناجحأة إلأى حأد مأا 

مأأع  اسأأتخدامات األراضأأي وشأأبكة الطأأرق وفقأأاً للخطأأة المعأأدة لهأأاحيأأث كأأان النمأأو السأأريع فأأي 

ومراكأز المجأاورات السأكنية وبعض الطرق الرئيسأية  الخدمات العامة  ذالقصور الكبير في تنفي

كذلك وجود العديد من الفراغات في المخطط والتي لم تستكمل بعد ومن أهمها المركز الحضري 

مسأاحات شاسأعة علأى شأكل نصأف دائأرة تمتأد مأن سأيدي  ، كمأا أن المدينأة امتأدت فأيللمدينة 

خليفة في الشمال الشرقي إلى قنفودة في الجنوب الغربي مع نمو قطاعي في الشرق يضم مناطق 

 ها بمحاذاة طريق المطار.ءبوعطني وما ورا

 حأوالي سأاحلي يبلأغ طولأه كما تشكل الظروف الطبيعية وإطاللتها على البحأر المتوسأط بشأريط

باإلضافة إلأى ، ولتنمية السياحة بها مقوماً أساسياً لها  ، من حدود مخطط دوكسيادس( ضكم12)

السباخ والبحيرات والتي لعبت دوراً أساسياً في تحديد الشكل العام للمدينة، وبالتالي فقأد توسأعت 

 المدينة صوب الشمال والجنوب والشرق، حيث نقطة المركز مدينة بنغازي القديمة.

م المميز لشكل الطرق بالمدينة والتي تتألف من مجموعة من الطأرق الشأعاعية من خالل التصمي

التي تنطلق من مركز المدينة إلى ضواحيها لتتقاطع مع مجموعة من الطرق الدائرية التي تربط 

أجزاء المدينة الشأرقية بالغربيأة فإنأه يمكننأا تقسأيم المدينأة إلأى عأدة قطاعأات عأن طريأق شأبكة 

 ذه القطاعات هي:الطرق الشعاعية وه

القطاع األول ويشكل المنطقة المحصورة مأا بأين شأارع أحمأد رفيأق المهأدوي والمينأاء  .1

 وطريق العروبة  ليحصر بينه المنطقة المركزية لمدينة بنغازي.

القطأاع الثأاني ويشأكل المنطقأة المحصأورة مأا بأين طريأق العروبأة مأن الجهأة الشأرقية  .1

 وامتداده. المطار وتقاطعه مع طريق

و أالهأواري وطريأق  المطأارالقطاع الثالث ويشكل المنطقأة المحصأورة مأا بأين طريأق  .1

 وجزء من طريق العروبة. سابقا ( جمال عبد الناصرستقالل )الشارع ا

سأتقالل شأارع اال الهأواري أوالقطاع الرابع ويشكل المنطقة المحصورة مأا بأين طريأق  .2

 ن الجهة الغربية.وامتداد طريق العروبة مسابقا (جمال عبد الناصر )

القطاع الخامس ويشكل المنطقة المحصأورة مأا بأين طريأق العروبأة مأن الجهأة الغربيأة  .2

 ., من جسر جليانة إلى منطقة قنفودةوشارع الجزائر()طريق طرابلس 

ين هذه القطاعأات فأي مسأاحتها وشأكلها فبينمأا يمتأد القطأاع األول والخأامس بشأكل شأريطي اتتب

ويمتأأد القطأأاع الثأأاني فأأي الشأأمال والجنأأوب مأأن المدينأأة سأأاحل البحأأر وبمحأأاذاة طريأأق العروبأأة 

والثالث والرابع بشكل قطاع مثلث الشكل قاعدته في ضواحي المدينة ورأسه عند مركزها حيأث 
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تتباين الكثافات السكنية في هذه القطاعأات ولكأن مأن الواضأح تركأز الكثافأة السأكنية العاليأة فأي 

المركزيأأة بينمأأا يأأنخفض نسأأبياً فأأي القطاعأأات الثالأأث والرابأأع  مركأأز المدينأأة ومنطقأأة األعمأأال

كثافة مرتفعة مما يشأكل ثقأالً سأكانياً فأي المنطقأة الشأرقية مأن  اوالخامس ويظل القطاع الثاني ذ

بكثافأات سأأكنية مرتفعأأة  وغيأر مكتملأأة الخأأدمات المدينأة نتيجأأة لظهأأور األحيأاء السأأكنية الجديأأدة

 نسبياً.

نغازي فقد نما وتطأور علأى مأر السأنين فأصأبح اليأوم يضأم أهأم األنشأطة  أما عن مركز مدينة ب

موظفأة وغيأر الولكنأه مأازال يضأم العديأد مأن الفراغأات  إلدارية والمباني التاريخيأةالتجارية وا

مطورة مثل منطقة المركز الحضري و منطقة اللثامة الممتدة شمال المنطقة المركزيأة وشأارع ال

زدحأام التأي تأزداد صبح يعاني في الوقت ذاته وبشأدة مأن مشأكلة االكما أ أحمد رفيق المهدوي ،

 حدة يوما بعد يوم .

من الجدير بالذكر مالحظة تركز الخدمات األساسية في أما على مستوى شبكة الطرق الرئيسية ف

لأى الطأرق الدائريأة إمنهأا باإلضأافة وخاصأة الشأعاعية  هأذه الطأرقمدينة بنغازي على محأاور 

 تتمركز الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية على هذه المحاور والمتمثلة في األتي:حيث 

علأأى محأأور الطريأأق الأأدائري األول قبأأل تقاطعأأه مأأع شأأارع أحمأأد  الجمهوريأأة تقأأع مستشأأفى -

بينمأا تقأع مستشأفى  ى طريأق المطأار رفيق  وتقع مستشفى الجالء للجراحة  واإلسعافات علأ

( أما مستشفى األطفال )جمال عبد الناصر سابقا  طريق الهواريد ي على محور امتداالهوار

، األساسية في المدينة  كذلك الخدمات التعليمية. فهي تقع على محور الطريق الدائري الثاني 

لطبيأة علأى على طريق العروبة )طريق طرابلس( وجامعة العرب ا بنغازيحيث تقع جامعة 

( والجامعأة الدوليأة الطبيأة علأى شأارع القيأروان،  )جمال عبد الناصر سابقا الهواريطريق 

 أما الجامعة األفريقية فهي على الطريق الدائري الرابع.

كما يتميز طريق العروبة بإطاللة العديد مأن الخأدمات عليأه بدايأة بالمنطقأة الصأناعية شأمال  -

دينأأة شأأرق المدينأأة عنأأد المأأدخل الشأأرقي لهأأا ثأأم البحيأأرات الشأأمالية وحديقأأة الشأأعب والم

أما منطقة الميناء والكورنيش فهأي تحأاذي شأارع أحمأد رفيأق الرياضية والبحيرات الغربية، 

هذه اإلطاللأة ،يوليو ومنطقة الشواطئ والخدمات السياحية تحاذي شارع الجزائر 11 شارعو

للخدمات على هذه الطرق تعطي العديد مأن المميأزات مأن سأهولة الوصأول وإثأراء عناصأر 

( خريطأة 12ضوحها واالستمتاع بهأا، ويبأين الشأكل رقأم )والتعريف بها وومكونات المدينة 

م حسأب دراسأات الجيأل  1221الوضع الراهن السأتعماالت األراضأي بمدينأة بنغأازي لعأام 

شأبكة  اسأتكمالعلى العديأد مأن السألبيات فأي عأدم  هذه اإلطاللة كذلك ولكن تحتويالثالث ، 

طور في استعمال هذه الخدمات ومواقف المركبأات النقل والمواصالت والطرق الستيعاب الت

والأذي تأديره المكاتأب واالزدياد القوي لعدد المركبات المصأاحب بتأدني مسأتوى النقأل العأام 

والأذي يخلأق االختناقأات والمشأاكل علأى هأذه الخاصة وغياب النقل العام الأذي تأديره الدولأة 

 الطرق الواصلة لهذه الخدمات الحيوية بالمدينة.
 

 م.3221( خريطة الوضع الراهن الستعماالت األراضي لمدينة بنغازي لعام 22كل رقم )لشا
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العام لمدينة بنغازي  خطط(، تقييم الم3232 - 3222مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي ) المصدر:

منشيور ، ) نيدوة الجييل الثاليث ومسيتقبل الميدن ، تقرير غير ) مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية

  .م ، الندوة الثانية ( ، تنظيم مكتب العمارة، 3212\1في ليبيا ، 

 

 

 

إلأى مجموعأة مأن األحيأاء ليهأا فأي السأابق اإلشأارة إ تالتي تمتنقسم القطاعات السكنية  -

جهأا سأكان كافة الخدمات اليومية التي يحتاعلى السكنية والتي بدورها يفترض أن تحتوي 
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مسأتوى  رحيأث تعأاني هأذه األحيأاء مأن عأدم وجأود مراكأز خدميأة تعمأل علأى تأوفالحي 

حيأث تتأوفر بعأض الخأدمات التعليميأة الخدمات المطلوبة لألحياء والمجاورات السأكنية ، 

األخأرى مأن تجاريأة وصأيدليات هناك غياب تأام لبأاقي الخأدمات والصحية بشكل بسيط و

عأدم مأع جتماعيأة وغيرهأا ، حيأث أنأه اوساحات مفتوحة وأماكن لعب لألطفال وخأدمات 

سأأأتيعاب اومرونأأأة المخطأأأط فأأأي تنفيأأأذ بأأأاقي احتياجأأأات اسأأأتعماالت المنأأأاطق الخدميأأأة 

مخالفأأة بتحأأوير مسأأاكنهم إلقامأأة ممأأا يضأأطر السأأكان إلأأى الالمتطلبأأات الجديأأدة للسأأكان ، 

مات لإليفأأأاء بتلأأأك االحتياجأأأات حيأأأث يقومأأأون بتغييأأأر بعأأأض اسأأأتخدامات الخأأأد بعأأأض

المسطحات في مساكنهم باألدوار األرضية وتعويضها بإضافة دور آخر وخلق استعماالت 

ظهأأور مشأأاكل فأأي أخأأرى تجاريأأة أو خدميأأة ممأأا يأأؤدي إلأأى اإلخأأالل بالكثافأأة السأأكنية و

 حدوث تشويه في النسيج الحضري.شبكات الطرق و

 

بالنسأأبة للخأأدمات التجاريأأة فقأأد كانأأت تعتمأأد المدينأأة فأأي السأأابق علأأى منظومأأة مأأن  أمأأا -

األسأأواق العامأأة والجمعيأأات التعاونيأأة والتأأي توزعأأت فأأي شأأتى أنحأأاء المدينأأة واعتمأأدت 

كقنوات تسويق وحيدة في ذلك الوقأت ونظأراً إلأى إخفأاق تلأك المنظومأة فأي تلبيأة الطلأب 

 أن تأأزاولكان فقأأد أجيأأز لمؤسسأأات القطأأاع الخأأاص المتزايأأد علأأى التسأأوق مأأن قبأأل السأأ

لأم  كمأا فظهرت المحال التجارية في كل مكان وبدون شروط وال معأايير النشاط التجاري

خذ في االعتبار أماكن التوزيع على الطرق السريعة والرئيسية والفرعية وكافة درجات ؤت

لمشأأأاكل الحضأأأرية الطأأأرق بالمدينأأأة ممأأأا أربأأأك الحركأأأة المروريأأأة وخلأأأق العديأأأد مأأأن ا

 .1واالجتماعية

 

والعيأادات الخاصأة والمعاهأد والمكاتأب والشأركات  باإلضأافة إلأى ظهأور المأدارسهذا  -

والتي بدورها لم تجد مساحات مناسبة في مخطط المدينة سوى تحوير القأائم منهأا وتبأديل 

ور االستخدامات، فمن االستخدامات المؤثرة كذلك على إرباك الحركة علأى الطرقأات ظهأ

صاالت المناسبات واألفراح إما بتحوير مباني األسواق العامة وسأط المجأاورات السأكنية 

مما خلق كذلك استعماالت جديدة لم يتم حسابها في تدفق المرور لها جديدة  أو بإنشاء مبان  

زائر في وقت  122يقصدها أكثر من الجدير بالذكر أن هذه الصاالت و .في طرق المدينة

 .واحد أو في المناسبة الواحدة 

 

من أهم االستعماالت المؤثرة في مخطط المدينة كذلك مطار بنينأة الأدولي الأذي يقأع فأي  -

عنأد تقاطعأه مأع الطريأق الأدائري  و المطأارأقصى المنطقأة الشأرقية علأى امتأداد طريأق 

قأرب تجمأع بنينأة السأكني وهأذا الموقأع الخارجي حيث يقع المطأار خأارج حأدود المدينأة 

والمحور الذي يعتبر من أهم الطرق الشعاعية  ن ضغط الحركة على طريق المطاريزيد م

 .الوحيد المؤدي للمطار

البحأري بجأوار مركأز المدينأة يحأد مأن إمكانيتأه لتلبيأة الطلأب ميناء بنغازي  كما إن وقوع -

خدمية الهامة والمؤثر علأى مركأز المدينأة من المرافق الالمتزايد على خدماته ,حيث يعتبر 

 
1
ليل المكاني لتوزيع مراكز التسوق الرئيسية في مدينة دال –التحضر والتخطيط الحضري في ليبيا  -م1661–م.فرج العقوري   

 .121ص–من ندوة التحضر والتخطيط الحضري بحوث  –بنغازي 
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كأذلك احتاللأه لمنطقأة مركزيأة يوميا بما يسببه من حركة الشاحنات الداخلة والخارجة منه 

هامة وغنية بالخدمات والحركة المرورية التي تسبب الكثير مأن االختناقأات المروريأة فأي 

 .(11رقم )كما هو مبين في الشكل  المنطقة خاصة في الفترة الصباحيةهذه 

 

(:  ميناء بنغازي البحري وحركة الشاحنات والمركبات الثقيلة الداخلة والخارجية منهيا ،والطرييق اليذي 21شكل رقم )ال

 تسلكه للوصول لمناطق التخزين بقنفودة ،حسب وصف إدارة الميناء .

 

 المصدر : المعلومات من إدارة ميناء بنغازي البحري ورسومات الباحثة . 

مأين يتمثأل أحأدهما فأي مهأما عن توسع المدينة فإن توسع أي منطقأة حضأرية يتأأثر بعنصأرين 

أي تجمعات أخرى وأي مراكز أنشأطة هامأة  وجودبشبكة الطرق الرئيسية المحيطة بها والثاني 

أخرى بأالقرب منهأا ,وفأي حالأة مدينأة بنغأازي تتمثأل مثأل هأذه العناصأر فأي الطريأق السأاحلي 

والقوارشأة وقنفأودة باإلضأافة إلأى تجمأع بنينأة ومطارهأا الأدولي ,وعلأى ضأوء  وتجمع الكويفية

المعوقات الموجودة في سهل بنغازي تعتبر إتجاهات التوسع األكثر جدوى هي في إتجاه الشأمال 

تجاه الجنوب إلى امتداد طريق العروبة ( إلى تجمع الكويفية، وفي افي محاذاة الطريق الساحلي )

تجأأاه الشأأرق بمحأأاذاة طريأأق المطأأار حتأأى اة وقنفأأودة وبصأأورة محأأدود بالقوارشأأة وبوفأأاخر

 .1بوعطني

 
1
 .121صـ -مدينة بنغازي  -التقرير النهائي  - م 0784م ، 0781 -تقارير مؤسسة دوكسيادس العالمية ، ) المخطط الشامل ( 
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 خامسالفصل ال

 شبكة الطرق الرئيسية وحركة النقل والمرور بمدينة بنغازي

 
يهدف هذا الجزء  نزا الدسا زل الزف شبزف ازطرل الرزسس الساي زيل طولنديفزل شمبزفيرهو شنزوي  س 

عليهو نا عدد النسرطوت شأحجوم النسشس شالر وفل النسشسيل شأهم المقورعوت شحسرل الفقز  شأهزم 

لف مقيزيم الشعزا الزساها إالناور  شالعشااس المي معوفي نفهو الاطرل شن ططومهو طغسض الشبش  

 ث الناور  شانروفيوت المرشيسشدسجل ررو ة الاطرل .نا حي

 اطرل الرسس الساي يل طولنديفل .. 1
 الرسس الاعوعيل.. 1.1
 الرسس الدااسيل.. 1.1

 المقورعوت الساي يل علف رسس نديفل طفغوءي. .1

 مبفيف الرسس الحعسيل.. 3

 ش وا  الفق  الخوبل شالعونل.. 4
 النسرطوت الخوبل. .1.4          

 نعد  انمالك ال يوسات.. 1.4
 الفق  العوم.. 3.4

 نشاقف ال يوسات.. 5

 ناور  النسشس علف الرسس الساي يل.. 6
 الءدحوم شاالخمفوس النسشسي.. ا1.6
 حشادث النسشس.. 1.6
 ملشث الطيال.. 3.6
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 مقدمة:

 

في نجو  مح يا الفق  شعلف شجه الخبشص الفق  الحعسي شذلك  ا  رطيس ا  لقد اهد العولم مرشس

النسمطرزل طهزو نزا ج زشس الرزسس شالازشاسو شالنسافزس  ش ش وا  شفظم الفق فينو يمعلس طمرشيس 

شقززد جززو  هززذا االهمنززوم النمءايززد لنشاجهززل ،  نشاقززف  ززيوسات شنحرززوت شفقزز  عززوم شأفرززوس ش

فقز  فزي الر يزس نزا ازشاسو النزدا روالءدحزوم المرشسات الحعزسيل شنزو يسافقهزو نزا نازرالت ال

النززسشسي شالحززشادث النسشسيززل شالناززرالت الطيايززل النسافقززل علززف اخززمالف أفشاعهززو ال ززنعيل 

 ززططه ذلززك نززا هززدس شعززيوو للشقززت شالنززو  شالبززحل يلطبززسيل شملززشث الهززشا  .. الزز  شنززو شا

 شال النل العونل في النجمنعوت . 

 

 بالمدينة: الرئيسية شبكة الطرق. 1

حعسي  سيا شمش ا سقعل النديفل شإنمداد مرشسش فنش فظسا  لنو ماهده نديفل طفغوءي نا

سدة في األفارل إعوفل الف الءيودة النر  اشاسو طروقوت إ ميعوطيل نمطويفل ، الرسس شال

 في الحسرل العنسافيل شا معنوالت األساعي شالنمن لل في مفريذ جمنوعيل شرذلك قمبوديل شاالاال

، شالمي  يرشا لهو أ س رطيس علف حسرل الجديدة نعوت ال رفيل شاإلداسيلالعديد نا ناوسيا النج

 ميعوطيل شعلف طعض الرسس المي ال ممحن  الروقل اال الفق  شالنسشس داخ  النديفل شعفد نداخلهو

 محد لب دسا ل مأ يس المرشسات الن ، األنس الذي ي مشجللسحالت النمشلدة نا ملك الناوسيا 

علف ا معنوالت األساعي شالناوسيا الجديدة النقمسح مفريذهو عنا نخرر النديفل علف 

طوإلعوفل إلف مش ا ظهشس الخدنوت المجوسيل شاإلداسيل الجديدة النحوذيل  النسشسنفظشنل الفق  ش

لم هي  حسرل الفق   ، شاقمساح الحلش  النفو طلللرسس الساي يل شنو م ططه نا ناور  نسشسيل

حسرل الناوة شدسا ل مشءيا الخدنوت حش  ش ي ذلك نقمسحوت الفق  الجنوعيطنو ف اخ  النديفلد

 .عشاطر الالءنل لذلك الرسس الساي يل ششعا القشافيا شال

ننمد طرون  علف الرسيس ال وحلي ال و  شطوعمطوس أا حوعسة طفغوءي مار  نسرء نشابالت هون

ينرا مق يم اطرل  هالرقسي الداعم لهير  النديفل، فإفأا اطرل الرسس هي العنشد  رش  اإلقليم، ش

اعوعيل شرسس دااسيل الرسس طولنديفل إلف فشعيا نا الرسس ح ب فنر مخريرهو إلف رسس 

 ث معدحي( ،33،رنو هش نطيا في الار  سقم )لم هي  حسرل الفق  طولنديفل ممرون  في نو طيفهو 

 ش،دااسي الءة فميجل إلنمداد شمش ا النديفل فبف سهذه الاطرل نا  نوت نديفل طفغوءي الطو

 :روالمي هيطح ب نو مم مق ينه في هذا الطحث 
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 الطرق الشعاعية:

 ينرا مق يم اطرل الرسس طولنديفل إلف فشعيا نا الرسس ح ب ارلهو شفنر مخريرهو إلف رسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة

 دائريةالطرق ال شعاعيةالطرق ال

 خارج مخطط المدينة داخل مخطط المدينة

 طريق العروبة 

 طريق المطار 

 اإلستقالل  شارع 

 طريق العروبة 

 )طريق طرابلس( 

 شارع الجزائر 

 

  يوليو 23شارع 

 شارع لبنان 

  شارع سوريا 

 شارع بيروت 

 شارع اليمن 

 شارع السودان 

 شارع البحرين 

 شارع الخليج العربي 

 شارع الجيزة 

 

 

 

 

 الطريق الدائري األول 

 الطريق الدائري الثاني 

 الطريق الدائري الثالث 

 الطريق الدائري الرابع 

 الطريق الدائري الخامس 

 

 الطريققق الققدائري الخققارجي 

منطققققققققة يقققققققربط  والققققققق ي

القوارشة والهواري مروراُ 

بمصنع األسمنت ليصل إلى 

فقي الشقرق ثق  بنينا منطقة 

فققققققي الشقققققققمال  الكويفيققققققة

مققققن  قققق ا  ا  جققققز ويعتبققققر ,

ل مخططقققققي الطريققققق داخقققق

دوكسقيادس والجيققل الثالققث 

و ققققققو الجققققققز  الجنققققققوبي 

الغربي ,اما الجز  الشقريي 

فهققو وإمتققدادا الققى الشققمال 

خقققققارج تلققققق  المخططقققققات 

ماعققدا الجققز  األخيققر منقق  

 والمرتبط بمنطقة الكويفية.

طقققققققققرق ومقققققققققداخل 

رئيسققية تمتققد خققارج 

حققققققققدود المخطققققققققط 

 المعتمد.

طرق ومقداخل ثانويقة 

تمتقققد خقققارج الطريقققق 

القققققققدائري الخقققققققامس 

وداخل حدود المخطط 

 المعتمد.

طققققققققرق شققققققققعاعية 

فرعيقققة تمتقققد حتقققى 

الطريقققققق القققققدائري 

 الخامس.

 .شارع أحمد رفيق 

 .شارع األردن 

 .شارع فلسطين 

 .شارع الكويت 

 .شارع العراق 

  الوحدة العربية.شارع 

 .شارع الحجاز 

 .شارع الندلس 

 .شارع القيروان 

 شارع الرويسات. 
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 (: مخطط الطرق الشعاعية والطرق الدائرية بمدينة بنغازي. 73الشكل ري  )  

 المصدر: شركة سيستماتيكا اإليطالية مع إضافات الباحثة.
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Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, 

Intermediate report version 1 | 31.10.2009 

 

 

 



833 
 

 : 1الطرق الشعاعية. 1.1

هي ملك الرزسس المزي مفرلزس نزا نسرزء النديفزل فوقلزل حسرزل ال زيس شالنزسشس نزا شالزف النسرزء 

فعطززوسة رسيززس أرلقززت علززف  قززد أ ززمخدنت عطوسمززو )رسيززس شاززوسو (،شطإمجززوه ارززساف النديفززل ،

ن ز  رسيزس أخسى أي خزوس  حزدشد النديفزل ،حسرل النسشس الف ندا شقسى الرسس  المف محن  

ازوسو جنزو   )ازوسو اإل زمقال  ل ا  ي معمطزس إنمزدادمزال الهشاسيرسيس ش النروسرسيس العسشطل ش

ازوسو فمرلزس علزف الرزسس الشاقعزل عزنا حزدشد  رلنلأنو ،الجءااس رسيس ش (  وطقو  عطد الفوبس

 ازعوعيلالرزسس ال نمزدم ش ، يشليش شغيسهو 13شاوسو  النهدشي حند سفيسالنخرر ن   اوسو أ

جنيزا االمجوهزوت  فزيندعنل طرسس  وفشيل شرسس نا الدسجل ال ول ل نا نسرء النديفل الساي يل 

طز  شاالقلزيم الساي زي ،  رسعزيطفغزوءي طروفزل نفزورس اإلقلزيم ال نديفزلر نسرزء طإلف خوسجهو، لمس

دشد لزمحم طزولرسيس ال زوحلي الشابز  الزف الحزمعض نا هذه الرسس ن   رسيس العسشطل لطشمنمد 

ينرا مق ينهو إلف رسس اعوعيل ساي زيل مازن  نزداخ  النديفزل رنو الاسقيل شالغسطيل نا الطالد ،

، شأخززسى ذشات دسجززل أقزز ، طععززهو ي ززيس شالمززف منمززد خززوس  حززدشد النخرززر النعمنززد  لالخن زز

ا لرسيزس النرزوس شإا لزم ينشاءيو لندخ  ساي زي ن ز  رسيقزي العزساس شالخلزير العسطزي النزشاءي

و  اززشاسو  ززشسيو شفل ززريا شالرشيززت طوعمطوسهززو شينرززا أا معززم هززذه الراززل أيعزز، ي ززمرنال طعززد 

معم الرال ال ول ل  ،ش لنديفلالنعمندة ل الرسيس الدااسي الخونس شلرفهو داخ  الحدشد  مفمهي خوس 

طقيل الرسس الاعوعيل األق  نا حيث ال عل شالنشابروت الرفيل النقسسة لهو طوعمطوس أفهو ال مار  

 الرزسسشممن ز   ،حيث منمد هزذه الرزسس حمزف الرسيزس الزدااسي الخزونس  نداخ  نطواسة للنديفل

 الاعوعيل في الرسس الموليل :

 

 طريق العروبة:. 1.1.1

ن   جء ا  نا الرسيس ال وحلي الشاقا داخ  حدشد النفرقل الحعسيل م مينمد رسيس العسشطل الم

علف الرسيس طنفورس جفشب غسب النديفل ش هوشندا إقلين نديفل طفغوءيسطر انو  اسس مل

قيل شحدشد الطالد  سطر النفرقل الاسم، إذ و  دشلي و  رسيق والنمجهل إلف رساطلس، حيث ينرا اعمطوسه

بف حدشدهو الشابلل إلف نديفل رساطلس، شأقشنا النفرقل الغسطيل  يلنبسال ا الجنهشسيل ن

نا فوحيل شنا )النسشس العوطس ( النسشس نو طيا الندا حسرل جنا نو طيا مالرسيس  همشفس، شهذ

اجا النسشس يإذ  وفوحيل أخسى القيوم طسحالت داخليل نطواسة لن وفوت رشيلل، شهذا نو يعيطه

)انولي الرسيس شهي نفرقل نسرء نديفل اخمساس النديفل شمق ينهو إلف جءاييا  علفالعوطس 

المش ا ش شجفشطي الرسيس حيث األحيو  ال رفيل،يل طفغوءي شالنفورس ال يوحيل المسفيهيل شالخدن

 الرسيس.ه دسا ل مهدال النسشس علف هذإنروفيل ش وننو يمرلب دسا مه( دااسي للنديفل الفبف 

نمداد رسيس العسشطل نا حدشد نخرر دشر يودس عفد نفرقل الرشيريل انو  النديفل الف اقدس ي

رم حيث ينس  5..1غسب النديفل طحشالي جفشب أقبف حدشد النخرر عفد نفرقل القشاسال 

إف يوطيل الحسرل شالسطر نا نسرء  علف م وعدج شس شجءس الدشساا المي طنجنشعل نا ال

 يشليش . 13شطحيسة  نمداد هذا الرسيس قسب النديفل السيوعيلاالنديفل عفد نفمبف 

 
1

 معلومات شبكة الطرق الشعاعية هي خالصة دراسة وتحليل الباحثة وفق الدراسة الميدانية. 
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شالرسس  ا رسيس العسشطل أ فيا نا خن ل رسس اعوعيل ساي يل مغودس ش ر النديفليرش  ش

يمقورا رسيس العسشطل نا نجنشعل نا شالجءااس األخسى هي رسيس النروس شالهشاسي ش

عشايل مفظنهو إاوسات الرسس الساي يل طمقورعوت طععهو محرنهو جءس دشساا شطععهو 

رسيس العسشطل نا الرسيس   ، فن ال  يمقورانخملرل ج شس ذات ن مشيوت منمد عطسشطععهو 

جءيسة دشساا رطيسة قسب حديقل الاعب )في النفرقل الانوليل الاسقيل نا  عفدالدااسي األش  

النديفل( شمعوفي هذه الجءيسة نا اءدحوم نسشسي نءعر في الر يس نا األشقوت ، رنو يمقورا 

نا جءس الدشساا  عفد امبوله طعددرسيس العسشطل نا الرسيس الدااسي ال ولث شالساطا شالخونس 

شلرفهو رذلك معوفي نا اإلخمفوس  لف اف يوطيل الحسرل ش هشلل المشجيهالنمموليل المي عنلت ع

طعض اإل معنوالت العاشاايل ن    شس ال يوسات ط شنءاحنمه،النسشسي في طعض األشقوت 

 الذي يعر  الحسرل علف هذا الرسيس .

اإل مقال  شاوسو  سشي وتشاوسو ال نروسرسس الاعوعيل ن   رسيس الرذلك يمقورا نا ال

يشليش عا رسيس ج شس مرب  الحسرل طار  شاعح،  13شاوسو   وطقو (  عطد الفوبسجنو)

الدااسي األش  نا الجهل الغسطيل للنديفل طنجنشعل دشسافوت شج شس الرسيس رنو يمقورا نا 

عا رسيس جءيسة دشساا شج س  الدااسي ال وفي فيممالرسيس عفد نفرقل الريش، أنو مقورعه نا 

الدااسي ال ولث رذلك عا رسيس جءيسة دشساا الرسيس شمقورعه نا  يفش،عفد نفرقل روطل حديدي

ااسي الساطا فهش مقورا ، أنو مقورعه نا الرسيس الدعفد طدايل نفرقل قوسيشفس شج س خس وفي

شهش طحوجل إلف  طفغوءيأنوم ندخ  جونعل  يمم المحرم فيه عا رسيس إاوسة نسشسيل  ال ي 

 دسا ل شمفريذ مقورا فعو  يعن  علف اف يوطيل الحسرل شنفا االخمفوس النسشسي في هذه النفرقل.

 جونعل نا جء ه القسيبيعوفي هذا الرسيس نا طعض االخمفوقوت في طعض نحوشسه خوبل 

علف هذا النحشس طوإلعوفل  الساي يط طب إراللل الجونعل شندخلهو )رسيس رساطلس(  طفغوءي

في نفرقل قيد اإلفاو   شإنمدادهو العنسافي،شهي نفورس نوءالتإلف النفورس ال رفيل الجديدة 

رنو مشجد العديد نا اإلخمفوقوت النسشسيل في الجهل الانوليل نا قوسيشفس شالقشاسال شقفرشدة 

شظهشس  طهو نا نحشس الرسيسسفيل العوليل شقعفد نفرقل ال لنوفي فميجل الر وفل ال رو النديفل

شإخمالر إ معنوالت األساعي طدشا األخذ في شالنطوفي الخدنيل الخوبل مجوسيل النحالت ال

رنو يعوفي هذا هذا الجء  علف اإلعمطوس نشاقف ال يوسات شالدخش  شالخسش  نا نحشس الرسيس 

نحشسه، شيعمطس هذا الرسيس نا الماشه الطبسي الفومر نا رم  الشحدات ال روفيل القسيطل نا 

 الجفشطيل  الرسيس نا أهم الرسس طنديفل طفغوءي حيث ين   ندخلهو الانولي شندخلهو نا الجهل

طنفرقل عيا ءيوفل ا   اطمدشالعالنوت الننيءة طهو شينس طولعديد نا النالنح الهونل طنديفل طفغوءي 

فرقل األ سيل ط يدي عطيد مليهو ه طشدءيسة  م الطحيسات الانوليل  م النء  مفطن ا  الرسيس نسشس غسب

إلف  حمف يب  يشليش شالنديفل السيوعيل مليهو الطحيسات الغسطيل 13حديقل الاعب  م حديقل 

 .جفشطي الغسطي شندخ  النديفل ال طفغوءيجونعل 

رنو اهد رسيس العسشطل نا الجهل الغسطيل شالنعسشف طرسيس رساطلس أهم نعوسك حسب 

النمن لل في دخش  السم  الذي روا يفشي مدنيس نديفل طفغوءي شفطسايس  13المحسيس ش شسة 

شإخنود اعلل ال شسة فيهو شلرا اجوعل أطفواهو أطت إال أا مدحس هذه القشة النمجطسة طقدسة هللا 

شن وعدة قشات المحولف )ريساا القشات الرسف يل (ح ب قساس شجسأة الريوسيا الليطييا معولف 
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نوسس  .1اعي لحنويل الندفييا ,حيث روفت هذه النعسرل في شالد 1.33األنم النمحدة سقم 

 لعديد نا أطفو  طفغوءي األشفيو  .أ ماهد فيه ا قدلقب طول طت األ شد ش في يشمم 1111

 

 :المطار طريق . 1.1.1

إذ طعد رسيس العسشطل في نديفل طفغوءي  الرسيس الاعوعي ال وفي في األهنيل نروسين   رسيس ال

طأعمطوسه نا الرسس الحيشيل  دنروس طفيفو شنفرقل األطيوس شالسجنل، شيع  ش نديفلاليسطر طيا نسرء 

 .انو  النديفل طجفشطهو  شيسطرالخدنوت المجوسيل شمقا علف حشافه يخمسس األحيو  ال رفيل 

نا مقورعه نا رسيس الجءااس في ش ر النديفل إلف نروس طفيفل نروسيقدس انمداد رسيس ال

طارلهو رم حيث ينمد هذا الرسيس نا الغسب إلف الاسس ليق م نديفل طفغوءي ..13طحشالي 

إلف قروعوت أبغس شينس طولعديد نا أحيو  النديفل نا حي  يدي ح يا إلف الدااسي فبف 

ف نفرقل نوسس شاألفبوس إل 8طي رولب شحي اهدا  ال لنوفي شداشد الطحسي إلف حي علف طا أ

 سيس جءيسة دشساا شج عا رس نا الرسيس الدااسي األش  نروسيمقورا رسيس الشطشعرفي. 

أنو نا  ,الرسيس الدااسي ال ولث عا رسيس جءيسة دشساا شج س خس وفي نا ش ,حديدي 

، رنهُ إاوسة عشايلمقورا سطوعي مح الرسيس الدااسي الساطا شالخونس فيمم االلمقو  عا رسيس

ن مارف الجال  للجساحل شجونا الطدسيل  شيعد نا أطسء نعولم النديفل المي مر  علف هذا الرسيس

طعض الخدنوت اإلداسيل الشاقعل علف نحشسه طعد مقورعه نا الرسيس نع رس طشعرفي شش

 الدااسي الخونس. 

يعوفي هذا الرسيس نا االرمظوظ النسشسي شاالءدحوم في نفرقل ن مارف الجال  شجءيسة 

الرسيس مقورعه نا الجء  الشاقا نو طيا الدااسي األش ، أنو في عفد مقورعه نا الرسيس  شساادال

 الخونس فمر س علف جشافطه اال معنوالت ال رفيل )فيالت(شالرسيس الدااسي الدااسي ال ولث 

شمر  نطواسة علف هذا الرسيس ننو خدنيل شمجوسيل  ست فيهو نحالت شنعوهد شنطوا  ظه شالمي

علف جشافب هذا الرسيس، رنو يعيب شر سة الرمحوت شالمقورعوت الرسعيل اءديود الحسرل أدى إلف 

له حيث مر س طه الحرس شخوبل عفد مقورعه نا الدااسي الساطا ال يال هذا الرسيس الحولل الرفيل 

 ش  حولل جشافب الرسيس )األسبرل( شعدم شجشد رسيس خدنل ننو يجع  هفوك شالخونس ش

هذا , النجوشسة لهنخررل شالغيس فشعف في الدخش  شالخسش  نا الرسيس ط طب اال معنوالت 

. رنو طوإلعوفل إلف عدم شعشح دسجل الرسيس شاعمطوسات ال سعل شالنحددات الخوبل طرطيعمه

طبسي الفومر عا عدم نساعوة الشاجهوت شالبشسة النعنوسيل يعوفي هذا الرسيس نا الماشه ال

 .الهونل المي مسطر النديفل طولنروسنداخ  الألغلب النفاآت عليه طوعمطوسه أحد 

 

 :سابقا (جمال عبد الناصراإلستقالل ) شارع . 7.1.1

 وطقو ( شالذي مغيس أ نه جنو  عطد الفوبس مقال  )اإلفي األهنيل اوسو  نروس يلي رسيس ال

طعد أا أعلا اإل مقال  األش  نا فطسايس شإعالا اإل مقال  ال وفي  13نطواسة طعد فجوح  شسة 

طعد ذلك محسيس م ليعلا 1.51اسفل قبس النفوس شالنر  علي طدايل هذا الاوسو في عوم 
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ر  رذلك علي هذا في  وحل الريش شنفرقل الرميطل شالمي م األساعي الليطيل نا فظلم القذافي 

  م. 1111الاوسو في نفرقل الطسرل في عوم 

شمالقيه نا اوسو أحند سفيس النهدشي ليب  إلف  نفرقل الرشسفيشنا هذا الرسيس ينمد  

في ش  روا هفوك، ش لشس  جسديفلنبفا األ نفت في جفشب اسس النديفل ننمدا  إلف الفشاقيل ش

المي رولنو روفت  في نفرقل الطسرل فميجل شجشد نطفي الرميطل مشقف شافقروو  الرسيسهذا ن وس 

إلبالح شمحقيس رسانل اإلف وا معمسض اهم رسس النديفل رنو روفت معمسض أي أفروس مفودي طو

بس النديفل شليرن  اطرل رسقهو اشلرا طرع  هللا محسس الرسيس نا الرميطل شعود ليسطر أش، 

الدااسي األش ، ليب  النديفل الرسيس طعد نمد شيي منس نحشسه ل النخررل طار  اعوعي

 .اعيل في الهشاسي طولنفرقل الءس

شرسيس  نروس سمطل أق  نا سمطل رسيس النا أقدم رسس النديفل شيمنيء ط اإل مقال  اوسويعمطس

رم، 14العسشطل شيطلغ رشله اطمدأ نا مقورعه نا اوسو أحند سفيس إلف نبفا األ نفت حشالي 

يس العسشطل عا رسيس ج س ينس نا أعاله قسب فودي الفبس  م ينمد عطس حيث يمقورا نا رس

ليمرسو  (الرميطلالنع رس شالنفورس الخوبل طه )نفرقل الطسرل شيمحش  ن وسه طعد ذلك لشجشد 

في رسيقه إلف نفرقل النسشس إلف اوسو القيسشاا  في الغسب شاوسو الحجوء في الاسس 

الدااسي األش  عا رسيس إاوسة عشايل  م يليه الرسيس  الحنيعل  م يعشد شيمقورا نا الرسيس

طإاوسة عشايل  م الرسيس الدااسي ال ولث الذي يمقورا رذلك الدااسي ال وفي الذي يمقورا نعه 

س ، أنو الرسيجونعل العسب الرطيل قسب نعه عا رسيس جءيسة دشساا شج س ي ه  الحسرل

 عا رسيس إاوسات عشايل. اال مقال نا اوسو  هنومقورعالدااسي الساطا شالخونس فيمم 

فقد ا معنلت رلنل اوسو شلي ت رسيس فميجل نسشسه  هذا الرسيس طاوسو األ مقال ي نف 

ه نا الجهميا، رنو يرلس عليه ا م رسيس الهشاسي طعد مقورعه نا ط طنفورس عنسافيل محير

 هشاسي.الرسيس الدااسي الساطا لنسشسه طنفورس نرمشحل شنءاسو نفرقل ال

شعدم  شيعوفي هذا الرسيس نا االءدحوم النسشسي في نفرقل ش ر النديفل شبعشطل الشقشف

ظهشس النحالت المجوسيل طار  فشعشي في نا  رذلك شيعوفيمشفس نشاقف ال يوسات الروفيل،

النقرا نو طيا الرسيس الدااسي ال وفي شالساطا، شاالءدحوم النسشسي الاديد في  وعوت الذسشة 

 هذا الرسيس. المي لهو ندخ  شاحد ناشجشد جونعل العسب الرطيل فميجل 

نقرعه في ش ر النديفل شنفرقل الطسرل  م يمحش  إلف  عفدامجوه شاحد  اهذا الرسيس ذ شيعد

 امجوهيا نا الرسيس الدااسي األش  إلف فهويل نحشسه. يرسيس ذ

 القدينل شنو محمشيه نا نطوا   نا أهم اال معنوالت المي محوذي هذا الرسيس نسشسه طش ر النديفل

إداسيل هونل ن   إداسة الجشاءات شالجنوسك شنبسف ليطيو النسرءي شنجنا األنوفوت شففدس 

ه طفغوءي شن مارف األررو  شجونعل العسب الرطيل ء  مفمط مي  شفودي الفبس السيوعي  م ن

لنحوشس ن مارف الهشاسي شنسرء القلب البحي ننو يجعله نا ا سيس ش 1111شن مارف 

 جسديفلشالنقطسة  م ينمد الي الفشاقيل شليب  الف نبفا األ نفت  الهونل في نديفل طفغوءي

في إنمداده ن له  رسيقو  إقلينيو  شطذلك يعمطس هذا الرسيس شطوقي ندا األقليم في الجفشب الغسطي 
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 و  دشلي و  قيعمطوسه رسان   رسيس النروس أنو رسيس العسشطل طندخله الانولي شالجفشطي فينرا 

 .إلسمطوره طولرسيس ال وحلي ششبشله الف نبس شمشفس 

 

 شارع الجزائر:. 1.1.1

هش الرسيس النشاءي لنفرقل الاسير ال وحلي نا الجهل الغسطيل نا النديفل، شيشاءي رسيس 

، شينمد نا نسرء النديفل ليب  إلف نفورس )الجء  النعسشف طرسيس رساطلس ( العسشطل

عنوس النفرقل المش ا العنسافي شإطشفوخسة شقفرشدة، شمءداد الحسرل علف هذا الرسيس فميجل 

النحيرل طه ششبشله إلف نشاقا المخءيا ششجشد نخوس  جونعل قوسيشفس عليه، طوإلعوفل إلف 

 القسى ال يوحيل شالنحالت المي افماست علف هذا النحشس.

روا هذا الرسيس في النوعي يمنيء طهدش  الحسرل عليه شاقمبوسه علف سشاد النفورس ال يوحيل 

فقد إفماس  ، شنروجئشلرا في ال فشات الخنس األخيسة اءدادت الحسرل عليه طار  شاعح 

الينفف نا الرسيس غيس نفمظم خوبل علف الجهل  إفماوسا  العنساا شالخدنوت المجوسيل حشله 

،فمم إفمموح النحالت نا غيس نفرقل طش فوخسة نا ش ر النديفل ل عفد امجوهفوالطحسشالنرلل علف 

طوإلعوفل الف  ش  حولمه الرفيل ،االعمطوس  هشلل الدخش  شالخسش  نا الرسيس  أا ي خذ في

 يس طوعمطوسه الشحشادث في الحسرل ننو  طب سطرل شعدم إ مرنو  األسبرل شالدشسافوت عليه 

 مظ طحسرل الاوحفوت شال يوسات الخوبل.ير و  ساي ي و  رسيق

رسيس العسشطل شالرسيس الدااسي ال ولث قسب نا مقورعه نا  نمداد هذا الرسيس إطمدا   ايُقدس 

رم  11الطحيسات الانوليل الف الحدشد الغسطيل لنخرر النديفل ح ب نخرر دشر يودس طحشالي 

 مقسيطو .

رذلك يمقورا شيمقورا هذا الرسيس نا الرسيس الدااسي األش  طجءيسة دشساا عفد ففدس أشءش ش

نا انمداد الرسيس الدااسي ال وفي طجءيسة دشساا عفد طدايل نفرقل رطوليفش، أنو مقورعه نا 

شهي جءيسة الرسيس الدااسي ال ولث فيمم عا رسيس جءيسة دشساا عخنل في نفرقل قوسيشفس 

ننو ي طب طعض  ،شإخمالف النفو يب  في فظوم الس يل طعض العيشب المبنينيل يطدش أا طهو

اوسة مفظم الحسرل فيهو طشا رل اإلالحشادث عفد هذه الجءيسة. يلي ذلك طعض المقورعوت المي 

ينمد هذا ,رنو لف نديفل العلنو  شنفرقل قوسيشفسعشايل ن   مقورعه نا الرسيس الن دي إال

نطفف الدعشة اإل النيل  م النعسض البفوعي سا  أنوم  ر النديفل نسشليخمسس شاسقو  الرسيس 

شيمقورا نا الرسيس يليه  شس الخعسشات القديم )الرفدس( نسشسا  طولطحيسات الانوليل ليفمهي 

 في أقبف انو  اسس النديفل. الدااسي ال ولث

شقسيل الفيسشء ن   القسيل ال يوحيل هوت ال يوحيل فء  مد نا النعدير  علف هذا الرسيس ش

شنخوسجهو،  طفغوءيطوإلعوفل إلف الشاجهل الخلريل لجونعل شنبيف غسفورل شالاسرل شغيسهو 

نسرطوت الفق  ال قي  نسشسيعوفي هذا الرسيس نا  ش  الحولل الرفيل في طعض نقورعه فميجل ش

ه ليحوذيل للرسيس شر وفل النسشس عالرشعف العنسافيل في اال معنوالت الن فعال  عاعطسهُ 

عوفل إلف ظهشس ناوسيا إ روفيل جديدة ذات ر وفوت عوليل في نفرقل طشفوخسة شقفرشدة إ
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في ظ  المءاحم الذي يعوفي نفه  المي لم يساو عفد الاسشو في إفاواهو حسرل النسشسشقوسيشفس 

 هذا الرسيس.

 شارع أحمد رفيق المهدوي:. 1.1.1

طش ر  إذ ينمد نا النيفو  نوليل نفهو الافيش النديفل في الجهل رشسنشاءي لشهش الرسيس ال

هذا الرسيس نا  شيعدالدااسي الخونس في أقبف انو  اسس النديفل، ولرسيس ليمب  ط النديفل

الرسس النءدحنل فميجل شجشد النيفو  في فهويمه، شعيس نحشسه شمنسرء الخدنوت اإلداسيل 

 .حشله شقسيطو  نفه طش ر النديفلاأل و يل 

 عيشطو  ر يسة معوفي  هي إرالللشعليه الشاجهل الطحسيل لنديفل طفغوءي طإراللل هذا الرسيس يمنيء 

ف ير النديفل في االسمروعوت شعدم المشاب  شاإلفدنو  الطبسي نا شمطويا نا ماشه طبسي 

شقلل نشاقف خمفوس نسشسي إعوفل الف الناور  النسشسيل نا إشإهنو  في البيوفل ،القديم 

ش ش  الحولل الرفيل ألسبرمه  بعشطل م ييس حسرل الناوة عليه شطعض نقورعه  فيال يوسات 

، شنا أهم النالنح المي مر  علف هذا شبعشطل مجوشءه إلف الرشسفيش لإل منموو طف يم الطحس

 يدي اخسيطيش شنفوسة طفغوءي شنفرقل الل ونل شالطحيسات شنقطسة الرسيس النفرقل األ سيل 

ن   النرلل عليه  الهونل وطعل لهو طوإلعوفل إلف طعض النطوفي اإلداسيلالانوليل شالقفشات الم

 شالنيفو .شالجشاءات  انو  طفغوءي نحرنل

إ مروقل الاعب فطسايس شالمي مشلدت نا  13اهد هذا الاوسو اللحظوت األشلف لاساسة  شسة 

إلحمروالت اإلعمبونوت المي روفت محدث أنوم نحرنل انو  طفغوءي رنو اهد روفل االليطي ش

فطسايس الي إعالا المحسيس في اهس أغ رس  13المي أنمدت نا شالبلشات شاإلعمبونوت 

حيث روا يُغلس هذا الاوسو أحيوفو رليو شأحيوفو جءايو ,ننو اجا حسرل الناوة في ملك الرمسة 

ف ننو أعر هذه ال شسة طوإلعوفل الي إحمروالت الذرسى ال فشيل لر  نو نس طه الاعب الليطي في

برل جديدة يمشجب نساعومهو حند سفيس أشالنرلل علف اوسو ال وحل النالبقل للنحرنل 

 .شمرسينهو علي ن مشى النديفل في النخرروت الجديدة 

يسفد طعض الرسس اعوعيل فسعيل طععهو  و  طوإلعوفل إلف الرسس  وطقل الذرس فإا هفوك رسق

فينو يعن  طععهو اآلخس علف مق يم النفورس إلف نجوشسات  رفيل شنفحهو ارال  نفمظنو شاعح 

شاوسو ال شداا شاوسو الخلير العسطي شالينا شالحجوء شاوسو  السشي وت، ن   اوسو النعولم 

سدا، الشحدة العسطيل )اوسو عاسيا( شاوسو الرشيت شالعساس ش شسيو شفل ريا شلطفوا شاأل

طعض هذه الرسس منمد إلف الرسيس الدااسي الخونس شالطعض اآلخس ينمد إلف خوس  النديفل ش

 .دلس الذي يب  إلف نفرقل القشاسالن   اوسو القيسشاا شاألف

 ا  فهش نشاءي له شيفق  جء اال مقال  نا سشافد اوسو  ا  ينرا اعمطوسه سافدفيشليش  13أنو اوسو 

 ينعي فياوسو جنو  عطد الفوبس  حيث إا  ش،لف جفشطهو إ نا الحسرل الهونل نا ش ر النديفل

يشليش يفق  الحسرل  13اوسو  فإاسفيش إلف نفرقل  يدي ح يا شالطسرل شامجوه شاحد نا الر

وفي هذا عجفشب النديفل إلف انولهو، شي اسس ش نا نفورس لالعر يل إلف ش ر النديفل الشابل

 نا اوسو الجءااس إلف نفرقل النيفو  أي عفد مالقيهفي نقرعه االءدحوم النسشسي  الرسيس نا
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خمالرهو طحسرل الاوحفوت الداخلل شالخوسجل امنسرء الخدنوت في ملك النفرقل شلطش ر النديفل 

 .نا النيفو  

رسيس فنا فوحيل دسجل الرسيس شسمطمه،  رنو مخملف الرسس الاسيوفيل الساي يل في مبفيرهو

ساي يل اسيوفيل، أنو  و  رسس النسمطل األشلف شالمي مار  رسق يعد اا نروسعسشطل شرسيس الال

، شالمي مار  رسس مجنيا ال وفيلنا النسمطل  و  شاوسو الجءااس فمن   رسقاإل مقال   اوسو

ساي يل، رذلك اوسو أحند سفيس ينرا اعمطوسه رسيس مجنيا ساي ي فميجل حجم النسشس الذي 

فولنارلل مرنا في أا سمب الرسس في الشاقا ممطويا  شاقعيو  يعمطس هذا المبفيف فظسيو أنو ، يحنله

 و  شنرمظ و  فجده نءدحن،في طعض نقورعه  و  نا نقرا ألخس فرنو فجد رسيس العسشطل  سيع

رذلك رسيس ،طحسرل الفوس شال يوسات شالناوة في نقورا أخسقسب جءيسة ال لنوفي ن ال 

شم شده حسرل الناوة شمفماس عليه النحالت المجوسيل  يه الرسيس نءدحنو  النروس الذي يطدش ف

نو  و   سيع و  قسب ن مارف الجال  طيفنو فساه رسيقالشاقعل نا نحشسه رنو في النفرقل  ا  القسيطل جد

طيا جءيسة الدشساا عفد مقورعه نا الرسيس الدااسي األش  شالرسيس الدااسي ال ولث , م يسجا 

يس في النفرقل المي نوطيا مقورعه نا الرسيس الدااسي ال ولث شالساطا شر  ذلك شيرمظ هذا الرس

ط طب اإل معنوالت النخملرل المي محير طولرسيس طار  غيس نخرر شطدشا نساعوة أي نعوييس 

 .أش قشافيا عنسافيل 

م 13فهي ممساشح نوطيا طولنديفل أنو عا الشعا القوام لعسشض الرسس الاعوعيل الساي يل 

معد هذه الرسس غيس ن مرنلل المفريذ حيث أا األسبرل غيس نرمنلل شالجءيسة ش ،م 11ش

  المولي عسشض الرسس دشالش ريل طحولل ففيل  يال شأنورا اإللمروف غيس شاعحل ،شيطيا الج

الاعوعيل الساي يل القوانل شالنقمسح إ مرنولهو ح ب نوشسد في شسال العن  ) أءنل النشابالت 

شالفق  العوم طنديفل طفغوءي ( ، شمعمطس هذه األسقوم نقمسحوت يفطغي نساجعمهو شمقيينهو في ظ  

 نطودئ اإل مدانل المي ففودي طهو اليشم .  

الرئيسية بمدينة بنغازي القائمة والمقترحة حسب ما ورد في مشروع الشعاعية ( عروض الطرق 17جدول ري  )  

 تطوير شبكة الطرق ومداخل المدينة بورشة عمل )أزمة المواصالت والنقل العا  بمدينة بنغازي(.

 أسما  الطرق
عرض الطريق 

 الحالي
 عدد الحارات

عرض الطريق 
 المقترح

 عدد الحارات

 3+  3 م45 2+  2 م71 بنغازي( -)الكويفية  طريق العروبة

 3+  3 م55 2+  2 م22 طريق المطار

 3+  3 م55 2+  2 م71 طريق االستقالل )الهواري(

 3+  3 م45 2+  2 م71 طريق العروبة )طريق طرابلس (

 3+  3 م45 2+  2 م71 طريق الجزائر

ح ب دسا وت الجي   م مرن  طعدشلم  1115الرسس النعمندة في نخرر نديفل طفغوءي لعوم 

 .رم11إلف طفيفو طرش   اوسو الخلير العسطي  -      :ال ولث 

 رم.18اوسو العساس إلف نروس طفيفو طرش    -     

 رم.16اوسو أحند سفيس النهدشي إلف طحيسة عيا ءيوفل طرش     -     

 .1رم13رسيس الاورئ )إاطيليل( إلف طشفوخسة طرش    -     

 
1

) مقييم النخرر العوم لناسشو   ،نديفل طفغوءي  ،(  1115 -1111، إقليم طفغوءي  ) ( للنخرروتمقوسيس ناسشو  الجي  ال ولث ) 

نرمب  م ( ، مفظيم 1111(، إنروفيوت شطداا  المفنيل ، مقسيس غيس نفاشس ، ) فدشة الجي  ال ولث شن مقط  الندا في ليطيو ،الجي  ال وفي

 .فل طفغوءي )المقسيس الفهواي( ناسشو مخرير ندي فد يل،العنوسة لال ماوسات اله
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الطرق الدائرية. 1.1
1

 : 

شهي الرسس المي مفق  حسرل ال يس طار  دااسيل الرسس النا اطرل  ممنيء نديفل طفغوءي طشجشد

معن  علف حدشد األحيو  ال رفيل النخملرل رنو  هذه الرسس دااسي حش  نسرء النديفل إذ من  

إلف غسطهو ططعض، شمفق  الحسرل نا أقبف اسس النديفل الاعوعيل طععهو سطر رسس النديفل 

 معن  علف مجنياطنعفف أفهو داخليل  و  طدسجوت نمروشمل، شمعمطس اطرل الرسس الدااسيل رسق

مسطر أرسافهو الغسطيل مشءيا الحسرل نا الرسس الاعوعيل لمفقلهو إلف روفل أحيو  النديفل رنو ش

سي الخونس، ط  أحيوفو  مار  حدشد النديفل ن   الرسيس الداا طولاسقيل شال منمد خوس  النديفل

شهذه الاطرل ممألف نا خنس رسس دااسيل، طوإلعوفل إلف الرسيس الدااسي الخوسجي الذي ينمد 

جء  رطيس نفه خوس  نخرر النديفل، شيعن  علف سطر رسفي رسيس العسشطل نا الرشيريل 

  إلف رسيس ليبفي الجفشب الغسطي ،  م نبفا األ نفت اسقو   نسشسا  طنفرقل طفيفوانوال  

 النديفل عفد نفرقل القشاسال. جفشبطل نسة أخسى، العسش

 مي:مشجد طولنديفل خنس رسس دااسيل ممن   في اآل

 الطريق الدائري األول:. 1.1.1

علف سطر  يعن يار  هذا الرسيس حلقل داخليل رونلل شهش رون  اإلفاو  في نعظنه حيث 

محير ، شهش ين   حلقل ال رفيل شالر وفوت العوليل طهو الرسس الاعوعيل طولنديفل شمحديد األحيو 

نا طدايمه عفد مقورعه نا اوسو  شإذ ممطعفو ن وسه طومجوه عقوسب ال وعل، طنسرء النديفل األش ا 

عفد نفرقل النسرء يمقورا نا رسيس الجءااس أحند سفيس النهدشي طنفرقل البوطسي لينمد ش

ال لنوفي شالنعسشفل شطل عا رسيس جءيسة دشساا يمقورا نا رسيس العسينمد ل،  م الحعسي

رذلك يمقورا نا رسيس سب حديقل الاعب ،طوإلخمفوقوت النسشسيل في طعض أشقوت الذسشة ق

جنو  اإل مقال  )  م ينمد ليمقورا نا اوسو  شج س حديدي طمقورا محرنه جءيسة دشساا نروسال

نسة أخسى د ليمقورا نا رسيس العسشطل طمقورا محرنه إاوسة عشايل،  م ينم  وطقو  (عطد الفوبس

شج س علشي لن وس مقورا محرنه نجنشعل نا الدشسافوت ط الجهل الغسطيل نا النديفل في 

طجءيسة دشساا اهدا  جليوفل رسيس الجءااس  مقورا نا رنو ينمد نسة أخسى ليرسيس العسشطل 

مبو  طرسيس شإرمنو  الدااسة طوال الدااسي األش  الرسيسمن   فهويل ن وس حيثأنوم ففدس أشءش 

 .الجءااس في ش ر النديفل 

الانو  الاسقي  فينا مقورعه نا اوسو أحند سفيس النهدشي اطمدا  شيطلغ رش  هذا الرسيس 

رم، شيعوفي هذا الرسيس نا طعض فقور 11.4الغسطي  في الجفشب جءيسة جليوفلمقورعه نا إلف 

إذ رنو في نفرقل البوطسي،  ،في طعض أجءا هيل للرسيس االخمفوقوت النسشسيل ش ش  الحولل الرف

معوفي جءيسة الدشساا )جءيسة ال لنوفي( نا اءدحوم نسشسي  وعل الذسشة، عفد مقورعه نا 

رسيس العسشطل في اسقي النديفل، شرذلك حيث النحشس في امجوه مقورعه نا رسيس النروس 

جوسيل شنداسس، شعيودات، ش شى ذلك نا اسقو ، فإفه يعوفي نا النارلل ذامهو لشجشد نحالت م

شجشه اال معنوالت، شهش مجنا يرمقس إلف نشاقف ال يوسات، شالرسس الخدنيل المي مي  س الدخش  

 
1

 معلومات شبكة الطرق الشعاعية هي خالصة دراسة وتحليل الباحثة وفق الدراسة الميدانية. 
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إلف الرسيس الدااسي شالخسش  نفه، عالشة علل عيس نحشسه، شالبشسة ذامهو، ممرسس في 

سشي وت إلف مقورعه نا اوسو النفرقل المي يخمسقهو هذا الرسيس طد ا  نا مقورعه نا اوسو ال

فيه سمطل  تشالذي مغيس ننو يعسف حوليو  طاوسو دطياال مقال  )جنو  عطدالفوبس  وطقو (، 

رنو  ،الرسيس شرطيعمه ال رفيل الهودال في ال وطس ليبطح نا أاهس الرسس المجوسيل في النديفل 

ن ال )اوسو دطي ( شنا ذلك فمجدهو طريال في النقرا ال وطس ممطويا ال سعوت علف هذا الرسيس 

طيفنو مءداد ال سعل  في جميوء الرسيس ،اا في مر س طه حشادث النسشس الخوبل طولناوة الساغطي

 .مجوه اسرل الخلير شففدس أشءش طوالنقورا الموليل 

 

 الطريق الدائري الثاني:. 1.1.1

في ا معنوالت األساعي  إذ يظهسطولنديفل الرسيس الدااسي ال وفي نا أقدم الرسس الدااسيل  ديع  

 طدأ نفهو مخرير النديفل نا ن   ل شايمفر. نا هفوم، ش1.66عوم 

نا مقورعه نا رسيس فإفه ينمد طومجوه عرس عقوسب ال وعل  إذا ممطعفو ن وس هذا الرسيس

الجءااس في جفشب غسب النديفل عا رسيس جءيسة دشساا )قوسيشفس(،  م ينمد هذا الرسيس 

يعلشهو شالمي ليمقورا نا رسيس العسشطل )رسيس رساطلس( عا رسيس جءيسة دشساا )روطوليفش( 

طيط ي نفرقل الننمدا  فحش رسيس العسشطل، شي منس هذا الرسيس في ج س حديدي لم منس الحسرل 

طمقورا  ه طفغوءيء  مفعفد ن وطقو (جنو  عطد الفوبس اإل مقال  ) ليمقورا طعد ذلك نا اوسو 

طولرسيس الدااسي األش ، في نفرقل الحدااس عفد عنوسات  لمحم،  م ينمد ليمحرنه إاوسة نسشسيل 

 الرسيسدسجل هذا الرسيس الدااسي أق  نا دسجل  شمعدشحدة  رفيل طولحدااس.  3111ناسشو 

يعوفي هذا الرسيس شإذ ينرا اعمطوسه رسيس مجنيا ،  شأق  سمطل نفهنو،شال ولث، الدااسي األش 

خدنيل  ر  ءنا السحلل في نفرقل الطيط ي فميجل شجشد نحالت شنروعم شنطوا  خمفوقوت مع  إنا 

 أخسى.

ش  الدااسي األولرسيس يطلغ انمداد هذا الرسيس نا مقورعه نا اوسو الجءااس إلف المحونه ط 

طولقسب نا الطحيسات الغسطيل ذات اإلراللل الننيءة  طأفه ينسيمنيء هذا الرسيس ش رم مقسيطو .3.1

ير  عليه نسرء رنو ،في النفرقل الغسطيل شالمي يربلهو عا نفرقل روطليفش لنديفل طفغوءي 

يعن  علف ن مشى أقليم طفغوءي رر   هش نسرءش سيس(  1111ن مارف طفغوءي الرطي )

إلف ينمد  م ،ه طفغوءي شنجنشعل نا الناوم  الءساعيل شالخدنوت اإلداسيل ء  مفطوإلعوفل الف ن،

 اذ و  مجوسي و  نفرقل الحدااس طنحالمهو شنموجسهو المي غيست نا رطيعل هذا الرسيس شأبطح رسيق

اسي شيلمحم نا الرسيس الدا ورعه نا اوسو الخلير العسطي لينمدامجوه شاحد في النقرا نو طيا مق

خمفوس امجوه شاحد فميجل اإلءدحوم النسشسي شاالذا رطيعل هذا الرسيس ليرشا  تسحيث مغي   األش 

في األحيو   و  نسشسي و  نا النارلل شلرفه خلس إءدحون خرف ذلكحيث ،الرطيس الذي روا ي ططه 

نو أ س علف خبشبيل هذه األحيو  شهش ال رفيل النجوشسة له لمبسيف حسرل النسشس العوطس 

 .ل رفيل ا
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 الطريق الدائري الثالث:. 7.1.1

لرفهو ش،ال سعل هي ال نل الغولطل عليه  د  معلرسيس ال سيا حيث طو م اهذا الرسيس ش يعسف 

النديفل شيسطر أقبف انو  هذا الرسيس أحيو  يخمسس  ،إذالمخريريل  هنا أهم ناورل  نل عُدت

دشر يودس الذي روا يعري أشلشيل قبشى شذلك منايو نا نخرر طأقبف جفشطي غسطهو  هواسق

 لحسرل النسرطوت دشا نساعوة النقيوس اإلف وفي شحسرل الناوة طار  شاعح .

ينمد نا مقورعه نا رسيس الجءااس فجده   ففلش ممطعفو ن وس هذا الرسيس طعرس عقوسب ال وعل 

حيث يمقورا نعه طجءيسة دشساا رطيسة  م ينمد ليمقورا نا  غسطي النديفل قوسيشفسطنفرقل 

 طفغوءيقسب الحدشد الاسقيل لجونعل رسيس العسشطل عا رسيس مقورعوت ذات ن مشيوت نخملرل 

طجءيسة  س وطقو  (نو  عطد الفوباوسو جاإل مقال  ) اوسو نا الرسيس ليمقوراس م ينمد نحش

نمد ليمقورا ش ل ل عفد جونعل العسب الرطيل  م يدشساا شن مشيوت نخملرل ليجع  الحسرل حسة 

طجءيسة دشساا شمقورعوت ذات ن مشيوت نخملرل رذلك ليب  نسة أخسى  نا رسيس النروس

 جءيسة دشساا طمقورا محرنه نفرقل الاسقيل نا النديفل شيمقورا نا رسيس العسشطل في ال

دسجل أق  نا دسجمه ال سيعل  اذ ,شيعمطس نحشسه األخيس نا رسيس النروس الف رسيس العسشطل 

،  م ينمد نسة أخسى ليسمطر طرسيس الجءااس عفد الطحيسات الانوليل اهالنمن لل في طوقي أجءا

 شنفرقل الل ونل.

رم( نا مقورعه نا رسيس الجءااس )قوسيشفس( غسب 13لغ رش  الرسيس الدااسي ال ولث )يط

 اسس النديفل. النديفل إلف مقورعه نا رسيس الجءااس )نفرقل الل ونل(

يمقورا الرسيس الدااسي ال ولث رذلك نا عدد نا الرسس الاعوعيل الرسعيل ن   اوسو األفدلس ش

هذه شالشحدة العسطيل شطوقي الرسس الاعوعيل طمقورعوت ذات ن مشيوت نخملرل لمجع  شالقيساشاا 

طل المشقف مغسي طءيودة ال سعل شمءيد نا بعش حسرل الرسيس الدااسي حسة ش ل لالمقورعوت 

,شسغم شجشد أفروس للناوة علف هذا الرسيس إال أفهو غيس نايو  علف األقدام جميوءهاش عليه

 .ال يال نا حيث الفظوفل شاألنا شاألنوا  مهون معنلل لحول

يسطر الرسيس الدااسي ال ولث نعظم النفورس ال رفيل طولنديفل إذ ينس ش ر أحيو  النديفل ذات ش

الرسيس جونعل هذا  النخملرل، شنا أهم النالنح النعنوسيل المي مقا علف جوفطيالر وفوت ال روفيل 

شنفرقل خدنوت إداسة النسشس  سيس(  1111العسب الرطيل شنسرء طفغوءي الرطي )ن مارف 

 شالطحيسات الانوليل طنفرقل الل ونل.شالمساخيص 

العديد نا النحالت  نا الناور  النمرسسة علف هذا الرسيس هش رشفه رسيس  سيا مظهس عليه

طولمشقف علف الرسيس  المجوسيل شخوبل في النفرقل الغسطيل نا النديفل شالمي مغسي النشارا

ة هذه النحالت سغم أا هذه النحالت ال مرمح نطواسة علف الرسيس ال سيا شإفنو سال سيا شءيو

 الخدنلشبش  نطواسة ش ل ل إلف  رسس  يشجد رسيس خدنل داخلي شلرا عدم شجشد إنروفيل

شعدم إلءام النشارا طولقشافيا شعدم شجشد حشاجء حش  الرسيس ال سيا منفا العطشس شمجع  

النشارا يخولف قشافيا الرسيس ال سيا شيقف لءيوسة النحالت المجوسيل نا الرسيس ال سيا ننو 

 يسطك الحسرل شيجع  الفءش  نا النسرطل عنليل خرسة عليه شعلف ال يوسات النوسة ط سعل.
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ك مر س الحشادث علف هذا الرسيس فميجل ال سعل في القيودة شعدم نعسفل األشلشيوت رذل

نخررل )النخولرل (المي الشر سة الرمحوت غيس  شاالجميوء النغلشر شالشقشف علف النحالت

ننو ي مدعي  لمشفيس  هشلل الشبش  شذلك لرش  ن وفوت السحلل أحيوفو ، شاأحد هو النشارف

شمش ا  ي دسجل هذا الرسيس الذي يسطر األحيو  ال رفيل طععهو ططعضدسا ل شإعودة الفظس ف

 .النديفل ششقشعه في ش رهو شليس علف ارسافهو 

 

 الطريق الدائري الرابع:. 1.1.1

آخس  لفإممطويا نا نروا طأطعود فهش رسيس نسبشف  اهفاوإهذا الرسيس غيس نرمن  في  د  يع

 لشيمرشا نا أسطع عفد المقورعوت  م يق  عسعه علف انمداد طوقي ن وسه، و  عسيع و  فمجده رسيق

ا أسبرل شأنورا شقشف جوفطيل شا لر  امجوه طدشا جءيسة ش ريل شطدان وسات، ن وس

)اعرساسيل( ننو يجع  الحسرل عليه خرسة فشعو  خوبل في النقرا نو طيا رسيس النروس 

يه يمنيء طر وفل الحسرل النسشسيل عل فهش الهشاسي طنفرقل (جنو  عطد الفوبساإل مقال  )شاوسو 

 نخررل عليه.الشظهشس اال معنوالت النخملرل غيس  شعدم شعشح الن وسات لر  امجوه

فإفه يطدأ نا مقورعه نا رسيس ، عقوسب ال وعل مجوه الش ممطعفو ن وس هذا الرسيس طعرس 

حيث يحمو  هذا المقورا إلف شالذي يحرنه إاوسة عشايل  طفغوءي ،العسشطل أنوم ندخ  جونعل 

عفد ندخ  جونعل  حومدءلمالفي نارلل اال ، دسا ل شمفريذ  سيا ليمقورا طن مشيوت نخملرل

النمجهل خوس   الرشيللشاخمالر السحالت  شا  الداخلل إلف الجونعل أش السحالت  طفغوءي

شمبسيف الحسرل عطس رسيس فرشدة شقوسيشفس النديفل أش إلف النفرقل ال رفيل في القشاسال شق

يسطر نديفل طفغوءي شالنفرقل الاسقيل طإقليم  و  دشلي و  شرسيق و  ساي ي و  الذي يعمطس رسيق العسشطل

 الخلير شابال   إلف رساطلس شحدشد الطالد الغسطيل.

نمداده عفد مقورعه نا رسيس العسشطل )رسيس رساطلس ( أنوم جونعل ايطلغ رش  هذا الرسيس نا 

الف مقورعه نا رسيس العسشطل انولي النديفل عفد نفرقل الطحيسات الانوليل حشالي  طفغوءي

 رم . ..14

 م  ،طمقورا محرنه إاوسة عشايل اإل مقال ينمد نحشس الرسيس الدااسي الساطا ليمقورا نا اوسو 

شطعد ذلك ينمد ليرن  ن وسه ،أيعو  طمقورا محرنه إاوسة عشايل  سيس النروسر نمد ليمقورا ناي

ليمقورا نا رسيس العسشطل عا رسيس مقورا طجءيسة دشساا  م ينمد ليلمحم طرسيس الجءااس عفد 

 الطحيسات الانوليل طنفرقل الل ونل.

الفومجل نا وشءات مجالناور  شولط أفه يغص  ه شمفريذ لم ي مرن نا عيشب هذا الرسيس أفه رسيس 

فيهو نشاقف  شبوالت األفساح المي لم مساو  إفاو  النحالت المجوسيل علف الرسيس نطواسة 

نا  حشله إ معنوالت أخسىمظهس رنو ،ال يوسات ش هشلل الخسش  شالدخش  لنحشس الرسيس

شرذلك يعد نقرعه نا رسيس  ،دشا األخذ في االعمطوس شجشد رسيس خدنل خدنوتعيودات ش

العسشطل انوال  إلف رسيس النروس اسقو  في حولل ففيل  يال شر وفل نسشسيل عوليل ،فعال  عا أا 

الرسيس لم يُ مرن  طعد ، شال مفظم ن وسه جءيسة ش ريل ،شأفه ينعي نخمسقو  أحيو   رفيل ذات 

  رطيس علف رش  نحشسه ، ر وفل عوليل،محف  طه نحالت األ وث،شنعوسض ال يوسات،شمنمد طار
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رنو معمطس الرسس الاعوعيل الرسعيل المي ممقورا نعه ن   اوسو  شسيو شلطفوا شاألسدا 

ننو يجع  ذات طفف محميل نمهولرل شذات حولل ففيل  يال جدا   و  شفل ريا شالعساس شالرشيت رسق

مقورا النشت( طأ م ) يقا علف هذا الرسيس مقورا يُعسف نحليو  رنو،المقورا نعهو خرسا  شنسطرو  

شالرءو عفد ننو  طب السعب  نوه ال روا طذلك فميجل ر سة الحشادث النسشسيل عليه  قدش

ف يوطيل اهي عدم األنوا ش ،فإفه نا أهم الناور  المي مشاجه هذا الرسيسعليه ش،النسشس طه 

يس نسشس رنو ير س علف هذا الرس,ننو ي مدعي دسا مهُ شنعولجل هذه الظوهسة الحسرل عليه 

ي دي إلف االءدحوم شظهشس ننو ي طب في سطرل حسرل النسشس ش ،الاوحفوت ذات الشءا ال قي 

 العديد نا الحشادث عليه.

 

 الطريق الدائري الخامس:. 1.1.1

ح ب نخرر  هوشآخس الرسس الدااسيل داخل يعمطس هذا الرسيس الحد الرعلي لنخرر نديفل طفغوءي

نا رسيس  همقورعنا رم 13.5لن وفل مطلغ هذا الرسيس ينمد م ,حيث 1111دشر يودس لعوم 

الي مقورعه نا رسيس الهشاسي قسب نفرقل طشدءيسة الجهل الاسقيل نا النديفل  فيالعسشطل 

نحرم  قورا سطوعي طمإنمداد اوسو اإل مقال  في الجهل الجفشطيل الاسقيل عفد ن مارف الهشاسي 

سطر قروعيا نا قروعوت النديفل شيمشقف شال ي منس عشايل .حيث ينمد هذا الرسيس ليطإاوسة 

 ليب  الي رسيس العسشطل في الغسب .

مجوه عقوسب ال وعل نا مقورعه نا رسيس العسشطل في الاسس إشإذا ممطعفو ن وس هذا الرسيس ط

ليمقورا نا رسيس رذلك  ينمد ش طمقورا محرنه إاوسة عشايل نروسنا رسيس الينمد ليمقورا فإفه 

نقوط  ن مارف الهشاسي طمقورا  ال ي محرنه إاوسة عشايل  )إنمداد اوسو اإل مقال  (الهشاسي 

  م يقف ن وس هذا الرسيس.

الحد الرعلي لنخرر النديفل ح ب مشبيوت نخرر الجي  ال ولث حيث  يعمطس هذا الرسيس رنو 

نديفل شي م فف نا ذلك نفرقل طشعرفي المي عنت إلف نخرر ال ،مليه نفرقل الحءام األخعس

 .محمشيهش نروسرسيس اللمفظم المش ا طونمداد 

يعوفي هذا الرسيس نا عدم ا مرنو  نحشسه شعدم ا مرنو  نرشفوت الرسيس الرعليل نا أسبرل 

رذلك ش  م.1111نخرر الجي  ال وفي لعوم  فيشجءيسة ش ريل شإعو ة شغيسه سغم أفه نعمند 

الخدنيل علف نحشسه دشا األخذ في االعمطوس يعوفي نا ظهشس العديد نا اال معنوالت المجوسيل ش

دسجل الرسيس شمشفس رسس خدنل شنشاقف  يوسات ننو ي دي إلف االءدحوم شإسطوك الحسرل 

طوإلعوفل الي رشفه ينس طولنفورس ال رفيل ذات الر وفوت العوليل سغم شقشعهو علف هذا النحشس

نعوسض ال يوسات النرلل  فماوساعلف أرساف النديفل ,رنو يعوفي هذا الرسيس نا ر سة 

 .عليه  ا  رطيس و  نسشسي و  خمفوقاننو ي طب نطواسة عليه شخوبل في النفرقل الانوليل نا النديفل 

نا هذه الدسا ل مم ح وب أرش  اطرل الرسس الساي يل طولنديفل ح ب مبفيرهو في هذا الطحث 

( حشالي 14  سقم )أرشا  اطرل الرسس الاعوعيل ح ب حدشدهو النطيفل في الجدش تحيث طلغ

نا الرسيس الدااسي األش  إلف الرسيس الدااسي شهي أنو اطرل الرسس الدااسيل ، رم 88.4
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يطلغ النجنشو الرلي ل، رم  61 حشاليفمطلغ  الجدش  فرس شدهو النطيفل فيح ب حد الخونس

 .1رم148.4حشالي طنجنشعهو الاعوعيل شالدااسيل لاطرل الرسس الساي يل طولنديفل 

 الطريق الدائري الخارجي:. 1.1.1

حيث شالرشيريل  عفد نفرقل  يدي خليرل  انولي النديفليطدأ نا إذ رم 41يطلغ رش  هذا الرسيس 

في اسس النديفل  قسب نروس طفيفل نروسينمد ليمقورا نا رسيس ال يمقورا نا رسيس العسشطل  م

عفد نبفا األ نفت طمقورا  األ مقال  (الهشاسي )إنمداد اوسو ،  م ينمد ليمقورا نا رسيس 

نا  جفشطيلرسيس العسشطل في النفرقل ال محرنه جءيسة دشساا  م ينمد ليمقورا نسة أخسى نا

يفطغي أا مشجه في هذا الرسيس حسرل النسشس  شلهذاطمقورا  ال ي،النديفل عفد نفرقل القشاسال،

 إليهو. العوطس نا اوحفوت ش يوسات معطس النديفل دشا فيل الدخش 

 

( أرشا  اطرل الرسس الاعوعيل شالدااسيل الساي يل 38( شالخسيرل سقم )14شيطيا الجدش  سقم )

(،شذلك  Google earthطنديفل طفغوءي شالمي مم ح وطهو طار  مقسيطي نا خساار الجشج  )

إلعرو  فرسة عا الن وفوت داخ  حدشد النديفل شحمف الرسيس الدااسي الخوسجي الذي يعمطس 

أرش  الرسس المي مم سبدهو حيث يقا جء  رطيس نفه خوس  حدشد نخرر الجي  ال وفي النعمند 

رم( شنجنشو أرشا  الرسس 88.4رنو يطيا الجدش  أا نجنشو أرشا  الرسس الاعوعيل حشالي )

رم( ، أجءا  61 الدااسيل داخ  حدشد النخرر أي طدشا الرسيس الدااسي الخوسجي حشالي )

رطيسة نا هذه الاطرل طحولل ففيل  يال يفطغي المعوقد نا طعض الاسروت األجفطيل للطد  طإعودة 

سبف هذه الرسس السا ي ل الهونل نا طفيمهو المحميل شرسقهو الخدنيل شأسبرمهو رأشلشيل 

 .الندا قبشى في عنليوت إعودة اإلعنوس شمح يا الطيال ال رفيل شاإلسمقو  طخدنوت شاطروت 
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 حسبت األطوال من خرائط الطرق لمدينة بنغازي/ حسابات الباحثة. 
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) الطرق الشعاعية الرئيسية ، والطرق  (: أطوال شبكة الطرق الرئيسية بمدينة بنغازي11جدول ري  )

 :الدائرية ( 

 الطول حدود المسافة المقاسة اس  الطريق التصنيف

الطرق 
 الشعاعية

 ك  1...

 ك  1..1 من حدود مخطط دوكسيادس الشريية إلى الحدود الغربية طريق العروبة

 ك  ..13 من تقاطع  مع شارع الجزائر إلى مطار بنينا المطارطريق 

 شارع اإلستقالل 
الدائري الطريق من تقاطع  مع شارع أحمد رفيق إلى تقاطع  مع 

 الخارجي عند مصنع االسمنت
 ك  11

 شارع الجزائر
الدائري الثالث إلى الحدود الطريق العروبة وطريق من تقاطع  مع 

 لمخطط دوكسيادسالغربية 
 ك  12

 شارع أحمد رفيق
العروبة إلى طريق الدائري الخامس والطريق من تقاطع  مع 

 المينا 
 ك  3

الطرق 
 الدائرية

 ك  12

 ك  11.1 أحمد رفيقشارع من جزيرة دوران جليانة إلى تقاطع  مع  الطريق الدائري األول

 ك  3.1 إلى تقاطع  مع الدائري األول.من تقاطع  مع طريق الجزائر  الطريق الدائري الثاني

 ك  17 العروبة.طريق من تقاطع  مع طريق الجزائر إلى تقاطع  مع  الطريق الدائري الثالث

 ك  ..11 العروبة.طريق من تقاطع  مع طريق طرابلس إلى تقاطع  مع  الطريق الدائري الرابع

الطريق الدائري 
 الخامس

( إلى الهواري )إمتداد شارع اإلستقالل من تقاطع  مع طريق 
 العروبة من الشرق.طريق تقاطع  مع 

 ك 17.1

الطريق الدائري  
 الخارجي

من تقاطع  مع طريق العروبة في الشرق إلى تقاطع  مع طريق 
 العروبة في الغرب.

 ك  11

  ك  . 1..11مجموع أطول شبكة الطرق الرئيسية بدون الطريق الدائري الخارجي 

 المصدر: حسابات الباحثة.
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 ( : خريطة شبكة الطرق الشعاعية والدائرية بمدينة بنغازي وأطوالها..7لشكل ري  )ا

 

 المصدر: إخراج الباحثة 
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 التقاطعات الرئيسية على الطرق بمدينة بنغازي:. 1
 
 مار  هوأف إذ رسس، اطرل أي في الح و ل النشاقا نا علف الرسس الساي يل المقورعوت معد 

ا  نا رر نسشسي ال الفظوم ل عل شمحديد ا جهل، نا النمشفسة الرسس اطرل إداسة لفجوح اخمطوس 

ا مار  المقورعوت أا نا السغم شعلف .أخسى جهل ا جء   اطرل الرسس  فظوم  نا بغيس 

 المقورعوت  عل ألا .الفظوم هذا علف األ س طولغ لهو أا إال الجغسافي، االنمداد حيث ناشالنسشس 

 نو يعسف طأ م   مار  ،و  شاشاسع و  رسق نسشسي طولاطرلال الفظوم  عل نا أق  روفت حو  في

 نسشسيل شاءدحونوت اخمفوقوت نفورس عا عطوسة المقورعوت هذه مبطح أي ،"الءجوجل عفس"

 شمخريض سحالت،لل المأخيس ءنا ءيودة رسيس عا الرسس لاطرل العوم األدا  علف  لط و م  س

 .المقورعوت هذه عفد إف يوطيل الحسرل ن مشيوت

 

ا شذلك ،حيشيل نا النديفل ال النفورس في خوبل أهنيل المقورعوت مأخذرنو   نا للر يس فظس 

 نا شالعشدة الذهوب طسحالت النسمطرل الرطيسة شالن وايل البطوحيل النسشس أحجوم ن   العشان ،

 قبيسة أشقوت في المقورعوت هذه م مخدم المي ( شالن وايل البطوحيل الذسشة شقت)  العن  شإلف

  مقييم عنليوت إجسا  العسشسي نا روا لذلك شلرا لهو المأ يس األرطس علف معريلهو ،  ف طي و

 نا منرففو علنيل أ س علف شذلك ،نسشسي ال الفظوم  عل علف أ س نا له لنو يفلطولند للمقورعوت

 هذه أدا  طمح يا الرريلل الننرفل اإلجسا ات امخوذ شطولمولي الخل ، لنشاعا الدقيس المحديد

 اإلنروا . قدس المقورعوت

 
 :أق وم  ال ل إلف المقورعوت مق م
 .عشايل إاوسة شطدشا شاحد طن مشى مقورعوت -1

 .عشايل إاوسةمحرنهو ش شاحد طن مشى مقورعوت -1
 مقورعوت طن مشيوت نخملرل محرنهو جءس دشساا . -3
 . أر س أش طن مشييا مقورعوت -4

 

المقورعوت الساي يل شالهونل شالمي مسطر اطرل الرسس الساي زيل طنديفزل  (.3مطيا الخسيرل سقم )

 ، شهي رولمولي:طععهو ططعض  طفغوءي

 

 تحكمها إشارة ضوئية:ال بمستوى واحد و تقاطعات . 1.1

الن مرنلل المفريذ شهذه المقورعوت ر يسة علف الرسس الاعوعيل شنحدشدة علف الرسس الدااسيل 

شن و  علف ذلك مقورا اوسو الفهس البفوعي نا الرسيس الدااسي األش  شاوسو عنسش طا 

العوص نا اوسو اإل مقال  شرذلك اوسو الجءااس نا اوسو اإل مقال  شاشاسو ر يسة ممقورا 

 نا رسيس النروس شرسيس الهشاسي .
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 تقاطعات بمستوى واحد وتحكمها إشارة ضوئية :. 1.1

 و  مقورعز 56النزسشس شالمزساخيص فإفزه يشجزد حزشالي إداسة ح ب نو مم مجنيعه نا نعلشنوت نا 

عزشايل مزمحرم فزي مفظزيم هزذه المقورعزوت نزا أهنهزو اإلازوسات العزشايل عفزد  طإاوسات و  نحرشن

رذلك نزا الرزسس  الرسيس الدااسي األش  شال وفي شالساطا شالخونس الرسس الرسعيل نا مقورعوت

 شاالمجزوهشلرا مظ  هذه اإلاوسات طحوجل إلف مرشيس شإعوفل إنروفيوت نسشس الناوة  الاعوعيل 

أحززدث المقفيززوت شفززس  طحوجززل إلززف مرززشيسشنززا  ززم فززإا هززذه اإلاززوسات النرمززشح طجهززل الينززيا 

 مجوسب الدش  األخسى.شطوإل مرودة نا 

 تحكمها جزر دوران:بمستويات مختلفة وتقاطعات . 7.1

جءيسة دشساا شهزي فعزال  معنز  علزف م زهي  حسرزل المقورعزوت شلرزا  13مشجد طولنديفل حشالي 

ننززو يحززمم شعززا عالنززوت  بززسيف الحسرززل فززي الززدشساا غيززس شاعززحنززوءا  الززشعي طأشلشيززل م

يعززد  مززشفسه الءنززو  اا شهززذا الجززء  نززا المشعيززل فززي الززدشس هززش شإساززودات علززف أا األشلشيززل لنززا

ممطزززويا أحجزززوم ش،النازززور  شاالبزززردانوت المزززي محزززدث فزززي هزززذه المقورعوت للنزززشارا ليمالفزززف

،رنزو فزي الازر  سقزم شن وحوت هذه الجءس ح ب دسجل الرسس النمقورعل شمزدفس النزسشس عليهو

رنو معوفي طعض جءس الدشساا نا ناور  في شعشح الس يل فميجل النفو يب األسعيل  ( ،41)

لنسشسيل في أشقوت الذسشة رنو فزي جءيزسة دشساا ال زلنوفي شالفطوموت طوإلعوفل الف األخمفوقوت ا

، هذا رنو مشجزد  ) عفد مقورعه نا الرسيس الدااسي األش  (شالجءيسة األشلف علف رسيس النروس

طعض جءس الدشساا المي مرشا نحرشنل طإاوسة عشايل لمخريزف اإلخمفزوس النزسشسي الفزومر نزا 

 . عدم نعسفل األشلشيوت ش الذي قد يحدث فيهو

 :ين أو أكثر تقاطعات بمستوي. 1.1

شيقبد طولن مشيوت النخملرل الج شس شاألفروس المي معن   شيو  نا جءس الدشساا لم ييس الحسرل 

جءيسمو دشساا يعلش ج س حديدي ر  جءيزسة نفهنزو طولنديفل  ، حيث مشجدفي المقورعوت الرطيسة 

طععزهو رطيزس ن ز  نجنشعزل خس زوفيل الج زشس ال شعزددا  نزا،شطولنديفل عازسشا جءيزسة دشساا 

نوليل شفشس القفشات النوايل الج شس قسب النديفل السيوعيل شطععهو بغيس رنو في الطحيسات الا

الزدااسي ال ولزث شرسيزس  شر  هزذه المقورعزوت ذات ن زمشييا نزو عزدا المقزورا طزيا الرسيزس طهو ،

ا طعزض هزذه المقورعزوت أنزو ينرزا نالحظمزه هزش ،ش حيث يشجد  ال ل ن مشيوت للحسرزل النروس

طعززض هززذه الجززءس علززف حززشاف علززي  هميقززوف  ززيوسامعلززف إالنززشارفيا  إقززدامالهونززل معززوفي نززا 

 للززذهوب الززف الن ززجد ألدا  البززالة رنززو فززي ن ززجد )البززحوطي  ززهي  أطززا إنززو الرززسس ال ززسيعل

ننزو يُسطزك حسرزل نرزوس ي مقورعزه نزا رسيزس الشالنر  علف الرسيزس الزدااسي ال ولزث فز (حفيف

شقشف علف طعض النحالت أشطعض النفاأت السيوعيل شالنالعزب الجديزدة لل إنوش،النسشس عليه 

 .ننو يار  خرسا  عليهم عفد إجميوء هذه الرسس الساي يل في النخرر 
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 (: مخطط تدرج الطرق القائمة والتقاطعات الرئيسية بمدينة بنغازي. .7الشكل ري  ) 

 

 شركة سيستماتيكا اإليطالية مع إضافات الباحثة.المصدر: 

Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, 

Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, 

Intermediate report version 1 | 31.10.2009 
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رنو معوفي نديفل طفغوءي حولهو رحو  جنيا الندا الليطيل نا  ش  الحولل الرفيل لاطرل الرسس 

نا أهم نالنحهو عدم قدسة أي  يعد   المف،إلعوفل الي عيشب ر يسة في مبنيم المقورعوت وط

 نعسفل النروا األن   لعطشس الرسيس نايو  علف األقدام فر  المقورعوت علف الرسيس علفنشارا 

الدااسي األش  ن ال  محير طهو الرم  اإل نفميل النحيرل طولسبيف شالمي معيس حسرل الناوة 

ن مشى يعيس نارلل عدم مقليم األاجوس المي قد مرشا قسيطل نا المقورعوت الساي يل ننو شهفوك 

عدم إ مرنو  مفريذ الجءس الش ريل في طعض الرسس ننو يبعب شظيرل  إعوفل إلفالس يل 

شن و  علف ذلك مقورا الرسيس الدااسي . طعض المقورعوت شطولمولي م طب الر يس نا الحشادث 

الساطا نا اوسو القيسشاا شاوسو األفدلس شالر يس نا المقورعوت علف الرسيس الدااسي الساطا 

  نا النديفل. شالخونس في النفرقل الانوليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ة دوران رتقاطع إمتداد الطريق الدائري األول مع شارع أحمد رفيق بجزي -( 12الشكل ري  )

 

 شالازشاسو لرسسا اطروت شا ميعوب لماغي الرسس ، ف مقورعوتأنو عا الن وفوت الروبلل طيا 

، فزإذا الرزسس مقورعزوت طزيا النفو زطل الن زوفل علزف الحرزوظ يزمم أا العسشسي نا فإفه النفربلل

 ، فإا الروقل الماغيليل قد ممأ س فميجزل مرزدس النسرطزوت و  طععنا طععهو  و  قسيط المقورعوتروفت 

طعزض ، نزا جزدا  طععزهو  طعيزد المقورعوتفي حولل غيوب الن وحل الروفيل إل ميعوطهو ،شإذا روفت 

معوفي الروقل الرليل لاطرل فعفداذ قد ال يرشا هفوك مساطر روف  في الاطرل الرليل للاشاسو ش شف 

 مزأخس فزي شالم زطب الرعوليزل مقليز  علزف النزشقريا هزذيا نزا أي يعنز   زشف، شطولمزولي الرزسس

 الن زوفوت علزف الحرزوظ يرعز  فإفزه النزشقريا، لهزذيا النحمنز  األ زس مقليز  شألجز  .النسرطزوت

 .ذلك أنرا نمف الرسس مقورعوتش للاشاسو في اللشااح المبنينيل  طهو النشبف
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 الشعزا أا شجد ، فقدالمقورعوت لطعض النسشسي ألدا ط ير ل مقييمشط ، الدسا ل هذه إروس فيش

 ،ل نسشسي زشطععزهو نزا الفوحيزل ال نزا الفوحيزل الرفيزل ئ  زي الندسش ل المقورعوت لنعظم الساها

عمطزوسات لحسرزل النازوة اأي  مدفي ن مشيوت المبزنيم لهزذه المقورعزوت شعزدم شجزشد فميجلشذلك 

 إلزف فيهزو الخدنزل ن زمشى افخرزوض شطولمزولي ،ف طععزهو علز المزأخيس ءنا اسمروو فل الفطوإلعو

 نزا هزذه المقورعزوت م زمخدم المزي العوليزل النسشسيزل حجزوماأل إلزف يعزشد شهزذا .نمدفيزل ن زمشيوت

 المقورعزوت طزيا المف زيس عزعف إلزفطوإلعزوفل ن   نويحدث فزي مقورعزوت رسيزس النرزوس جهل،

 في رر  الرسس اطرل إداسة شععفرنو في المقورعوت علف الرسيس الدااسي األش  ،  النمجوشسة

 نزو رز  شدسا زل ررز  الفقز  قروو شإداسة لمفظيم نديفلال ن مشى علف اونلل دسا وت غيوب ظ 

 فظزسة دشا فسديزل لحوالت نعولجوت عا عطوسة مطقف النسشسيل الدسا وت نعظم أا إذ طه، يمعلس

  .الفق  قعويو لنعولجل اونلل ا مساميجيل

 

 تصنيف الطرق الحضرية :. 7

نحدد  و  نعيف و  يهدف فظوم المبفيف إلف مق يم الرسس إلف نجنشعوت ، ر  نجنشعل من   فشع

نا اإلفاو   و  الخبواص يقشم طشظيرل نعيفل في خدنل حسرل النسشس، شيمرلب ن مشى نفو ط

شالبيوفل شالماغي ، شنا اخمالف رطيعل شخبواص الخدنل النسشسيل المي ي ديهو الرسيس في 

هو أحجوم نسشس عوليل ممنيء لالاطرل مظهس أهنيل المبفيف الشظيري له، فولرسس المي يخبص 

اص شعفوبس المبنيم الهفد يل عا ملك المي مخدم أحجوم نسشس ط يرل، رنو أا في الخبو

المبفيف الشظيري شالمدس  الهسني لاطرل الرسس ي وعد النبنم شالنخرر في اخميوس النعوييس 

ا معنوالت األساعي  شإلفاواهو  رسس شطولمولي المرلرل االقمبوديلشالنحددات المبنينيل لل

  .رذلك النرلل عليهو

مبزفيرهو ح زب األهنيزل لمدس  الهسني لاشاسو النديفزل شإلف دسا ل شمش يس ا الحوجللذلك فإا ش

مفظزيم العالقزل شمحقيزس المزشاءا طزيا ا زمعنوالت األساعزي النخملرزل  له دشس رطيزس فزي،الشظيريل 

الاشاسو الرسس شعجء اطروت إذ أا ، اشاسو المي مخدم هذه اال معنوالتشحسرل النسشس في ال

لمءايزد لقلزل ا زميعوطهو يسجا في طعض االحيزوا عا ملطيل نمرلطوت حسرل النسشس فيهو  يفلدفي الن

رززير شفميجززل عززدم الخززدنوت المززي فاززأت عليهززو طززدشا مخ الحسرززل شالعززغر النززسشسى لنسمززودي

شعشح المزدس  الهسنزي شالمبزفيف الشاعزح لهزذه الرزسس شمعسيزف النزشارا شمشعيمزه طنعزوييس 

 دسجل نا دسجوت الرسس .شقشافيا المعون  نا ر  

 

 شيمم مبفيف اطروت الرسس داخ  النديفل شفقو لنعيوسي النسمطل شال عل رنو يلي :

شمبنم هذه الرسس ط عوت رطيسة ش سعوت عوليل شطروقل  Free Ways))رسس حسة  -1
ش ززسعل  8-4طززيا  ن ززوساتنسرطززل س  ززوعل شطعززدد  1111ا ززميعوطيل عوليززل مبزز  إلززف 

شم زمخدم هزذه الرزسس للزسطر طزيا النزدا شاألقزوليم شالنفزورس  علرمس زو 111مب  إلزف 
 الحعسيل لن وفوت رشيلل .

 



813 
 

شهزي رزسس  زسيعل أيعزو مبزنم للزسحالت طزيا  Express  Ways))رزسس  زسيعل  -1
نسرطل س  زوعل شطعزدد  1411النفورس اإلقلينيل شالحعسيل شطروقل ا ميعوطيل مب  إلف 

 .  رم س  وعل 81خر شط سعل عنليل  8-4 ن وسات
 

شمبنم هذه الرسس ال ميعوب (    (Major Arterial Roadsرسس اسيوفيل ساي يل  -7
 فنسرطزل س  زوعل شط زسعل مبز  إلز 1111-811حجم نا السحالت الحعسيل نو طيا 

 رم س  وعل شمسطر طيا النديفل شعشاحيهو . 61
 

نهنمهزو فقز  حسرزل النزسشس ش(   (Minor Arterial  Roads رزسس ازسيوفيل  وفشيزل -1
 41شمب   سعمهو إلزف النمشلد عا نفورس عنا النفورس الحعسيل دشا النسشس فيهو 

 رمس وعل
 

ششظيرمهو مجنيزا الحسرزل النسشسيزل النمشلزدة (    (Collector Roadsرسس مجنيعيل -1
داخزز  النديفززل شسطرهززو المجنعززوت ال ززرفيل شالمجوسيززل شغيسهززو عززا نفرقززل نززا نفززورس 

 41نسرطل س  وعل شط سعل عنليل  811-611لاسيوفيل شطروقل ا ميعوطيل نا طولرسس ا
 رم س  وعل .

 
شهي الرزسس القبزيسة المزي مف زس الحسرزل النسشسيزل  ((Local Roadsرسس نحليل  -1

طيا الرسس المجنيعيل شاألطفيل ال رفيل نطواسة شهي رسس قبيسة شطروقل ا ميعوطيل طزيا 

رزم فزي ال زوعل ، شيزومي مبزفيف  31- 11نسرطل في ال وعل شط سعل نا  511-611

لنسمطززل األشلززف إال افهززو محمزز  ا، الرززسس النحليززل نززا الفوحيززل الهسنيززل فززي أدفززف نسمطززل 

   1طولف طل لنعيوس العدد شنجنشو األرشا  داخ  النديفل . 

 
فإفزه ينرففزو مرطيزس طزوقي السمزب شنقوطلمهزو طمبزفيف ازطرل ، شطو م فو  الدسجميا األشلزف شال وفيزل 

شالزذي مزم محديزدهُ نزا قطز  نخرزر در زيودس شالمبزفيف النزذرشس فزي ، الرسس لنديفزل طفغزوءي 

شيشعزح الازر  المزولي ريريزل الزسطر شالمزدس  الهسنزي للرزسس ر العنسافي.الاحل نعزوييس المخرزي

 . داخ  النداالحعسيل 
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 : التدرج الهرمي لدرجات الطرق الحضرية داخل المدينة . ( 11الجدول ري  )ا

 

 المصدر :
P.W. Daniels and A.M.Warnes- Movement in cities – First Puplished in 1980 by 
Merhuen and Co. L.td – Londen UK- Page 9. 

 

هفوك نجنشعل نا العشان  شاالعمطوسات الرفيل المي أنو عا العشان  الن  سة علف المبفيف ف

 ينرا اال مساود طهو في المبفيف الشظيري النفو ب لاطرل الرسس نفهو نو يلي:

 حجم شفشعيل حسرل النسشس النمشقعل علف الرسس. -

 يخدنهو الرسيس.نمش ر رش  السحلل المي  -

 نشقا الرسيس طولف طل للرسس شاال معنوالت النجوشسة له في الاطرل. -

لنشابالت شاالمبوالت شالفق  شطسعويل نبلحل الرسس لشقد قونت اللجفل الاعطيل العونل 

فظسا  افه (. حيث 1116)عوم طإعداد الطسفونر الشرفي للرسس الساي يل  في النوعيشالج شس

س في طسفونر بيوفمهو رفميجل مأخ  الاالفمساعي لنعظم أجءا  الاطرل النسشسيل شالفمهو  العنس 

رذلك عدم مفريذ ناوسيا رسس جديدة ش للظسشف االقمبوديل ال وادة خال  الرمسة النوعيل 

مرلب األنس )طوإلعوفل الف عدم جديل الدشلل طاأا الناوسيا المفنشيل (لمح يا ررو ة الاطرل 

 في للرسس شالج شس شالذي روا نا أهم أهدافه: إعداد الطسفونر الشر

مرشيس النشابروت الرفيل إلفاو  شبيوفل الرسس شنشارطل المرشسات العلنيل الحدي ل خال  إفاو  

نسارء أطحوث الرسس. شقد قونت هذه الهيال طشعا المبفيف الشظيري للرسس الن مهدفل 

المبفيف الشظيري للرسس الخلشيل طولطسفونر الشرفي للرسس شالج شس، شهذا المبفيف يار  

 )خوس  الندا(.
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شهي رسس نحرنل النداخ  شالنخوس  نرشفل نا عدة حوسات  الطرق السريعة: .1

م )ال  1.إلف  31نسشسيل  نءشدة طجنيا ش وا  األنوا شالنسافس شام وعهو الفهواي نا 

 مشفس حوليو  طاطرل الرسس العونل هذا الفشو نا الرسس(.ي

هي رسس مسطر الندا الساي يل شالرسس ال سيعل شالنفورس ش الطرق الرئسية: .1

البفوعيل شالمجوسيل، شمرشا نداخلهو شنخوسجهو شمقورعومهو نبننل ال ميعوب حسرل 

 م.31 -51النسشس شام وعهو الفهواي نا 

شهي رسس قبيسة مسطر الرسس ال سيعل شالساي يل شذات الن مشيوت  الطرق الفرعية: .3

 رمس وعل. 31أق ، شيطلغ حد ال سعل فيهو 

شهي شبالت طيا النفورس الءساعيل شالبفوعيل، شيطلغ حد ال سعل  الطرق الزراعية: .4

 .1رم س وعل 51فيهو 

 انهو طمح ياشلرفهو لم ممرسس الف الرسس الحعسيل داخ  الندا طوإلعوفل الف عدم المء

علي ر سة الحشادث شعدم الرطيس مرنو  الرسس الخلشيل )خوس  الندا (ننو روا له األ س اش

الحولل الرفيل للر يس  ش ش  ،لعدم إ مرنو  إندادات اإلفوسةاألنوا عليهو خوبل في الرمسة الن وايل 

عنسافي نا الرسس ،أنو عا الرسس الحعسيل فهي نا عنا إخمبوبوت النسافس شالمخرير ال

 شالنشابالت .

 

أنو المبفيف الشظيري لاطرل الرسس في الندا ح ب نو شسد طالاحل نبلحل المخرير العنسافي 

 مبفف اطرل الرسس داخ  النديفل روألمي: المي

)إا اطرل الرسس الحعسيل الالءنل لمبسيف حسرل نسشس ال يوسات شالناوة طنو في ذلك 

( نا ن وحل النفرقل الحعسيل %15نجنشعهو حشالي الشقشف ماغ  في األسبرل شنحروت 

 شينرا مبفيف اطرل الرسس هذه علف الفحش المولي:

الرسس الساي يل ال سيعل: شمرشا الهير  األ و ي لاطرل الرسس الحعسيل شعودة نو  .1

 م مخدم للفق  ال سيا طيا أرساف النديفل.

النحالت شالنجوشسات  رسس المجنيا شالمشءيا الساي يل: شمن   الرسس الشابلل طيا .1

 النخملرل طولنديفل شمسطرهو طولرسس الساي يل ال سيعل.

رسس المجنيا شالمشءيا الداخليل: شمن   الرسس الخوبل طمبسيف الحسرل داخ   .3

 النحالت شالنجوشسات.

الن ولك: شمن   رسس الخدنوت النحليل داخ  األحيو  ال رفيل شمبلهو طرسس المجنيا  .4

 .2شالمشءيا الداخليل

 

 

 

 

 

 
1

 م.8591) الئحة استعمال وتصنيف المناطق بمخطط مدينة بنغازي ( ، أمانة البلديات  -الئحة معايير التخطيط العمراني 
 55-55ص   -عمان ،األردن  –دار الصفاء للنشر والتوزيع  - مبادئ تخطيط النقل الحضري -زين العابدين علي2
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 .الطرق الحضرية حسب ما ورد في الئحة معايير التخطيط العمرانيتصنيف معايير :  (11جدول ري  )

 المصدر الئحة معايير التخطيط العمراني.

مشفيس ن وفل جوفطيل احميوريل علف حوفل الرسيس لمشفيس ن وس إلفاو  النسافس نا  شيساعي

خرشر نيوه شنجوسي شرهسطو  شنشابالت لمح يا طيال الرسيس طغسس األاجوس في النفورس 

مشفيس أسبرل فيفطغي ذات النفوخ النفو ب، أنو فينو يخمص طمبنيم اشاسو النفورس ال رفيل 

  ب.ناوة ذات عسض نفو تشننسا

 مي:رنو قوم نخرر شايمفر طمبفيف اطرل رسس النديفل إلف أسطا دسجوت ممن   في اآل

 الاساييا الساي يل. -

 الرسس النماعطل. -

 الاشاسو الرسعيل. -

 الاشاسو النحليل. -

 مي:ممن   في اآل طا دسجوت لاطرل رسس نديفل طفغوءيأس طمحديدنخرر دشر يودس قوم رذلك 

 (.Highwayرسس  سيعل ) -

 (.Arterial Roadاسيوفيل )رسس  -

 (.Collector Road1رسس مجنيا ساي يل ) -

 (.Collector Road2رسس مجنيا  وفشيل ) -

 (.Local Roadرسس نحليل ) -

انو ح ب نو مم محديده في هذه الدسا ل فقد مم اإلرالو علف الدسا وت النخملرل المي مفوشلت 

س نا دسا ل اسرل  ي منوميرو األيروليل المبفيف الشظيري لاطرل الرسس طنديفل طفغوءي شطولمشاف

فقد  1118العوم طنديفل طفغوءي في عوم شهي أخس الدسا وت المف مفوشلت نشعشو الفق  

 (..3سقم )ال وطقل  أعمندت دسا مي علف مبفيف الرسس الساي يل رنو هش شاعح في الخسيرل

 

 نوع الطريق تصنيف الطريق
عرض 
 المسار

تصمي  
 السرعة

 سعة المسار
 مركبة/الساعة

عرض 
 الوسط

 ممر مشاة

الطرق الرئيسية 
 السريعة

مسارات )مع  1
وجود جزيرة 

 وسطية(
3,5 /7,11 

122 
  /ساعة

1,122 
حد أدنى 
1,2 

حد أدنى 
1,2 

طرق التجميع 
والتوزيع 
 الرئيسية

مسارات مع  1
 وجود جزيرة

 1,222  /ساعة 2. 7,1
حد أدنى 
1,1 

حد  أدنى 
1,1 

طرق التجميع 
والتوزيع 
 الداخلية

مسارات بدون  1
 جزيرة

 - - -  /ساعة 12 7,1

مسارين بدون 
 جزيرة

 1حد أدنى  - 122  /ساعة 12 7,2

 - -  /ساعة 72 7,1/ 1,11 مسارين  المسال 
حد أدنى 
1,. 
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 النقل الخاصة والعامة : وسائل. 1

الفق  الخوبل ) ال يوسات الخوبزل ( أش العونزل  ممم طشا رل ش وا في النديفل إا جنيا المفقالت 

، شيعمطس المشءيا األن   لحسرل النسشس طيا هوميا الش زيلميا نزا أعقزد نازور  الفقز  )الحوفالت(

 الحعسي في موسيخفو النعوبس .

العقززشد النفبززسنل إلززف إءاحززل  شقززد أدى اإلفمززو  الرطيززس لل ززيوسات الخوبززل فززي العززولم فززي خززال 

الفقز  الخوبزل نروفهزو األنزس الزذي أدى إلزف ءيزودة  ونل نا نحلهو شإحال  ش زوا الفق  الع ش وا 

محزدة األنسيريزل ناالءدحوم شاالخمفوقوت النسشسيل في أر س ندا العولم ، فرزي رز  نزا الشاليزوت ال

% نزا الفزومر الزشرفي 11حزشالي الفقز  الخوبزل ي زمهلك  فدا فجد أا االفمقو  طشا رل ش وا شر

 % نا نجنشو األنيو  شعدد األاخوص للمفق  داخ  الندا .85العوم ، حيث يار  ف طل 

إا اال ززمعنو  النمءايززد شالنفماززس لل ززيوسات الخوبززل أدى إلززف ءيززودة حجززم الرلززب علززف الفقزز  

 شالنسشس ،  فميجل لأل طوب ال ال ل الموليل :

لخوبزل  زي دي إلزف مطزور  سيس نا خزال  النسرطزوت اإا اءدحوم الن وحل ال رحيل للر -1

الفق  العونل شطولمولي  مءداد مروليرهو المازغيليل ننزو يمسمزب عليزه افخرزوض  حسرل ش وا 

 جوذطيمهو رشفهو لم معد ش يلل الفق  األ سو .

شسي طف ززطل إا ال ززيوسات الخوبززل أدت إلززف شجززشد فنززشذ  نززا الر وفززل شاالءدحززوم النززس -1

الفق  العوم أا مرشا عالجزو أش ن زعرو لهزو إذا نزو مزم المرريزس  ل ش وا محش  دشا ا مروع

وعدة الفق  العونل فقر دشا شجشد حلش  ن    علف ذلك االءدحوم نا خال  ش وا طولقعو

الفقز  العزوم  لعونزل ) رمخبزيص ن زوست خوبزل لش زوا الفقز  ا شنرنلل شداعنل لش وا 

لفظززوم الفقزز   االجنززوعي طززيا الن ززمخدني نزز ال ، أش ا ززمخدام النمززسش شفاززس  قوفززل الفقزز 

شالمززدخ  طمطفززي نطززدأ المشءيززا األن زز  إل ززمعنوالت األساعززي شفززس ن ززوفوت ال ززيس علززف 

 ال  (  ...األقدام 

يز  س إا االفمقو  طشا رل ال يوسات الخوبل ي دي إلف ءيودة العغر علزف النزسشس ننزو  -7

 . و فميجل األ طوب ال وطقل الفق  العونل المي  يمقلص الرلب عليه  لطو علف ش وا 

 

 : ةالخاص المركبات. 1.1

إا نعظم الندا الساي يل في العولم مقوطلهزو نازرلل النسرطزوت الخوبزل خوبزل طعزد مءايزد أعزدادهو 

طار  رطيس حيث أبطح نا البعب جدا علف اطرل الرسس فزي ملزك النزدا ا زميعوب هزذه العزداد 

 الرطيسة نفهو .

 زشا   دنل خوبل علف ال يوسات الخوبل في الدش  النمقطيا الندا  في مفقالمهم  شيعمند ال روا

فر زه الشقزت  فزيشذلك ح ب ررو ة فظم النشابالت العونزل لزديهم ، ش روفت داخ  الندا أش طيفهو

 رلنو ءاد نمش ر دخ  الرسد ءادت نلريوت ال يوسات الخوبل. 

رذلك األنس طولف طل لنديفل طفغوءي فقد ءاد نعد  انزمالك ال زيوسات فزي الخنزس  زفشات األخيزسة 

للمش ا العنسافف شاإلنمداد ال سيا للنديفل شمشءو الخزدنوت علزف ن زوفوت طنعدالت رطيسة فميجل 
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شافخرزوض  زعس الشقزشد شعزدم شجزشد طزداا  لهزو لععف الاديد فزي حسرزل الفقز  العزوم نمطوعدة شا

االفرجزوس الرطيزس  يس فسص للحبش  علف النسرطوت طولمق ير عا رسيس الطفك ننو أدى إلزفشمشف

ل  خوب،  دا  طار  رطيس جشنعوسض ال يوسات نحالت فماوس انمالك النسرطوت شاشنعد   في عدد

 لنديفل.علف الرسيس الدااسي الخونس نا الجهل الانوليل ل

 معدل امتال  السيارات:. 2.1

لحزولي إلزف دسجزل رطيزسة ,حيزث عجزءت ا معنو  النسرطوت الخوبزل فزي شقمفزو ا لقد اءداد افماوس

 أا م مشعب أعدادهو الرطيسة. عا نديفلالاسجو الرسس في نعظم  الر يس نا

شمعمطززس نلريززل ال ززيوسات الخوبززل احززد أهززم العشانزز  النزز  سة فززي مشليززد الززسحالت اليشنيززل شالمززي 

 لحعسيل شمم طب في الر يس نا الحشادث .م دي إلف االءدحوم النسشسي علف الرسقوت ا

ف زطل نلريزل ال زيوسات الخوبزل شح وطوت الطفك الزدشلي فزي العولنيل  شطولسجشو إلف اإلحبوايوت

ح ززب إحبززوايل عززوم ، شاززخص  1111لرزز   شالمززي مح ززب علززف أ ززوس نسرطززل  دش  العززولمطزز

أا الشاليزوت النمحزدة  مطزيااإلحبزوايوت فجزد أا (،41شرنو هش نطيا في الازر  سقزم )م  1113

 م إذ مبز لعلزف ن زمشى العزو نسرطزوتالحبل الرسد الشاحد نزا نلريزل األنسيريل هي األشلي في 

نسرطلسألف اخص، مليهزو لشر زفطشس  فنوليءيزو  زم أ زمساليو فنولرزو  811إلف حشالي  هذه الف طل

 سة في المسميب. م إيروليو شرفدا شفيشءلفدا فولفن و  م اليوطوا شالمي من   الدشلل العوا

المزي مطلزغ قرزس ليطيزو طعزد  ،حيزث مزأمي نسرطلس ألف اخص 1.1حشالي فهي ليطيو  الف طل فيأنو 

نسرطزل  433المزي مطلزغ ف زطمهو حزشالي  شالطحزسيانسرطل سألزف ازخص  531الف طل فيهو حشالي 

 ،شذلزك  1نسرطزل س ألزف ازخص 313المي مطلزغ ف زطمهو حزشالي اإلنوسات العسطيل  سألف اخص ش

ف ززطل  مطززيا ( 41سقززم ) شالخسيرززل الموليززل،م ( 1113فرس العززوم )فززي مسميززب الززدش  العسطيززل  لزز

  .مشءيا النسرطوت في دش  العولم ننو يعري بشسة شاعحل في أي نسمطل مقا ليطيو

  .2111(: نسب توزيع المركبات في العال  حسب احصائية البن  الدولي لعا  18الشكل ري  )

 

 
1

،  7009بيانات وإحصاءات البنك الدولي لعام   htt://data.worldbank.org/indicator/is.VEH.NVEH.p3. 
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ح زب إحزدى الدسا زوت  لنسرطوت في العولم شريزف مرزشستاعداد  سيعل  ألفي لنحل موسيخيل ش

نليزشا  4,1.1م روفت مشجد فقزر 1.11، فري عوم شاإلحبوايوت النعدة نا قط  األنم النمحدة 

عزولم ليبز  عزددهو عزوم  يوسة خوبل في العولم شمعوعرت األعداد شافمازست فزي روفزل أسجزو  ال

 انزمالكشرنزو معزوعف عزدد  زروا العزولم مءايزد نعزد  و مقسيطز يوسة  نليشا169م حشالي1.68

فزي العزولم، شفزي عزوم مقسيطزو نليزشا  زيوسة  111م رزوا يشجزد 1.31ال يوسة طخرشسة فري عوم 

في العولم، مقسيطو   نليشا  يوسة 611نليشا  يوسة، شاليشم يشجد  511م شب  العدد إلف 1..1

عزوم  31 زيوسات العزولم  زشف يمعزوعف فزي  شإذا ا منست ف طل الءيودة طفرس الشميسة فإا عدد

 .1أععوف نو هش نشجشد اليشم 11النقطلل شطذلك  يرشا االخمفوس النسشسي 

نفذ أا طدأ نعد  انمالك ال يوسات طولف طل للرسد في اءديود طدأت نعه نارلل االءدحوم الفومر ش

نا االف جوم في أيل شلخلس فشو  عا ال يوسات في أغلب الندا ذات الر وفل ال روفيل العوليل،

دسا ل لحسرل الفق  النسشسي يجب أا يمم المرريس ليس فقر عفدنو مرشا ال يوسة في حولل 

حسرل، شلرا أيعو  عفدنو مرشا شاقرل شهفوك عدة رسس لمحجيم حسرل النسشس داخ  الندا مم 

اعمنودهو رأ لشب للمخريف نا االءدحوم النسشسي شطولمولي لمخريف الرلب علف نشاقف 

ال يوسات شمنريا النسشس النسغشب فقر نا الدخش  إلف ش ر النديفل الذي ينرا أا م مشعطه 

 نشاقف ال يوسات النمنسرءة داخ  النديفل.

 public transportشإلفجوح هذا العن  يجب أا يرشا نبحشطو  ططسفونر لحسرل الفق  العوم )

systemلنديفل دشا ا مخدام  يوسامهم ( داخ  النديفل لي ه  علف الفوس الدخش  إلف ش ر ا

 الخوبل في السحالت االخميوسيل. 

شرنو شسد في إحدى الدسا وت ) لأل موذ م. عطد ال الم الجسم لدسا ل نمرلطوت نشاقف ال يوسات 

شفي نعودلل طنديفل طفغوءي فقد مم مفوش  أنورا نشاقف ال يوسات شالءنا الذي يقمعيه ذلك (

فيه ال يوسة شاقرل شطحوجل إلف نشقف  يوسة فإا عدد ال وعوت ط يرل لح وب الشقت الذي مرشا 

رم(  06,88 وعل( لش فسعفو أا نو مقرعه ال يوسة في ال فل هش ) 067,8في ال فل هش )

رم س  وعل( عليه فإا الءنا الذي مرشا فيه  08شنمش ر  سعل ال يوسة داخ  النديفل هش )

 وعل(  063,8ي مرشا فيه ال يوسة شاقرل هش ) وعل شإا الءنا الذ 088ال يوسة في حولل حسرل 

مقعيه هذه النسرطوت شعليه فإا اإلهمنوم طنشعشو نشاقف ال يوسات شالءنا الذي ، 2في ال فل

 في حولل مشقرهو عا الحسرل ,يعمطس نا األنشس الهونل شالنرنلل لح  النارلل النسشسيل طولنديفل .

إداسة النسشس شالمساخيص طنديفل طفغوءي، فقد مم علف النعلشنوت المي مم مجنيعهو نا  شطفو 

حيث يذرس في  في ال فشات الخن ل األخيسة نالحظل اءديود عدد النسرطوت طار   سيا

نسرطل طيفنو في عوم  ,660,,0 حشالي م طأا عدد ال يوسات الخوبل يطلغ7887إحبوايل عوم 

لسقم رطيس نقوسفل طنو روا نسرطل، شهذا ا 0066088 حشالي د ال يوسات الخوبلطلغ عد 7880

 
1
 United nations world statistice pocketbook and statistical year book   

http://hypertextbook.com/facts/2001/marinasenko.shtm. 
2
أنوفل النسافس في فدشة المحعس شالمخرير الحعسي في  –نمرلطوت نشاقف ال يوسات داخ  نديفل طفغوءي  –عطد ال الم الجسم   

 .090برحل  –ليطيو 

 

http://hypertextbook.com/facts/2001/marinasenko.shtm
http://hypertextbook.com/facts/2001/marinasenko.shtm
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م )ح ب إحبوايل نخرر شايمفر حيث روا يشجد طولنديفل 09,6في النديفل في عوم  ا  نمشفس

  يوسة فقر(. 06,60

نا ال يوسات خبشبو  المي يمم ا ميسادهو عا رسيس الاسروت  ا  رطيس ا  رنو يالحظ أا عدد

اطلس نا أا نولريهو يقرفشا العونل شسشاطر الاطوب شالنجوهديا شغيسهو م ج  طمساخيص رس

هو نا  روا طفغوءي شنديفل طفغوءي، شيقدس عدد النسرطوت الن جلل ططلديوت نجوشسة شنولر

 نسرطل. 686888طحشالي 

نا الفشاحي  روفشا يسمودشفهو معيشف النديفل أروفشا أنو النسرطوت الداخلل شالخوسجل  شا  

نسرطل يشنيو   086888هو مقدس طحشالي شالنفورس النجوشسة لغسض المجوسة أش المطعا شغيس

 رحسرل دخش  شخسش .

شيطيا الجدش  المولي مبفيف النسرطوت شأعدادهو طولف طل لل يوسات الن جلل لليطييا شالشافديا 

  شطدايل عومم  7887نسرطل ح ب إحبوايوت فهويل عوم  7306370ننو يار  إجنولي 

 7م.7880

 . 2111وبداية عا   2111وتصنيفها بمدينة بنغازي لنهاية عا  لليبيين عدد المركبات  (:81ري  ) جدول

 نالحظوت العدد الفشو سقم

 سجلت للمواطنين الليبيين 812 درجات نارية 8

 811,111 سيارات خاصة 2

 32,133 سيارات نقل 3

 82,818 أجرةسيارات  1

 3,211 مقطورة 1

 8,118 جرار رأس 1

 811 جرار زراعي 1

 123 وحفاراتآالت  1

 مركبة 281,211 إجمالي عدد السيارات المسجلة لليبيين

 مدينة بنغازي. –المصدر: إدارة المرور والتراخيص 

  .2111وبداية عا   2111عدد المركبات للوافدين وتصنيفها بمدينة بنغازي لنهاية عا   (:81ري  ) جدول

 نالحظوت العدد الفشو سقم
 للوافدينسجلت  3 ملون        درجات نارية 8

 1,381 ملون       سيارات خاصة 2
 2,112 ملون         سيارات نقل 3

 131 مقطورة              ملون 1
 31 جرار زراعي        ملون 1
 113 آالت وحفارات       ملون 1
 138 جرار رأس           ملون 1

 مركبة 81,811 إجمالي عدد السيارات المسجلة لليبيين
 مدينة بنغازي. –المصدر: إدارة المرور والتراخيص 
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وبالنسبة لدور الدولة في التزايد المستمر لعدد المركبات ووضع القوانين واللوائح في نوعية 

أوضح رئيس قسم فبراير فقد  89ثورة السيارات الداخلة للبالد وخاصة في الوقت الراهن وبعد 

أن وزارة االقتصاد والمجلس ،) ب( العقيد حافظ الشيخي ) المراجعة بمركز جمارك ميناء بنغازي 

ضي بتحديد عمر السيارة المستوردة، بمعنى أن أي سيارة يفوق عمرها ققراًرا يا االنتقالي أصدر

ثورة فبراير وبعد الثورة الخمس سنوات تمنع من دخول البالد،الفتًا إلى أن القرار كان ساريًا قبل 

حتى صدر قرار يسمح بدخول السيارات بجميع الموديالت ولمدة ثالثة أشهر وقد تم تمديد المدة 

إلدارة  م وبعد انتهاء المدة يتم التمديد مجددًا، وهذا القرار تسبب في إرباك18/5/7087تاريخ 

 .(عتبارها جهة تنفيذية وليست تشريعيةباالميناء 

 

من خالل ، ئيس مكتب العالقات بإدارة الميناء والتشغيل بميناء بنغازي البحرير وحسب تقرير

على إحصائية تم إجراؤها منذ شهر يوليو عام  ، انه بناءمقابلة أجريت مع جريدة قورينا الجديدة

بنغازي البحري وحتى  ألف سيارة قديمة وإخراجها من ميناء 00اكتشفنا استيراد أكثر من  7088

البواخر ال زالت تتوافد على الميناء باستمرار،مشيًرا إلى أن الباخرة تتضمن على هذه اللحظة 

سيارة ، هناك قرار من وزارة االقتصاد يسمح باستيراد السيارات القديمة إلى  1000إلى  7000

كما يرى موظفو سيتم إيقاف دخول هذه السيارات، و 7087 -0 -8واعتبار من  18-5-7087

ة استيراد السيارات ال يمكن إيقافها نتيجة لعملية التمديد والتباطؤ في اتخاذ ، فإن عمليالميناء 

   .1 إجراءات صارمة

                             . 

هناك مشكلة في السعة التخزينية للميناء الذي يعجز عن تخزين كل هذا الكم الهائل من كما أن 

مشكلة مع التجار الذين يقومون باستغالل الرسوم المنخفضة  كذلك تواجه إدارة الميناءالسيارات 

على عملية التخزين،وقد استغل التجار هذا األمر وقاموا بترك سياراتهم في الميناء دون 

إخراجها، وهذا تسبب في تحويل الميناء إلى سوق رسمي لبيع السيارات المستوردة والمشكلة أنهم 

بعدم وجود  ونتصل الى مئة أو مائتين سيارة و يتحجج يستوردون أعدادا هائلة من السيارات

مسألة تحتاج الى  هي فكرة رفع الرسوم التخزينية للميناء ، لذلك فإن  مكان آمن لتخزين السيارات

ومن المتوقع دخول مجموعات كبيرة من السيارات ،  للحد من هذه المشكلة تعديل في اللوائح

سيارة ،  500الى  800ع تقريبا تدخل باخرة تضم من القادمة وبمعدل كل أسبو الفتراتخالل 

وأكد رئيس مكتب العالقات العامة بالميناء، انه بالمقارنة بين السيارات الحديثة التي دخلت إلى 

سيارة وبالمقابل السيارات القديمة  500البالد في هذه الفترة نجد أن السيارات الحديثة ال تتعدى 

هذه الفترة ومن المتوقع وصول المزيد في الفترة المقبلة، هذه ألف سيارة في  00قد وصلت إلى 

وهي تشكل خطورة على السالمة العامة و ارتفاع نسبة الحوادث في الميناء المشكلة سببت ربكة 

  .2 في البالد سببها هذه السيارات القديمة

 
، ملفات  7087) تحول المواني الليبية الى مكب للخردة الغربية ، في ظل تجاهل وتخبط وزارة اإلقتصاد ( ، مايو  –قورينا الجديدة  - 1

  www.qurynanew.com،  أماني الزوي-/تحقيق:إيمان السراويوتقارير ، 
 ، المرجع السابق .قورينا الجديدة - 7
  
 

http://www.qurynanew.com/
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 النقل العا  :. 7.1

ألا  ش فظزوم الفقز  العزوم فيهزونا أهم العفوبس األ و يل فزي أي نديفزل حدي زل هز ا  ال اك أا شاحد

  س فزي الطفيزل المحميزل للنديفزل شإعزوفل إلزف ذلزك فزإا المزي مز لن  الساي يأحد العشاالفق  العوم هش

الفنش االقمبودي شاالجمنوعي يعمند علف فظوم الفق  العوم حيث ي ه  حسرل القروعوت النخملرزل 

اعيل شالبفوعيل ش المجوسيل شالخدنيل رنو ي مريد الفوس نا حسرل الفق  العوم الجيد فزي ن   الءس

هم في نفورس نخملرل نا النديفل رنو يعءء حسرل الناوة النبوحطل له، فولفق  فالشبش  إلف أهدا

نحرزوت فيزه العوم الجيد يجزب أا يرزشا فظيرزو  شررز ا  ش زه  اال زمعنو  شدقيزس النشاعيزد شممشفس

 شإنروفيل الشبش  طار  شاعح شآنا. شف الشق

يعمطس ا مخدام الفق  العزوم فزي ءيزودة ن زمنسة فزي أغلزب نزدا العزولم ، شمزءداد ف زطمهو فزي النزدا 

مشنوس  طا شا الرسس شالنسشس الرطيسة نقوسفل نا الندا البغيسة ، فري دسا ل أجساهو الطوحث

( Thomas )  الفقز   ف زطل ا زمخدام ش زوا  الخبشص شجزد أاعلف خنس ندا طسيروفيل طهذا

% نا نجنشو السحالت اليشنيزل فزي النديفزل ، طيفنزو ءادت الف زطل 3بغس الندا مطلغ أالعوم في 

% في أرطس الندا ، شفي فرس الشقزت قلزت ف زطل ا زمخدام النسرطزوت الخوبزل نزا ءيزودة 55إلف 

% فزي 14ف % فزي ابزغس النزدا حجنزو ، شافخرعزت الف زطل إلز46حجم النديفل فروفزت طف زطل 

 .1رطس النداأ

في البشسة العونل لنديفل طفغوءي، فنا يسى العدد الهوا  لل يوسات في الاشاسو يخي  طولمسريءش

عفبس نا عفوبس الحسرل الهونل المي  سغم أفهوفودسة،  إليه أا الحوفالت نرقشدة أش علف األق 

نا أجلهو يجب أا يعن  الجنيا شيفطغي أا ماوسك في فق  آالف السروب نا رش  الطالد 

يعفي مخريف اءدحوم الرسس  شش وا  الفق  العوم شعسعهو شال اك أا ا مخدام الحوفالت

، رنو يحقس ايشماجيا الفوس علف الن طول يوسات الخوبل شطولمولي مخريف العغر علف الرسس

هنل، نفهو المشفيس نهذا الفنش الحعسي الذي مم م طه ر  الدش  النمقدنل نرو ب اقمبوديل 

الرطيس في ا مهالك الروقل شالشقشد شمشفيس اقمبود غيس نطواس يمعلس طمقلي  خ واس الحشادث 

افعدام  وءي هش، شلرا نو يالحظ في نديفل طفغشماجيا حسرل الناوة شالمقلي  نا نارلل الملشث

شجشد    أبال  في النديفل ن شنعوييس حدي ل لهو وم لعدم شجشد نشابروتالفق  العش وا  فوعليل 

محديد حوسات خوبل طولف طل للرسس عفد ش مدشيس شماغي  فظوم فق  عوم فعو هيال ن اشلل عا 

عن  األسبرل الخوبل طنحروت السروب طحيث مقف في م شعشح اعدافنسارء االءدحوم، شرذلك 

المي مداس طشا رل القروو عوم الفق  العليه الش يلل الخوبل طولفق  لغسض فق  السروب طاسروت 

في الشقت الحولي إذ معنهو الرشعف شقلل المفظيم شعدم األلمءام طنطودئ شقشاعد النسشس  خوصال

شإفنو  ططت فشعف ،ليس لهو أي نساعوة ألنورا الشقشف أش نحروت المجنا األ و يل حيث 

سغم طولشقشف في جءس الدشساا شمقورعوت الرسس في أي شقت لبعشد شهطشر السروب  نسشسيل

ه فإا شعلي، شالنشظريا  عدد رطيس نا فاوت النجمنا شخوبل رلطل الجونعوتقط  ا معنولهو نا 

 :يااجءمفق م إلف  الفق  العوم طنديفل طفغوءي حسرل

 
 57عمان ،األردن ، ص  –دار الصفاء للنشر والتوزيع  -مبادئ تخطيط النقل الحضري  -العابدين عليزين  - 1
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 طفغوءي. نديفلالفق  داخ   -

 طفغوءي. نديفلالفق  خوس   -

 

 بنغازي مدينةأوال  النقل داخل 

طفغوءي نسرطوت نخملرل، ممفشو في أحجونهو  نديفليعن  علف خرشر الفق  العوم للسروب في 

شأفنور ماغيلهو علف الن وسات النخملرل، شلرا طبرل عونل فولنديفل مرمقس لاطرل فق  عوم 

نمرشسة  شآنفل نحرشنل طأشقوت نحددة لمخريف العغر علف اطرل الرسس، شنو معوفيه نا 

 الفق  العوم في النديفل روألمي: سرطوتارمظوظ في النسرطوت الخوبل، شعنشنو  فإفه ينرا مق يم ن

حوفالت اسرل طفغوءي األهليل لفق  السروب: شهي اسرل قونت علف أفقوض اسرل فق   . أ

، شهي غيس نرعلل األا شمرمقس إلف النموطعل ش الفظوم، ا  السروب ال وطقل، شخرشرهو نحددة جد

. 

مرشا نمش رل الحجم  : شهي حوفالت ينلرهو أفساد شغولطو  نو(خوبلالفق  الجنوعي )حوفالت  . ب

سارب( شهي إنو نسخبل لفق   11سارطو ( أش بغيسة )نويرسش طوص ط عل  14 عل )

السروب أش غيس نسخبل، شلرفهو معن  طو منساس، شيقمبس عنلهو داخ  النديفل، شهي م طب 

عسقلل في ر يس نا الرسس إذ ال مشجد نحروت شقشف لهو طيفنو مقف في أي نروا علف أي 

 .ألج  المقور سارب جديدبردانوت رطيسةاقف فجأة ن ططل حشادث شقد م ش رسيس

سروب( يب  عددهو إلف  4النسخبل )مور ي(: شهي  يوسات بغيسة ) عل  األجسة يوسات .   

، شهي معن  داخ  نديفل طفغوءي طوإلعوفل 1113 يوسة ح ب معداد عوم  11161حشالي 

 إلف خر نروس طفيفل.

أجسة في ر يس نا األحيوا فميجل  ش  ر يوسات معن   جء  نفهو هفوكال يوسات الخوبل: ش . د

فهو م مغ  العجء النشجشد في الحوفالت داخ  أحيو  االحولل النعيايل لطعض األفساد حيث 

النديفل، فمجد عولمهو في السروب النمجهيا إلف نسرء النديفل شي مغلهو الفوس لسخبهو طدال  

 (.ينا  يوسات األجسة )المور 

الفق  الجنوعي حسرل مشءيعو  ين    ،و خرشر النشابالت العونل داخ  نديفل طفغوءيشممشء

( ح ب دسا ل 41شرنو شسد طولخسيرل سقم ) اآلميلشفقو  للن وسات  )النيرسشطوص( الخوبل

 : شااسرل  ي منمرو شحبسهو لحوفالت الفق  العوم المي يديسهو القروو الخوص شالنشارف

 طش هدينل. –خر الطسرل  .1
 خر حي ال الم. .1
 خر الن ورا الجوهءة. .7
 خر حي الرومح. .1
 خر العسشطل )الشحياي(. .1
خر علف طا أطي رولب  .1

  (.ال سمي)

 خر حي قوسيشفس. .3
 خر اللي ي. ..
 خر القشاسال. ..

 خر جليوفل )الجءيسة( .12
 خر  يدي خليرل. .11
 خر المسيل. .11
 خر الرشيريل. .17

 

 .خر طفيفل .11
 خر طشعرفي. .11
 خر الهشاسي. .11
 خر القشاسال. .13
 خر الل ونل. ..1
 .طفغوءيجونعل  خر ..1
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 ) حافالت الميكرو باص (. داخل مدينة بنغازي النقل الجماعيع خطوط يتوز(:  11الشكل ري  ) 

 

 المصدر: شركة سيستماتيكا اإليطالية.

Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, 

Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, 

Intermediate report version 1 | 31.10.2009 

 

 بنغازي: مدينةثانيا : النقل العا  خارج 

يعمطس هذا الجء  خوس  نفرقل الدسا ل شلرا يفطغي مفوشله طولدسا ل النخمبسة الا طدايل السحلل 

داخ  النديفل ، شالمي ممن   في نفرقل الرفدس شخلف ن مارف شفهويمهو مرشا نا نشاقا 

طفغوءي طسيو  طعدد نخملف نا النسرطوت، نفهو  نديفليمم الفق  العوم للسروب خوس  الجنهشسيل . 

سروب(  8سروب( شنفهو حوفالت بغيسة  عل ) 3 يوسات السشنيس )مور ي نو طيا الندا  عل 

 .أش حوفالت رطيسة لاسرل الفق  ال سيا
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أش خوس  شاالقوليم  ،فق  طيا الندا، أي طالد يرشا داخ  ال اطفغوءي إنو أ نديفلشالفق  خوس  

 إلف دش  الجشاس ن   نبس شمشفس. طالدال

هي اطرل رسس جيدة ،الرسس المي مسطر طفغوءي طروفل النسارء الحعسيل في النفرقل الاسقيل ش

 شلنخملف األغساض.المعطيد، معر طحسرل النسرطوت نا نخملف األفشاو 

  مفظم طعض الاسروت الخوبل شرذلك اسرل الفق  ال سيا سحالت إلف ر  نا األطيوس شالنس

 طنديفل، هفوك أيعو  حوفالت خوبل سشنيس مسطر طفغوءي مشرسة شالطيعو  شدسفل شرطسس ش

شقنيفس، رذلك هفوك حوفالت إلف ر  نا أشجلل  جسديفلمسطرهو طر  نا  لشس ش ىاجداطيو شأخس

 شجولش شالررسة.

يسطر طفغوءي طإقليم  و  هفوك أيعو  سحالت يشنيل إلف ر  نا رساطلس ش طهو، رنو أا هفوك خرش

 نسشسا  طوجداطيو ش ست شالجرسة )هشا ششداا( حمف  طهو. ،فءاا عطس النفرقل الش رف

مُ يس حوفالت رطيسة ، أنو عا خر طفغوءي رساطلس فمعن  عليه عدة اسروت شماوسريوت خوبل 

سروب شمنس رلهو طولندا الشاقعل طيا طفغوءي شرساطلس ن    ست شنبسامل  8شبغيسة  عل 

 شالخنس.

م فقد دسس حسرل الفق  العوم في النديفل 1111شنا خال  نساجعل نخرر دشر يودس لعوم 

شخوس  النديفل، شقد مم شعا نقمسحوت شمشبيوت طعدد السحالت شالنحروت شن وحمهو 

دسفل شالطيعو  شرطسس شرساطلس  –ن   النس   طالدغوءي ططوقي ندا المسطر طفشالخرشر المي 

السحالت لر  نفهو، رذلك السحالت داخ   دش ست شجولش شقنيفس ش لشس ش طهو، شمحديد عد

ف نل في حوجل  31,111النديفل حيث أعمطس أا النفورس الحعسيل المي يءيد عدد  روفهو عا 

إلف فظوم للفق  العوم للسروب طشا رل حوفالت ن مرنال  ط يوسات أجسة، حيث يمم مفظيم خرشر 

لسطر طيا نخملف النجوشسات الحوفالت طفنر نمعوند أش اعوعي أش دااسي أش نخملر طهدف ا

 ال رفيل شمأنيا  هشلل الشبش  إلف نسرء النديفل.

شلر  نا خرشر الحوفالت نفرقل خدنل خوبل يمم محديدهو علف أ وس االعمطوسات الموليل، فنا 

أج  مأنيا  هشلل شبش  النشارفيا إلف أي خر يمعيا أا ممساشح الن وفل طيا النشقف 

الر وفل ال روفيل للنفرقل المي ينس فيهو الخر، شذلك العمطوس  م ح ب 411م إلف 151شالنشقف 

إلف  8نايو  علف األقدام شالذي يمساشح نو طيا ، الءنا النقوط  للشبش  إلف أي  خر حوفالت 

دقواس ننو يعفي أا نفرقل خدنل خر الحوفالت مرشا طن وطل اسير يمساشح عسعه طيا  11

 .1م 1,111إلف  611

اطرل الفق  يذ نخرر دشر يودس في طعض أجءا  النديفل رذلك معر  مفريذ شلرا رنو معر  مفر

و شالنفوداة طأهنيل هذا النسفس الحيشي همقبيس الن   ل النعفيل طذلك عا أدا  نهنمفميجل العوم 

نو أدى إلف ارمظوظ الرسقوت شءيودة نعد  منلك النسرطوت الخوبل  ،في م هي  الحسرل طولنديفل 

 طولنديفل. الملشث الطياي شالطبسي وم شطدايلشاالءدح

 
1

مؤسسة دوكسيادس العالمية ، ) مناطق المخططات الشاملة والمخططات العامة (، إقليم بنغازي ، بلدية بنغازي ، األوضاع القائمة  

 م .1.3، أبريل 1، المجلد 5رقم  واستقراءات واتجاهات التطور في المستقبل، التقرير
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 :موايف السيارات . 1

نمبوص الر وفل النسشسيل في الاشاسو إ  فعلال يوسات في المخرير العنسافي مقشم فل رل  

الساي يل شمحقيس اف يوب حسرل النسشس طهو شمفظينهو نا خال  النشاقف العونل رنو أفهو معد نا 

االفمروو طهو ال روا روفل، دشا ا ما وس طععهم طهذا الحس النسافس العونل المي يامسك في حس 

للجنيا، هش ح   و  دشا الطعض اآلخس، شأا الش يلل العودلل لمفظيم هذا الحس، شجعله ناوع

لري يمنرفشا نا ،عنسافي يرشا الهدف نفه إموحل حس اال مخدام طيا أرطس عدد ننرا نا الفوس 

لقعو  حوجومهم، شأال يرشا هذا الحس نقبشسا علف نا الشبش  إلف األنورا المي يقبدشفهو 

  .ي طس إلف هذه النشاقف شيحملهو أرش  فمسة يسيدهو

 ،طفشعيهو الرطيس شالبغيس ،إا نديفل طفغوءي  معوفي نا قلل نشاقف ال يوسات في روفل نفورقهو 

نحوذيل الن وحوت النخببل قسب النسارء الخدنيل  شالنشاقف الفيقمبس النشجشد نفهو علف 

أهم الناور  المي طوت  إحدى معد قل ل نشاقف ال يوسات في نعظم نفورس النديفلإذ للرسس ، 

نعوفوة يشنيل يشاجهشفهو عفد مشجههم لقعو  أاغولهم اش مار   يعوفي نفهو ال روا حيث أبطحت 

لم النارلل رنو يساهو الر يسشا مرنا في  ش  المخرير الذي شنساجعمهم للدشااس الحرشنيل . 

شعدم مشفس ش وا  الفق   يساو الر وفل ال روفيل النمءايدة شعدد ال يوسات الذي يمءايد ر  يشم

، إعوفل إلف ال لشريوت نخررل )المجوشءات (الالعوم شإإل معنوالت الجديدة لألساعي غيس 

 اال مهالريل لدى الطعض المي مروقم نا ملك النارلل، فولعديد نا األ س منلك أر س نا  يوسة،

أش العونليا  ، ه للنروا فر ه ط يوسمه الخوبل، فعال عا قيوم القورفياولمشج  طشيقشم ر  نفهم 

 .طولقسب نا األنورا الحيشيل شالنجنعوت المجوسيل طو مغال  نشاقرهو رنشاقف خوبل لهم

ل قوفل النجمنا دشس أ و ي في هذه النارلل ، حيث ي مأ س طولنشاقف القلل ريلل شقت  رذلكش 

عن  النحالت المجوسيل شالدشااس الحرشنيل، ننو يعرس األر سيل إلف الشقشف النخولف، 

النالحظ أا أر س نا ي محشذ علف النشاقف الشاقعل أنوم النحالت المجوسيل هم ششالغسيب 

ألنس الذي يحش  دشا ا مرودة الءطواا نفهو، شيم طب طولمولي في خ وسة نشظرش ملك النحالت، ا

النحالت، شالنمشقا أا الغولطيل نا الفوس مرع  مفظيم النشاقف أنوم النحالت المجوسيل في 

األنورا النءدحنل، لري يم فف لر  نم شس شنساجا أا يجد نروفو يشقف فيه  يوسمه، طدال نا 

عدة نسات طح و عا نشقف،  م الشقشف طار  نخولف في فهويل اللف شالدشساا علف النروا 

األنس، سغم نو ي ططه ذلك نا إسطوك شمعري ، ش د لنفوفذ الدخش  شالخسش  علف اآلخسيا، شنا 

يمأن  أر س في األ طوب العونل يجد أفهو ال مرنا في قلل النشاقف أش عيس الرسس شالاشاسو، 

شدت علف حب العجلل ، شالمنسد علف آداب ال لشك أر س ننو مرنا في عيس الفرشس المي مع

العوم شإفروس حس اآلخس، فنا النالحظ أا نعظم نفورقفو ممبف طوم وو الاشاسو طنو يرري 

 مرنو  هذه اشلرا فميجل عدم .لشقشف ال يوسات علف جشافطهو دشا أا يعشس ذلك حسرل النسشس

ت فسى الرشعف المي معسق  الرسس شعدم شعشح األسبرل شرسس الخدنل شنشاقف ال يوسا

ال يس في طعض الرسس فميجل عدم األلمءام طبف ال يوسة طولرسيقل البحيحل رنو هش نالحظ 

في الرسيس الدااسي األش  ) اوسو دطي ( شالرسيس الدااسي ال وفي )اوسو الطيط ي ( شاوسو 

يشليش قسب  13أحند سفيس النهدشي شاوسو اإل مقال  شرسيس النروس )اوسو الجال  ( شاوسو 

 النيفو  شاوسو عاسيا شاوسو الحدااس شالر يس نا اشاسو النديفل الحيشيل .
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 و  نمروقنل الف دسجل مخلس نعهو إرمظوظطه أنو عا نسرء  النديفل فنارلل نشاقف ال يوسات 

فميجل الطحث عا  ،لف الشاحدة ظهسا  إ خوبل في الرمسة نا ال وعل العواسة بطوحو   ا  رطيس و  نسشسي

فالحظ في اوسو أحند  سفيس النهدشي شنفرقل الرشسفيش شجشد  مف إففونروا نفو ب للشقشف ح

ا نا ال يوسات ممساص طجوفب طععهو شمغلس الرسيس علف طععهو ننو يءيد يا نمشاءيريب

 النارلل شمنمدالناور  طيا نسمودي النبوسف شالجشاءات شالنحرنل شطوقي الخدنوت النسرءيل ،

الف اوسو اإل مقال  شعنسش طا العوص شنيداا  شس الحشت شالاشاسو النحيرل طه ، فن وحل 

  ميعوطيل للنشاقف النشجشدة أبطحت غيس روفيل .الرساغوت نحدشدة شالروقل اال

شفي ر  دش  العولم ممشلف الطلديوت مشفيس النشاقف العونل شمفظينهو، شمحديد نو يرشا فيهو 

ر النديفل، شاألنورا النءدحنل، شالنفورس المجوسيل، شيمم ذلك عا طنقوط ، شطخوبل في ش 

رسيس مسريب عدادات للنشاقف العونل في الاشاسو النءدحنل لهو القدسة علف ح وب الشقت طعد 

أا يقشم  واس النسرطل طشعا النقوط  النودي الذي يرشا عطوسة عا عنلل نعدفيل أش شسقيل ح ب 

يد الطقو  خالله، شنا رطيعل هذه العدادات أا محدد شقت األحشا ، شح ب الشقت الذي يس

الشقشف طحيث ال يءيد في الغولب علف  وعميا، شذلك لري يمنرا أرطس عدد ننرا نا أبحوب 

الحوجل نا ا مخدانهو، أنو النشاقف األخسى رول وحوت النراشفل فإفه يمم مفظيم الشقشف فيهو 

 .و طوليشمطق وام محدد أجسة الشقشف طول وعل، شأحيوف
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 (: موايف السيارات بمدينة بنغازي.13الشكل ي  )

 

حد النطوفي اإلداسيل طنفرقل  يدي ح يا قسب نفرقل عسيح عنس النخموس شفشعف مبريف أ  -   

شقشف نارلل النخررل لذلك ...لع  ال  ا  نوهي فر يل النشظف الذى عوفف الال يوسات في األنورا غيس 

 !في هذا النروا شريف مرشا قدسمه علف العرو ط يوسمه 

 

نخررل في نفرقل الطسرل قسب اسرل الطسيقل لم شيس الفرر في ظ  الن مغلل شغيس الالرساغوت غيس   -  

 معنو  الرعلي لهذه األءنل الحوليل لنشاقف ال يوسات )طإنروفهو أا مخرر لذلك طار  ن قت إلف أا يمحدد اال

 . الرساغوت
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 (: موايف السيارات المحا ية للطرق بمدينة بنغازي.11الشكل ي  )

 

 أرمشطس . 7يشليش نا اوسو الجءااس شنارلل نشاقف ال يوسات قسب ن مارف  73مقورا اوسو    - 

 

 

ءدحوم شنشاقف ال يوسات قسب نيفو  يشليش نا اوسو أحند سفيس النهدشي شنارلل اال 73مقورا اوسو    -

 طفغوءي.
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 :الرئيسية  على الطرق مشاكل المرور. 1

المزي ، ملك العقطوت غيس ال هلل المذلي  في ا معنو  الرزسس ، يقبد طنارالت النسشس في الندا 

 ،مظهززس فززي بززشسة عززدم قززدسة أفززساد النجمنززا علززف االفمقززو  نززا نرززوا إلززف آخززس ط ززهشلل شي ززس

 ش سعل طأق  فرقوت إلاطوو احميوجومهم اليشنيل.

المزي ممن ز  فزي فازور الرزسد  زعيو  للطحزث عزا ، رزت أشجزه الحيزوة فإذا مشقرت حسرزل النزسشس مشق

أبطح يقوس ندى مقدم شحعوسة اذ ، شيعر  اإلفمو  ،قف حسرل اال م نوسشممش ، نبودس السءس

شنزدى احمزسام أفسادهزو لقشاعزد ، الدش  طندى  زهشلل حسرزل النزسشس شالنشابزالت علزف رسقهزو 

 شآداب النسشس.

االهمنزوم طدسا زل خبزواص النازرلل شنظوهسهزو  ،هو نارلل النسشسشقد ادت الخ واس المي م طط

ششعزا االمروقيزوت الدشليزل  م عقد النز منسات شالفزدشاتشأ طوطهو شإيجود ش وا  العال  لهو. شقد م

الذي ي ه  علف الدش  رسيقل شأ زلشب  النفظنل لقشاعد ا مخدام الرسيس طوأل لشب ال ليم اآلنا

 .المعون  نا ملك الناور  

ندففو طبرل خوبل معوفي نفهو المي يعوفي نفهو العولم رر  ششنا خال  دسا ل نارلل النسشس 

 :إل معساض النارلل ش ط  حلهو نو يلي  يفطغي المعسف علفعليه ،شنحليل 

 خبواص النارلل. .0

 نظوهس شبشس النارلل. .7

 

 أوال : خصائص مشكلة المرور:

 األتي :تتعدد خصائص المشكلة المرورية ويمكن تحديد ا ك

 نارلل حيشيل. .0

 نارلل نمءايدة. .7

 نارلل عونل. .3

 نارلل نمعددة األ طوب. .0

 نارلل اجمنوعيل. .6

 نارلل اقمبوديل. .,

 نارلل إداسيل. .7

 .1نارلل عولنيل .0

 :يلي رنو شيمم مشعيح ذلك
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 مظا ر المشكلة المرورية:ثانيا  

 مفحبس نظوهس شبشس النارلل النسشسيل في األمي:

   خمفوقوت.شاإلءدحوم اال . أ

 حشادث النسشس. . ب

 ملشث الطيال. . ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظا ر المشكلة المرورية

 حوادث المرور تلوث البيئة ختناياتاالزدحا  المروري واإل

إذا قبزززست  زززعل الرزززسس عزززا ا زززميعوب حجزززم 

النزززسشس فزززال نرزززس نزززا مزززسارم ال زززيوسات شعزززدم 

 ززيشلل حسرززل النززسشس شمززدفقهو ننززو يزز دي إلززف 

طزززر  شإسطزززوك الحسرزززل شخلزززس نفزززورس اخمفزززوس 

ننززززو ي هزززز  الرسبززززل لشقززززشو الحززززشادث.شنا 

أهزززززم أ زززززطوب الزززززطر  شاالسطزززززوك فزززززي حسرزززززل 

 النسشس نو يلي:

 النسرطوت.الءيودة الرطيسة في عدد  .0

 قبشس الفق  العوم. .7

 قبشس الشعي النسشسي. .3

 قبشس اطرل الرسس شحولمهو الرفيل. .0

 عدم مرون  خدنوت النسشس. .6

معدد شمفشو ا زمخدام األساعزي دشا شجزشد  .,

 مخرير مربيلي ن طس.

ا زززمخدام األساعزززي طحولزززل مفزززوفي رطيعمهزززو  .7

 شنقمعيوت المخرير العوم.

ءحززززف النحززززالت المجوسيززززل إلززززف األحيززززو   .0

فيل ننززو يغيززس البززرل األبززليل لززطعض ال ززر

 األحيو  شيم طب في االءدحوم.

عدم مرعيز  القزشافيا النسشسيزل شالمجزوشءات  .9

شالمطززور  فززي محسيززس النخولرززوت النسشسيززل 

 للنذفب .

 

إذ من زززز  فززززوقشس الخرززززس الززززذي يززززد  

شجزززززززشد نازززززززرلل ، شحزززززززودث علزززززززف 

النززززسشس ال يقززززا نبززززودفل أش قعززززو  

شقززززززدسا ، شإفنززززززو يسجززززززا إلززززززف عززززززدة 

 عشان  نفهو:

 العفبس الطاسي. .0

 الرسيس شحولمه. .7

 النسرطل. .3

 –ظزززززززسشف أخزززززززسى )النفزززززززوخ  .0

 نشقا الحودث(.

إذ يعمطس ملشث الطيال أحدث 

بشس النارلل النسشسيل، المي 

م  س طبرل عونل علف بحل 

 النجمنا رر  شممن   في:

 العشعو . .0

 ملشث الهشا . .7

الملشث الطبسي الفوجم  .3

عا النخولروت في 

 النخرر.
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 الزدحا  واالختناق المروري:ا. 8.1

طولنجمنا شنا أهم أبطحت ظوهسة االءدحوم النسشسي نا أخرس النارالت المي معبف  

 لطيوت هذا ف ت ننرا ،يمنفشا الخالص نفهو في أقسب شقمجعلهم الظشاهس المي مسهس الجنيا ش

نا إهداس للشقت الف بعشطل االلمءام طولنشاعيد، ،  سة علف الرسد شعلف النجمنااالءدحوم ر ي

شس يمن   في هذا المده،  طوإلعوفل إلف المدهشس ال لشري شهي ال لطيل األخرس علف النجمنا

نا الينيا شال يس  نحوشلل االجميوءأسبرل الناوة إلف  علفبشس ر يسة نا البعشد طول يوسة 

قمبوديل اطوإلعوفل الف نو من له نا مرلرل  ،طوالمجوه النعورس ننو يعسض حيوة اآلخسيا للخرس

في ا أدا  خدنومهو عطولغل نا حيث الشقت العواا شمشقف الن وحوت النموحل نا الرسيس 

 مهالك الءااد للشقشد شنو يلحقه نا مبسيف حسرل فق  األاخوص شالطعواا عالشة علف اال

ءدحوم نا عغر عبطي لف جوفب نو يفاأ عا المأخيس شاالإأ وس لطيل مءيد نا ملشث الطيال ، 

علف ن معنلي الرسس طبرل عونل شعلف ال واس طبرل خوبل ننو ي دي الف إءديود فسص 

 شقشو الحشادث.

أيفنزو ذهزب الفزوس شخبشبزو علزف الرسقزوت الساي زل  سييعد غسيطو ناهد االءدحزوم النزسشلم ش

فإا النمأن  لحو  نعظم الرسس  النديفل ، لذلكأفحو  روفل الرسعيل في  فعال عا طعض الاشاسو

مهو، شطسشء العديد نزا النظزوهس ال زلطيل علزف  الساي يل طولنديفل يالحظ مدفي ن مشى أدااهو شررو

 زمعنوالت األساعزي شمأ يسهزو علزي هزذه الرزسس ن ز  افمازوس اس شأهنهزو النمن ز  فزي ملك الرزس

داسيل البغيسة، شمعدد النفوفذ طيا الطلشروت ال رفيل، شر سة قرا األفارل المجوسيل شالخدنيل شاال

ساعززي البززغيسة شفززمح نززداخلهو علززف ملززك الرززسس شقلززل نشاقززف ال ززيوسات ، شغيسهززو نززا األ

نطواس علف عسقلل اف زيوطيل ال غيسخسى المي روا لهو األ س ال لطي النطواس أشالنظوهس ال لطيل األ

األنززس الززذي ي رززد أا هفززوك  ، ملززك الرززسس فززي نعظززم أشقززوت اليززشم الشاحززد علززفحسرززل النززسشس 

 في اطرل الرسس الساي يل شرسيقل أدااهو. ا  قبشس

 روألمي :سمطوك في حسرل النسشس فهي أنو عا أهم أ طوب اإلءدحوم شاال

 الزيادة السكانية المضطردة :  - أ

حميوجوت شذلك لنو لهو نا مأ يسات علف ءيودة عدد السحالت اليشنيل لفق  األفساد شاال

نو ي  س علف حسرل شهش  ،   المرشس ال روفيدنا عدم مرشيس اطروت الفق  طفرس نع

 الفق  .

 

 : الزيادة الكبيرة في عدد المركبات  -ب 

ال ززيوسات الخوبززل هززش ال ززطب الظززوهس فززي حسرززل  عززدد شالءيززودة النمالحقززل فززيإا الرززم الهوازز  

عفزدنو يخمز   خوبل   ،،هذه الءيودة م  س مأ يسا  حيشيو  علف حسرل النسشساالءدحوم  داخ  النديفل 

خمفوقززوت نززو يرززشا لززه أ ززس  ززيئ علززف مفظززيم حسرززل النززسشس شظهززشس االن ، مشجيههززو شمفظينهززو

مهزو مزدسيجيو  طمبزسيف  شعلف النحزوشس الساي زيل المزي مزفخرض ررو، شخوبل في أشقوت الذسشة 

النعسشف أا ا مخدام ال يوسة الخوبل طار  يشني يقل  نا عنسهو  فنا ،حجم النسشس النمءايد 

االفمساعي رنو افه يعسعهو لالبردام شالحشادث، إال أا عزدم شجزشد الفقز  العزوم شعزدم فوعليزل 
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طولف طل لال مخدام اليشني روا ال طب األرطس في سغطل الر يسيا   يوسات األجسة شغال  معسيرومهو

 قمفو   يوسة خوبل يمحسك طهو.في إ

 و  الحزظ اخبزفشلش دققفو في عدد األفساد في ال يوسة الشاحزدة أ فزو  االءدحزوم الازديد فزي النديفزل 

الزف  فزي الزذهوب م زشا  فزي سحزالت العنز  اليشنيزل أ،فقر  يسرب في رز   زيوسة خوبزل  ا  شاحد

شهذا يءيد نا إرمظوظ الرسس شالاشاسو طهذا العدد نا النسرطزوت ،  شغيسهو شالم شسالجونعوت 

، شهزذه الظزوهسة فالحظهزو طر زسة فزي ود نعد  عدد ال يوسات لأل سة الشاحزدة يءدارنو ي دي الف 

رزذلك سخزص  زعس الرمسات األخيسة شذلك فميجل لرمح إ زميساد أفزشاو سخيبزل نزا النسرطزوت ش 

 ، ش زش  حولزل األسبزرل المزي مازجا حسرزل النازوة النفظنزل ، فعدام حسرزل الفقز  العزوماالشقشد ش

 . فطسايس 07 فمسة  شسة طعدندفهم  نا معسستشإيشا  النديفل ألعداد رطيسة نا الفوءحيا ش

 

 افتقارنا لوسائل النقل الجماعي المنظمة واآلمنة: ويصور حركة النقل العا    -ج

نزو فالحظزه فزي نزدففو اآلا نفزذ       ر زسإا القبشس الرطيس في مشفس حوفالت الفق  العوم هزش ا        

طدايل ال نوفيفوت نزا القزسا النوعزي، شهزذا القبزشس نزوءا  ن زمنسا ، شال يعزسف طولمحديزد  زطب 

عهزو إلغو  اسرل الفق  العوم داخ  النديفل، رنو ال يعسف طولمحديد نا بوحب االخمبزوص طإسجو

نزا جديززد،  فاززسرل الفقز  العززوم نززا األنزشس الحعززوسيل النرمززسض شجشدهزو طاززر  ني ززس ش ززه  

أبززحوب الززدخش  النمشاعززعل شنززا يبززعب علززيهم رطززوس ال ززا ششفظيززف شآنززا خوبززل للرلطززل ش

ا ززمعنو  ال ززيوسات نززا ذشي اإلحميوجززوت الخوبززل حيززث مخرززف العززب  علززف  ززيوسات األجززسة 

 مغساب شجشد  يوسات الخوبل داخ  اشاسو النديفل إذ نوي يس االالخريرل شيقل  نا ن مخدني ال

نحروت شقشف الحوفالت القدينل شالمي فالحظهو علف الرسس الساي يل فزي النديفزل ن ز  الرسيزس 

حمززي فمززسة  أا أفاززئ فظززوم الفقزز  العززومالززدااسي ال ززوفي شرسيززس النرززوس شاززوسو اإل ززمقال  نفززذ 

زد هزذا الفظزومال نوفيفوت شنا  زم  أشقزف فازوره ن لنزو مشقرزت الر يزس نزا الخزدنوت الحيشيزل ش  جن 

 طولنديفل .

 هي نارللالمي مشاجه نجمنعومفو ش اوارلمعمطس نارلل الفق  العوم نا الناور  الرنو 

، ) الحوفالت (فمجت عا إهنو  الدشلل في النوعي لهذا القروو شعدم ررويل الشحدات النموحل 

 مهالرهو شر سة ا س نا روقمهو األنس الذي أدى الف  سعل أر الحوفالت ننو مسمب عليه محني 

أعرولهو شعدم إفمظوم ماغيلهو شنا  م ءيودة ال يوسات الخوبل ش يوسات األجسة شءيودة عدد 

، إسمروو ر وفل النسشس علف الرسقوت شععف حسرل الناوة عج    طريلشنمسات ماغيلهو ننو 

 سحلل .المي مفار طإ معنو  الفق  العوم إلمنوم ال

 

 

 يصور الوعي المروري :  -د 

إا عدم مشفس الشعي النسشسي لدى ن معنلي الرسيس يعمطس الن  س األش  في ال لشك الاخبي 

 جس  للنشارا شيعمطس ال طب النطواس في نخولرل الر يسيا للقشاعد النسشسيل طنخملف بشسهو ننو 

الين   الحجم الحقيقي لحسرل الفق  ، فنخولرل  و  ءدحونخلس االف إسطوك شطر  حسرل النسشس ش

علف نو محنله نا نظهسغيس الاس  عالشةشآداطه ،قوادي ال يوسات شالناوة لقشافيا النسشس 
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حسرل شءيودة أعطو  أجهءة الفإفه يم ططب رذلك في عسقلل ،شنعويقوت لن معنلي الرسيس 

 النسشس .

 

 حالتها الفنية :تدني يصور شبكة الطرق و - ـ 

إا إءديود فنش حسرل الفق  يرشس أي مح يفوت علف ازطرل الرزسس شم زوهم هزذه النازرلل الزف حزد 

شال ينرزا ال زيرسة عليهزو إال فزي  ،سمطوك فزي حسرزل النزسشسءدحوم شاالرطيس في خلس ظوهسة اال

لرشا أحد أطعوده األ و يل دسا ل حسرل الفق  شالنشابالت نزا طحزث حجزم ،إروس نخرر اون  

شيزسمطر ذلزك أ و زو  طنزدى  ،وهه شمدفقومه اليشنيل شالنمدفقل لرمزسة رشيلزل نزا الزءناالنسشس شإمج

شفشعيل الفنش العنسافي في الن مقط  نا مشفيس الن وحوت الالءنل لإلفمظزوس شنزا عزسشسة مزشفس 

اإلعمنودات النوليل إل مرنو  مفريزذ الرزسس القوانزل شالجديزدة شمش زيعهو شمرشيسهزو ،أنزو نويحزدث 

فإفزه مش ا عنسافزي خزوس  عزا إرزوس ال زيرسة شنمجزوشء روفزل النعزوييس شالنخررزوت اليشم نا 

ي دي الي ظهشس الخدنوت شالمش ا العنسافي قط  إ مرنو  الرسس الن ديل اليهو ننو يسطك شيغيس 

شالرسيزس حمف المبفيف الشظيري لملك الرسس شأطسء األن لل علي ذلزك الرسيزس الزدااسي الساطزا 

مدفي حولزل الرزسس الرسعيزل نزا  يعمطسرنو .الجءااس )رسيس قوسيشفس ( وسواشالدااسي الخونس 

أهززم الناززور  المززي م ززطب فززي االءدحززوم علززف الرززسس الساي ززيل شالمززي لززم ممفززوش  فززي الدسا ززوت 

ال وطقل شلم معر حقهو في اإلاوسة، فال اك أا عدم سبف هذه الرسس شر زسة األعنزو  الجوسيزل 

غيزس فينزو هزش الجزشدة ، لطنشابزروت ففيزل عوليزدشا إ زمرنولهو  الازطروتمزسك شأعنو  البزيوفل ش

هش ال طب األرطس لهذا االءدحزوم طز  إفزه هزش النازرلل األشلزف فيزه  نا الرسس الداخليل  نسبشف

ألا هذه الرسس الرسعيل معن  علزف انمبزوص حسرزل ال زيوسات المزي ممحزسك عزودة فزي الرزسس 

الساي يل النسمطرل طهزذه الرزسس الرسعيزل ،حيزث يزدفا النزشارا الزي الخزسش  إل زمعنو  الرسيزس 

ننو يععف الن لريل ش هشلل الشبش  الرسس الداخليل الساي ي لمالفي النرطوت شالحرس في هذه 

 شأطسء ن و  علف ذلك نفرقل روطليفش شاألحيو  ال زرفيل ازنو  النديفزل نزوطياشإرولل ءنا السحلل 

رنززو أا هززذه الرززسس الرسعيززل هززي بززنوم اآلنززوا فززي حولززل  الرسيززس الززدااسي الساطززا شالخززونس ،

نمشقعزل فزي ر يزس نزا الل يوسات شاآلليوت غيزس حدشث الحسااس شالرشاسث داخ  النديفل لحسرل ا

حولزل المزدفي فزي  يزسىالحوالت اال م فوايل، شالنمأن  للحولل الرفيل للرسس الداخليل ألحيو  النديفزل 

 اءديود شعنليوت المرشيس شالسبف شند الاطروت في معر  ن منس.

 

 تعدد وتنوع إستخدامات األراضي دون وجود تخطيط مسبق : - و

 معنوالت األساعي شالمش عوت العنسافيل فميجل اإا مش ا النديفل شإنمدادهو دشا سقوطل علف 

عدم مجديد النخرروت شعدم جديل مفريذهو شععف األجهءة السقوطيل ي دي الي العديد نا 

 الناور  شالرشعف العنسافيل في المخرير شالمي نا أهم نظوهسهو :

هو شنقمعيوت المخرير العوم رشجشد شسش إ مخدام األساعي طرسيس ممفوفف رطيعم -

روطليفش ششجشد طعض  نفرقل في نداخ  النفورس ال رفيل ن   نو يحدث في

األحيو   فيفي نفرقل طشهدينل شطشعرفي شالنخوءا  شنحالت األ وث شال جود 

 شهي نفماسة ر يسا  في أحيو  النرلل علف الرسيس الدااسي الساطا شالخونس ،
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الف شجشد أفشاو نخملرل نا النسرطوت لخدنل هذه الناسشعوت النديفل ننو ي دي 

 غيس النمجوف ل ننو يقل  نا ررو ة الرسس شي وهم في مروقم ناور  النسشس .

لنحالت المجوسيل في األحيو  ال رفيل يءيد الحن  علف ل غيس الندسشسفماوساإل -

هذه الرسس ، طعسطوت الاحا  هوإءدحون فيشيم طب  الداخليل اطرل الرسس النحليل

 .عليهو ال رفيل شحسرل الناوة شالنجوشسات المي يفطغي أا ممرسغ لخدنل األحيو  

عيس طعض الاشاسو الحوليل شعدم محنلهو للعب  الشاقا عليهو ،حيث يظهس ذلك  -

في ش ر النديفل شطعض األحيو  ال رفيل ن   ال لنوفي شالبوطسي شنفرقل 

يالحظ اإلخمفوقوت النسشسيل شعدم  فري هذه النفورسن مارف الجال  شالطسرل ،

ررويل اإلمبو  النطواس طيا األجءا  النخملرل فينو طيا األحيو  النمجوشسة ننو 

يععف الن لريل شذلك ط طب عدم شجشد الاشاسو النخمسقل النمشاءفل شالطداا  

المي ينرا أا م هم في إنمبوص حجم النسشس النمدفس نا إمجوه نعيا ننو يلقي 

 علف الاساييا الساي يل للنسشس المي مخدم النديفل طبرل عونل .عطاو  رطيسا  

فإفزه ال يطزدش أا هفزوك نازرلل  ،فطولفظس إلي نخرر نديفل طفغوءي الحعسي شمشءيا الرزسس فيزه

م طب االءدحوم شمعر  ءنا السحالت ط  أفه ال يشجد نارلل نا الفوحيل الفظسيل، شالاطرل أر س 

فزه ننمزوء إال أا القبزشس فزي فهنزه شالمزأخس فزي إسيزو  جيزد طز  النخرر القوام فظش، نا نخررل 

شمعر  مفريزذ طعزض الرزسس الحيشيزل الهونزل ن ز  الرزسس الدااسيزل مرطيقه ش ش  مفريذ أجءا  نفه 

شغيوب الفق  العزوم الساطا شالخونس شاوسو العساس شالرشيت شإنمداد اوسو السشي وت شغيسهو ،

ممعلزس عزدة أ زطوب   زم  زوعد علزف ذلزكاخز  ش زر النديفزل أشجد هذا االءدحزوم أيفنزو مشجهزت د ،

 نفهو:ن لف شغيس  لطإ معنوالت األساعي شمشءيعهو طرسيق

 وجود أغلب المصالح الحكومية داخل مركز المدينة: -8

يءيزد نزا حسرزل  قيال  الاك أا شجشد النبولح الحرشنيل داخ  نسرء النديفل يار  عطاو  إعوفيو  

طز  بزوس العزب  أر زس  قزال ، شاالءدحزم أازد  .في  زوعوت الزذسشةشمشقرهو ،ال يوسات شاءدحونهو 

نبززوسف الش،جونعززوت الش ، ن ماززريوترول شرزأة طشجززشد نسافززس نهنززل محززوذي الرزسس الساي ززيل 

،نزا إفمقززوسه الرزسس الساي زيل علزف مخزشم هززذه النيفززو  علزف  ،شرزذلك طشجزشدداسيزل اإلنطزوفي الش،

نشاقزف نفزه ،فعزال  عزا نالبزقل شالخزسش  إليزه الزدخش  م زه  حسرزل ل يخدنالاديد إلف رسس 

 المي مجوشس النيفو  شالنسافس المي  طس ذرسهو . الرسس  لحشافال يوسات 

إلف ذلك حوجل نسرء النديفل شغيسه إلف مقورعزوت اف زيوطيل مي زس حسرزل النزسشس فزي فإذا أعرفو 

جنيا اإلمجوهوت ، شإلف مشفيس نشاقف م مشعب  يوسات النمسدديا علف النروا شالنقينيا فيه ، 

ه نزا نعوفزوة يقو زي شرأمهزو  ظهس لفو حجم الناور  المي شل دت هذا االءدحوم النزسشسي، شنزويجس 

حد  شا  ، ألا الشعا القوام يدعش إلف الحسرل الن منسة طول يوسة ، فمءداد علزف ر  الفوس علف 

 أ سه رنيل الملشث، شيمعوعف االءدحوم ،شمامد النعوفوة . 

 األنشطة االيتصادية واالجتماعية والخدمية المبعثرة على الطرق العامة: -2

ط  هش فشعف نسشسيل ال يطدش أا اءدحوم الرسس طنديفل طفغوءي نجسد فشعف نسشسيل فح ب، 

،مجوسيززل ،خدنيززل ،فجنززت عززا فشعززف نززفح المززساخيص طنءاشلززل أعنززو  المجززوسة شالخززدنوت فززي 
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، إذ ليس نا النعقش  أا يمحش  نطفف  زرفي داخز  نشاقا غيس نهيأة ألي فاور نا هذا القطي  ، 

س شمزشفدسس حسرزل النزسشس مزطدشا أا  ش نعهدنفرقل  رفيل إلف نبحل أش ن مارف أش جونعل أ

فطعزد  ،نشاقف مأشي  يوسات النمسدديا علف هذه الخدنوت ، ش زمطقف النازرلل فزي مرزوقم ن زمنس 

فزي حزدشد ن زوفل  زيس أا روفت النداسس علف نخملف أفشاعهو مبزنم عزنا النجزوشسة ال زرفيل 

، ظهزست النزداسس الخوبزل شمزدفف علف األقدام مفو زب أعنزوس األررزو  شمازجعهم علزف النازي 

األهولي الف المفق  لن وفوت  وونل شمطوعدت أنورا هذه النداسس الخوبل ننو دعحو  النداسس الع

ه  الطسرزل شاطفزونفرقزل ففجزد نزا ي زرا فزي ، هم ارطيسة للحبش  علف ن مشى معليم أفع  ألطفزو

في نداسس في يدس شا ه  فونا ي را في ش ر النديفل شأطهفوك  ش ،روطليفش نفرقل يدس شا في

ننززو جعزز  النززداسس لي ززت فززي حززدشد ن ززوفل ال ززيس علززف ، س الهززشاسي ش رسيززأالحززدااس نفرقززل 

رذلك األنس نا العيودات شنا الذهوب الف النداسس نايو علف األقدام ،طذلك سم األررو  حُ فاألقدام 

 شالنبحوت شغيسهو نا الخدنوت .

 سو  تصمي  بعض الطرق الرئيسية وافتقار ا للعالمات المرورية: -3

الساي يل إلف رزسس خدنزل معنز  علزف مخريزف العزغر علزف حسرزل الشقزشف مرمقس طعض الرسس 

ب الحزشادث شاالخمفزوس شمجف ز ،رنو مشفس  هشلل الشبش  للخدنوت النرلل علف هذه الرسس هويعل

للعالنززوت  رنززو مرمقزس الرزسس الساي زيل الفزوجم عزا شقزشف النسرطززوت طنحزوذاة الرزسس الساي زيل، 

  فزي جزءس الزدشساا أش فزي أنزورا عطزشس النسرطزوت ال قيلزل النسشسيل المي مشعح األشليوت  زشا

ل شال سعوت قعالنوت للرسس النغل شمحمو  رذلك إلفشأنورا شجشد خدنوت اجمنوعيل شنداسس، 

، هذا طوإلعزوفل إلزف عزدم شعزشح أ زنو  الازشاسو الساي زيل النعمسعل  شالنرطوتالن نشح طهو 

  ه  الشبف ش هشلل الشبش .شالرسعيل شافمقوسهو للعالنوت الننيءة المي م 

مزشفيس يرزسض المقيزد طهزو ل وللشااح المخريريل الميط لمءامعدم االش،النعوييسيعوف إلف ذلك مجوشء

ولنشابززروت الدشليززل شالعولنيززل شرززذلك ف، شالرززسس شدسجومهززو ن ززوحوت خوبززل لرزز  الخززدنوت 

% نزا ن زوحل النديفزل 38 - 76يجب أا يخبزص نزو ن زوحمه مفص علف أفه نعوييسفو النحليل 

في نزدففو إذ ال فالحزظ األسبزرل الشاعزحل شال  ال ممشفسش هذه ف طل ،للرسس شنشاقف ال يوسات 

 .المي يدع م شجشدهو طار  نمشاءا جشدة مخرير الرسس ششعشحهو نشاقف ال يوسات 

،حزددت طفغزوءي  –شالمزساخيص النزسشس إداسة شحدة الا شا الرفيل طأجسمهو شطفو  علف دسا وت 

 أنورا االخمفوقوت النسشسيل الهونل طولنديفل ش طب هذا االخمفوس روألمي:

 أماكن االختنايات في طرق وشوارع مدينة بنغازي:

ير زززس طهزززو   ، اإل زززمقال  ازززوسو أرمزززشطس شحمزززف 7الرسيزززس الزززدااسي األش  نزززا ازززوسو  .8

 ت المجوسيل النرلل علف الرسيس.االخمفوقوت النسشسيل شاالءدحوم ط طب النحال

 ، رسيزس العسشطزلمقورعزه نزا إلف النروس رسيس  مقورعه نا الرسيس الدااسي الساطا نا .2

 ةر ززسفعززال  عززا م ززمشعب حسرززل ال ززيس  يعززشد االخمفززوس فيززه لعززيس الرسيززس المززي ال

م النحززالت المجوسيززل النرلززل عليززه  و  مربززله نءدشجزز و  رسيقززشلمرززدي ذلززك يفطغززي أا يبززن 

 .جءيسة ش ريل 
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رسيززس  مقورعززه نززا  إلززف اإل ززمقال اززوسو مقورعززه نززا الرسيززس الززدااسي الخززونس نززا  .3

ر ززسالنحالت المجوسيززل مش ، ززمشعب حسرززل ال ززيسيشال  ر ززوطقهعززيس شهززش ، العسشطززل 

م  ،النرلل عليه  ررسيس نءدش .فولحوجل نو ل إلف أا يبن 

 حوم محمو  إلف دسا ل.نفرقل اءد، قسب ن مارف الجال   نروسرسيس ال .1

 مقورعززه نززا  أرمززشطس نززا مقورعززه نززا اززوسو  ززشسيو طنفرقززل البززوطسي شحمززف 7اززوسو  .1

نفرقل مزءدحم طزولنحالت المجوسيزل،شاليمم القعزو  علزف نزو طهزو ، الرسيس الدااسي األش  

أرمززشطس نززا اززوسو 7نززا إخمفززوس نززسشسي إال طإفاززو  جءيززسة دشساا عفززد نلمقززف اززوسو 

  شسيو .

ر زسة ، نا الرسيس الدااسي األش  شحمف الرسيس الزدااسي الساطزا ه  سشإلمقونرورسيس ال .1

 النحالت المجوسيل علف الرسيس العوم.

ط طب عطزشس النازوة، يفطغزي  و  اءدحون يعوفي،اوسو الاسيف عفد نلمقوه نا  شس الجسيد  .1

 دسا ل هذه الحسرل.

النفرقزل النحيرزل نفرقل اءدحوم اديد يحمو  إلف دسا زل نزا ، اوسو عنسش طا العوص  .1

 .خوبل في الرمسة البطوحيل  طه

يشجزد نحزالت مجوسيزل ، اوسو القيسشاا طنفرقزل الرشيهزوت طعزد الرسيزس الزدااسي ال زوفي  .1

 عيس الحسرل.يم طب في اءدحوم 

نفرقززل اءدحززوم لعززيس ،  سشي ززوتاززوسو الحجززوء نززا اززوسو القيززسشاا إلززف اززوسو ال .81

 الاوسو ششجشد نحالت مجوسيل.

نفرقل ،  طفغوءي الدااسي ال وفي إلف ندخ  جونعلالرسيس نا شالمقو ه رسيس العسشطل  .88

 رسيس جوفطي للدخش  إلف الجونعل. إفاو اءدحوم محمو  إلف 

رسيزس العسشطزل حمزف نلمقزوه نزا الرسيزس الزدااسي  شالمقزو ه نزاالدااسي ال زوفي الرسيس  .82

 .المي محير طهر سة النحالت المجوسيل  ، األش 

أنوم جونعل (  وطقو  جنو  عطد الفوبس اإل مقال  إنمداد اوسو اوسو رسيس الهشاسي ) .83

 .طوإلعوفل الف إءدحوم ندخ  الجونعل  مر  عليه النحالت المجوسيل، العسب الرطيل 

نرومزب ال زرسيوت  شجزشداوسو نرمظ طولنسرطزوت ل ، اوسو الجءااس خلف الرفدس الطلدي .81

 ه.طار  عاشااي عليشالعديد نا النحالت المجوسيل 

ا زمعنوالت مجوسيزل شخدنيزل علزف الرسيزس  طه يشجد ، اوسو الجءااس طنفرقل قوسيشفس .81

طوألعززوفل الززف طشاطززل  شإخمالرهو طحسرززل الاززوحفوتالعززوم م ززطب فززي عسقلززل حسرززل ال ززيس

 . الخسش  الساي يل نا جونعل طفغوءي 

 يعزوفي داانزو   ، يشليش شمقورعه نا اوسو أحنزد سفيزس النهزدشي قزسب النيفزو  73اوسو  .81

نا إءدحوم حسرل ال يس الداخلل الف ش رل  النديفل طوإلعوفل الف اإلءدحزوم الفوازئ نزا 

 الحسرل في النيفو  شخسش  النسرطوت ال قيلل في أي شقت نا الفهوس . 

 

 زمجدت علزف دسا زل إداسة النزسشس شالمزساخيص فزي االشفزل اهذا طوإلعوفل الف العديد نا النشاقا المزي 

شحسرل الفوءحيا إلزف فطسايس شالم وسو الرطيس في اال م نوسات المجوسيل ش 07خوبل طعد  شسة االخيسة 

الر وفل النسشسيزل علزف رزسس شازشاسو النديفزل شالمزي طحوجزل إلزف محديزد  نا عوعفالنديفل،شر  ذلك 

 شنعولجل االخمفوقوت عليهو . فعلف شمحديث للنعلشنوت شالطيوفوت لمرشيس الاطرل النسشسيل
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 حوادث المرور:  .2.1

ألفهزو مازر  مهديزدا  ن زمنسا   ، نازرللفوقشس الخرس الذي يد  علزف شجزشد من   حشادث النسشس 

لر  اخص نا ن معنلي الرسس، فحودث النزسشس ال يقزا نبزودفل أش قعزو  شقزدس شإفنزو يسجزا 

مداخ  هزذه العشانز  شا ،النشقإلف عدة عشان  إنو ط طب العون  الطاسي أش النسرطل أش الرسيس ش

 هش الذي ي دي إلف شقشو حودث النسشس. 

المزي مهزدد االقمبزود  النزسشس شالفمزوار الشخينزلشنا  م فإا فداحل الخ واس المزي م زططهو حزشادث 

حزشادث األفظوس إلزف االهمنزوم ط ني شم  س علف طسفونر المفنيل شإ مهالك القشى الطاسيل لرتالقش

رأحزدى  االهمنوم طهو علف الن مشى العولني شالقزشني شالنحلزيلمخريف فمواجهو، شيجسي  النسشس

 .األشلشيوت نا الناور  الشاجب دسا مهو عفد مفوش  اطروت الرسس شالنسشس 

 ُ شاقعل محزدث طزدشا مشقزا شطزدشا مزدطيس  زوطس نزا ) عسف طعض الدسا وت حودث النسشس طأفه: م

. شهفزوك (1أش غيزس نسغزشب فيهزوشيفازأ عفهزو فميجزل  زيال  ، مشفس ظسشف نعيفل يحمنز  مشقعهزو

  ( إذ يززشحي لهززم طوعمطوريززلAccidentطعززض الدسا ززوت المززي مززسفض هززذا النبززرلح )حززودث 

( أبزطح أر زس ا زمخدانو  Crashالحدث شهي في الشاقا لي ت رذلك، ففسى نبرلح االبزردام )

سيززل ، شأبززطحت الدسا زوت فزي نجزو  ال زالنل النسشاألنسيريزل  شطخوبزل فزي الشاليزوت النمحزدة

مر س هذه الحشادث طنجنشعل عشان  م طس الحودث )االبردام( شنو طعد الحدث. شالعشان  المي 

شالطيازل شالزشعي  شحولمهزو م طس الحودث ممروشت نو طيا عشان  طاسيل شالنسرطل شهفد ل الرسيزس

شمزدفس النعلشنزوت، شنزو ،شالعزطر النزسشسي ،شالمخرزير الحعزسي  ،شال قوفل العونزل،النسشسي 

شخدنوت رطيل شغيس ذلك. حيث مرزشا ،شخدنوت رشاسئ  ،طعد الحودث نا محقيس نسشسييأمي 

 طعده.نو يقا هذه العشان  نجمنعل أش نمرسقل م دي إلف شقشو الحودث شنو يمسمب عليه ش

شمعززد ال ززالنل النسشسيززل هززي الهززدف الساي ززي الززذي ي ززعف إليززه العززونلشا فززي دسا ززوت الرززسس 

نوايو  يم طب في العدد األرطس نا حشادث النسشس، رذلك هفوك الر يس  شالنسشس فوإلف وا  واقو  أش

نززا األحززشا  شاألخرززو  شالفززشاقص شالعشااززس فززي الرززسس مهيززئ الظززسشف لإلف ززوا السمرززوب 

نزا رز  هزذه الظزسف معزوفي نديفزل طفغزوءي شطح زب هزذا فزإا  ،  األخرو  شالم طب فزي الحزشادث

 . نجمنعل 

 

فميجل ألحد العشان  ال ال ل اآلميل طوإلعوفل إلف الظسشف األخسى المي شحودث النسشس ال يقا إال 

 شهذه العشان  ممن   في  :، م وعد علف شقشو الحودث

 

 

 

 
 .3,ص – 7886 –اطسي  –نوسس  – 073العدد  – نجلل النديفل العسطيل -د. سيوض النحند  –رسس النداسس اآلنفل  1
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 العنصر البشري: - أ

% نا حشادث النسشس مسجا إلف خرزأ 98% إلف 06لقد أ طمت اإلحبوايوت العولنيل أا نو طيا 

ذي مززدشس حشلززه العشانزز  المززي ماززر  حززودث فول ززواس هززش النحززشس الساي ززي الززالعونزز  الطاززسي، 

 النسشس شهفوك نو ي  س علف قدسة ال واس في مجفب الحشادث شنا ذلك:

 القيودة شهش نسهس شنمعب. -

 أا يرشا نبوب طنسض يقل  نا ررو مه في القيودة. -

 ال سعل الءاادة عا النقسس. -

 عدم احمسام آداب شقشاعد النسشس. -

  ش  ا معنو  األفشاس النطهسة. -

 مسك ن وفل آنوا طيا  يوسمه شال يوسات األخسى. عدم -

 القيودة محت مأ يس الن رسات شالنخدسات. -

 اجميوء النسرطوت ال قيلل شعدم مسك ن وفل روفيل طيا عسطوت الفق  ال قي  لالجميوء. -

 ا معنو  الهشامف الفقولل أ فو  القيودة. -

 يأمي: شيلعب الناوة دشسا  هونو  في أ طوب حشادث النسشس فميجل لنو

 أنورا عطشس الناوة.نا عدم المءانهم طولعطشس -

 قلل الشعي شاإلدساك طقشاعد النسشس. -

 عدم الحيرل شالحذس نا جوفب األررو  شرطوس ال ا. -

 لعب البطيل طولرسيس العوم فميجل عدم مشفس  وحوت للعب. -

 

 حالة الطريق: - ب

األشلزف لمخرزير الرسيزس أشعحت الدسا زوت أا االهمنزوم طول زالنل النسشسيزل مطزدأ نزا الخرزشة 

س نزا اخميزوس ن زوسه شاعزعيا يزشمبنينهو، حيث يأمي المرريس في ال النل النسشسيل علف الرس

هذا رنو م  س حولل الرسيزس فزي شقزشو ، في الح طوا محقيس الحد األقبف نا ال النل النسشسيل 

 الحشادث النسشسيل فميجل لنو يأمي:

 شجشد نرطوت أش حرس طدشا المفطيه لهو. -

 جشد نفحفيوت حودة.ش -

 عيس طعض الاشاسو شاءدحونهو. -

 شجشد طقا ءيت رطيسة م طب االفءالس. -

 عدم شجشد أفروس شننسات لعطشس الناوة طولاشاسو الساي يل. -

 عدم مجهيء الرسيس طأنورا االفمظوس للنسرطوت. -

 عدم مجهيء الرسيس طوإلاوسات شالعالنوت النسشسيل. -

 .عدم مجهيء الرسيس طوإلفوسة الروفيل -

 عدم شجشد أسبرل أش طسدشسات. ش  مبنيم طعض المقورعوت ش -
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ذات ال سعوت العوليل إلخمالف النفو زيب عدم شعشح الس يل في طعض جءس الدشساا  -

 .طهو األسعيل 

إذ مجد الرسيس ال سيا يمحش  الزي عدم شجشد مدس  هسني شاعح في دسجوت الرسس  -

 رسيس نحلي شير س طه حسرل الناوة .

 طشجشد نحالت مجوسيل شخدنوت علف الرسس ال سيعل شالساي يل .النخولروت  -

 

 

 المركبة: - ج

 م  س النسرطل نا حيث بالحيمهو ففيو  في شقشو حشادث النسشس فميجل لألمي:

 طهو . شجشد عيشب ففيل لعدم شجشد أفشاس أنونيل أش خلريل -

 شجشد خل  في الرسان . -

 طحنشلل ءاادة.محنيلهو طرسيقل خورال أش النسرطوت ال قيلل ش -

 عدم مءشيدهو طأحءنل اآلنوا. -

إ ززمعنو   األلمززءام طعززدمعززدم إحمززسام نسرطززوت فقزز  الطعززواا للن ززوسات الخوبززل طهززو ش -

 الج شس .

عززدم مغريززل ال ززيوسات المززي محنزز  السنززو  شنززشاد الطفززو  طاززر  جيززد ننززو يم ززطب فززي  -

 إفماوسهو علف الرسيس .

% نا أ طوب الحشادث، شالنسرطل من ز  06شحده شأظهست الدسا وت أا العفبس الطاسي ين   

 %، شمخملف هذه الف ب نا طلد إلف طلد نا حيزث نرزوا شقزشو الحزودث08%، شالرسيس ين   6

 .1شظسشفه

 

 الظروف األخرى المؤثرة في حوادث المرور  ي: -د 

 سمرا فيهو الحشادث حيث يم وطس الفوس في عشدمهم إلف نفوءلهم.م وعوت الذسشة: إذ  -

 طمأ يس الظالم. ممفوقص الس يلالس يل: إذ حولل  -

 حولل الجش: حيث مءداد الحشادث في حوالت العطوب شفي حولل األنروس شاألمسطل. -

نروا الحودث: إذ مءداد حشادث المبودم شالخسش  نا فهس الرسيس في الرسس السيريل،  -

 أنو في الندا فمءداد حشادث الناوة.

م مقييم الحشادث 0976أقس ن منس فيفو عوم  ل األشطال فقدفي جنلشقد اعمطست الحشادث النسشسيل 

العونزز   –النسشسيززل طوالعمنززود علززف الفظسيززوت شالرفيززوت النرطقززل علززف األشطاززل شهززي النحززير 

النبززوب، شيقوطزز  النحززير الرسيززس طروفززل أحجونهززو طيفنززو النسرطززل طن وطززل العونزز   –الننززسض 

 لنواي.الننسض شاإلف وا هش النبوب  شا  السارب أش ا

 
1

 .، ص مرجع سابق  –مجلة المدينة العربية  –أحمد بركات  –مشكالت المرور في المدن  
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شلذلك فإا ال النل علف الرزسس ال يجزشء أا ممزسك للنبزودفل شإفنزو ال طزد للحرشنزوت شالازسرو  

الر يسيا نعهو امخوذ المداطيس الالءنل، شذلك ألا ال النل علف الرسس أبطحت نارلل رطيزسة نزا 

 ولزث أرطزس  7878، فولحشادث في مءايزد شيمشقزا أا مبزطح طحلزش  عزوم ونل نارالت البحل الع

أ طوب النشت نمرشقل طذلك علف اإليدء شالنالسيزو شالحزسشب شاألنزساض الخريزسة األخزسى، شال 

اززك أفهززو  ززم ق  القرززوو البززحي طأعطواهززو طزز   م ززمفرذ نززشاسده ش ززمخلف عززحويو ينشمززشا أش 

 يبوطشا طولعجء رشا  العنس.

سء طبززشسة رنززو ماززر  الحززشادث عطاززو  عززخنو  علززف نيءافيززل النجمنززا شلهززو افعرو ززوت  ززلطيل مطزز

دشا  شاعحل في ا مفءاف النشاد شاإلنروفيوت النوديل شالطاسيل شرذلك الجهشد النطذشلل للحيلشلل 

 شقشعهو شالمي روا نا األفع  مشجيههو إلعنوس النديفل شدفا عجلل المقدم شالمفنيل.

طزززإداسة النزززسشس  المزززي يجنعهزززو األنزززا العزززوم النزززسشسط زززجالت حزززشادث  أ زززمعوفت الطوح زززللقزززد 

حيززث مظهززس أنززورا الفقززور للشبززش  إلززف محديززد أنززورا مسرززء الحززشادث مززساخيص ططفغززوءي ،شال

يززود عززدد الحززشادث دأء ، (09) سقززمشيطززيا الجززدش  ،  الساي ززيلنديفززل العززنا رززسس الخرززسة 

 .النسشسيل خال  عدة  فشات ح ب إحبوايوت إداسة النسشس شالمساخيص لنديفل طفغوءي 

نززا خززال  دسا ززل عيفززل شالمززساخيص فززي طعززض إحبززوايومهو رنززو طيفززت دسا ززوت إداسة النززسشس 

أهززم أا  ،م  7887نززا إجنززولي حززشادث ال ززيوسات خززال  عززوم  و  حود زز 068عاززشاايل نرشفززل نززا 

 األ طوب المي أدت الف حشادث ال يوسات في نديفل طفغوءي مار  الف ب الموليل :

لطازسي أش إهنزو  بزيوفل  زشا  نزا العونز  اأي  % نا الحشادث روفت فومجل عا اإلهنو 0773

 .% فومجل عا حولل الرسيس0077ش% فومجل عا ال سعل ، 30، طيفنو  النسرطوت

لززذلك فززإا حززشادث النززسشس شالمبززودنوت طنخملززف ش ززوا  الفقزز  شالحسرززل طولنديفززل معمطززس نززا 

الرشاسث الطيايل شاإلف وفيل الخريسة المي يذهب عزحيمهو نازوت األالف نزا النزشارفيا فزي العزوم 

شالشبزش  الزف الشاحد ، شهي نارلل محمو  الف مر يف جهزشد الدشلزل لنعولجزل  يو زوت النزسشس 

 آنوفو  للرسس شش وا  الفق  شالرطوسي شغيسهو . مبنيم أر س 
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عدد الوفيقات واإلصقابات واألضقرار الوايعقة داخقل مدينقة بنغقازي خقالل السقنوات التزايد في (: 81جدول ري  )

 الماضية.

 العا 
 بسيطة بليغة يتل

 مركبات أضرار
 أشخاص حوادث أشخاص حوادث أشخاص حوادث

8111 822 811 111 112 133 118 8181 2112 

8118 811 813 112 111 181 111 8111 1211 

8112 811 813 111 131 132 113 8118 1281 

8113 18 811 111 111 181 112 8231 1118 

8111 11 11 112 122 181 111 8111 1331 

8111 12 818 188 111 131 111 8811 1311 

8111 812 881 111 112 113 111 112 1811 

8111 11 811 128 111 312 318 111 3121 

8111 12 18 111 183 213 211 111 2221 

8111 11 11 111 111 381 118 8283 2181 

8111 821 813 111 112 331 133 8811 2121 

8118 821 831 112 112 113 111 8381 2188 

8112 881 831 181 111 321 111 8822 2111 

8113 811 811 111 111 311 132 111 2121 

8111 881 821 111 113 311 111 121 2181 

8111 11 883 111 118 331 123 181 2231 

8111 811 821 131 111 211 111 111 2881 

8111 811 821 111 121 328 111 111 2331 

8111 818 821 111 111 338 112 8811 2111 

8111 12 11 111 111 311 112 8811 2112 

2111 811 883 133 111 311 111 8212 2181 

2118 811 881 111 111 122 111 111 2311 

2112 11 811 111 111 111 121 8121 2231 

2113 13 11 183 111 111 111 8211 3121 

2111 11 18 113 111 111 111 8211 3123 

2111 11 11 111 132 118 128 8311 3121 

2111 11 11 132 121 111 8888 8212 1311 

2111 831 818 111 112 111 111 8111 1111 

2111 811 811 111 111 122 8313 8131 1212 

 13111 31118 81121 83211 23321 81211 3111 3111 اإلجمالي

 

 المصدر: إدارة المرور والتراخيص لمدينة بنغازي.
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 الوايعة داخل مدينة بنغازي خالل السنوات الماضية. (: التزايد في عدد الوفيات واإلصابات واألضرار11الشكل ري  )

 

 ، مع رسومات الباحثة.يالمصدر: المعلومات من إدارة المرور والتراخيص لمدينة بنغاز

شفظسا  لنو من له حشادث النسشس نا روس ل طازسيل بزونمل داهنزت النجمنزا الليطزي طازر  رطيزس، 

رنو الت حيوة العديد نا العواالت شأقرلت ، ديل شفمر عفهو الر يس نا األعساس الطاسيل شاالقمبو

لذلك فهي طحوجل إلف مداش  يشني  شا  علف ن مشى األفساد أش الجنوعزوت أش ،العديد نا الطيشت

 الهياززوت، شقززد عقززدت العديززد نززا االجمنوعززوت شالفززدشات ششسش العنزز  علززف الن ززمشى النحلززي،

شمفوشلت هذا النشعشو طو مروعل شفوقات ريريل الشبزش  إلزف نسحلزل نزا اإليجوطيزل فزي حيومفزو 

حبوفل  قوفيل شفس نو هش نشجشد في الماسيعوت، فولنارلل الن سقل أا إحبزوايوت  حمف فرم ب

حولززل فززي ال ززفشات األخيززسة، طوإلعززوفل إلززف  08إلززف 38الشفيززوت خززال  أ ززطشو شبززلت نززو طززيا 

لل في اإلعوقل شمسدي الجوفب االقمبودي، فولنجمنا طحوجل إلف شعزي  قزوفي، رنزو الخ واس النمن 

منونو  فميجل للمدخ  القطلي  أا هفوك نارلل قوفشا العقشطوت الخوص طولحشادث شالذي يعمطس نعرال  

 .1فهفوك خل  في قوفشا العقشطوت الطد أا يرع  شيُرطسشالعالقوت االجمنوعيل، 

 
 30 –طفغوءي  -في حلقل فقوش حش  )حشادث النسشس األ طوب شالعال ( نعوشا سايس ق م النسشس ططفغوءي -العنيد ح ا طش حنيد 1

 جسيدة الانس. -7808س 3س
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 األعداد

.والوفيات واالصابات واألضرار الوايعة داخل مدينة بنغازي خالل السنوات الماضية التسلسل الزمن لعدد الحوادث  
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أا قينزل األعزساس ، م 7889طفغزوءي لعزوم  ث الرسس الن جلل طنديفزلوايوت حشادرنو مايس إحب

إلزف شبز  نو طيا حشادث قمز  شأازخوص شإبزوطوت طليغزل شط زيرل شعزسس فزي النسرطزوت  هوفي

، شال زيوسات 606307، ششبلت عزدد النخولرزوت 360,0حولل طوإلعوفل إلف عدد الجفح  66767

في ملزك  حولل نخولرل اش مجوشء نسشسي 08,,,,طنو يعفي حشالي   يوسة 6073,النحجشءة إلف 

 . ال فل 

األلمرززوت الززف هززذه الناززرلل شدسا ززل مشءيززا األساعززي ف عززسشسة علززالفززدشات رنززو م رززد هززذه 

مءشيززد الرززسس النعطززدة شاأل ززمعنوالت شدسجززوت الرززسس ش ززعل الاززطرل النسشسيززل طوإلعززوفل الززف 

نززوت شاإلاززوسات اإلساززوديل، شرززذلك طولعال، شحمززف الرززسس الداخليززل شال ززوحليل نفهززو شالسيريززل 

شاالهمنوم طولخرشر األسعيل شخوبل في الرسس النرمشحزل شالمزي م زوعد  ، اإلاوسات النسشسيل

 شنشاقزاال واس علف نعسفل امجوهوت الرسيس شخوبل في النفحفيوت الخرسة شالرسس النمعسجل 

نفوهر سشسيل شإدخو  معليم النرطوت، شأنورا المر يس شالحرس، رنو م رد علف طسانر المشعيل الن

في نقسسات النسحلزل النمش زرل نزا المعلزيم العزوم شالعنز  علزف إيجزود مشعيزل  يل النل النسشسال

 . نسشسيل حقيقيل

 الوايعة بالطرق الرئيسية والسريعة في مدينة بنغازي.موايع حدوث الحوادث المرورية (: 21جدول ري  )

 أسباب ويوع الحادث المنطقة اس  الطريق
 الحلول المقترحة للمكان 
 )من يبل إدارة المرور(

اوسو الجءااس نا اوسو ( 0

 شسيو شحمف الرسيس 
 الدااسي األش 

 البوطسي
 ال سعل الءاادة. .0
الرسيس شا عل شال يشجد طهو فوب   .7

 ش ري.

 مسريب عالنوت محديد ال سعل. .0
عن  جءيسة ش ريل لرب  الرسيس  .7

 إلف حوسميا.

اوسو الجءااس نا ( 7

الرسيس الدااسي ال وفي إلف 
 الرسيس الدااسي األش .

 جليوفل
 ال سعل الءاادة. .0
الرسيس شا عل شال يشجد طهو فوب   .7

 ش ري.

 مسريب عالنوت محديد ال سعل. .0
عن  جءيسة ش ريل لرب  الرسيس  .7

 إلف حوسميا.

اوسو أحند سفيس ( 3

 النهدشي

طفغوءي 
 النسرء

مقا طه حشادث ناوة فظسا  لعدم شجشد جءيسة 
 ش ريل فوبلل للاوسو.

عن  جءيسة ش ريل لرب  الرسيس إلف 
 حوسميا.

رسيس الرسيس العسشطل )( 0

 ال وح  الاسقي(
 الرشيريل

 ال سعل الءاادة. .0
الروب  الش ري طه فمحوت ر يسة شأغلطهو  .7

 غيس اسعيل يمم نفهو الدشساا.
 مقا طه حشادث ناوة. .3

 مسريب عالنوت محديد ال سعل. .0
اسعيل طروب  قر  الرمحوت الغيس  .7

 ش ري شعن  فمحوت آنفل للدشساا.
 عن  أفروس خوبل طولناوة. .3
 بيوفل ال يو  النسا. .0

 الرسيس الدااسي ال ولث( 6
 -نا اللي ي
 الرشيهوت

 ال سعل الءاادة. .0
طه أفروس عطشس ناوة غيس ن مرود نفهو  .7

 فميجل إلهنولهو.

إحيو  أفروس عطشس الناوة شاال مرودة  .0
 نفهو.

أنورا أخسى طفرس عن  أفروس في  .7
 الرسيس.

 يشليش 73رسيس ( ,
 يدي 
 ح يا

 ال سعل الءاادة. .0
 مقا طه حشادث ناوة. .7
 ج س  جء  نفه نءا .لال يو  النسا ل .3

 عن  أفروس خوبل طولناوة. .0
 بيوفل ال يو  النسا للرسيس. .7

الرسيس الدااسي الساطا ( 7

نا رسيس النروس إلف 
 رسيس العسشطل

نا اللي ي 
حي  –

 ال الم

الرسيس عيقل شال م مشعب حسرل  .0
 النسشس.

 مقا طهو حشادث ناوة فميجل لل سعل. .7
 مش يا الرسيس شعنله رسيس نءدش .

الرسيس الدااسي الخونس ( 0

نا اوسو اإل مقال  إلف 
 رسيس العسشطل

نا 
 -الهشاسي

 حي ال الم

الرسيس عيقل شال م مشعب حسرل  .0
 النسشس.

 مقا طهو حشادث ناوة فميجل لل سعل. .7
 مش يا الرسيس شعنله رسيس نءدش .
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رسيس النروس نا ( 9

 الدااسي الساطا إلف طفيفو

 -نا اللي ي 
 طفيفو

يشجد طه فمحوت ر يسة شأغلطهو غيس اسعيل  .0
 شال سعل. يمم نفهو الدشساا

غلس الرمحوت الغيس اسعيل طسبيف  .0
 ش ري شإطقو  فمحوت آنفل للدشساا.

اوسو اإل مقال   نا ( 08

الدااسي ال ولث إلف الرسيس 
 الهشاسي

نا 
 -الرشيهوت
 الهشاسي

 مقا طه حشادث ناوة فميجل ال سعل الءاادة.
 مسريب عالنوت محديد ال سعل. .0
 عن  أفروس لعطشس الناوة. .7

انمداد اوسو اإل مقال  ( 00

نا نبفا األ نفت إلف 
 نفرقل  لشس.

 -الهشاسي
  لشس

الرسيس عيقل مقا طهو الحشادث فميجل 
 ال سعل.

 مش يا الرسيس شجعلهو نءدشجل. .0
مسريب عالنوت محذيسيل شعالنوت  .7

 إساوديل.

رسيس الفهس البفوعي ( 07

نا الهشاسي إلف  نفرقل 
 الخعسا .

 -الهشاسي
 الخعسا 

 يشجد طهو نفحفيوت شنفحدسات ر يسة.
مسريب عالنوت محذيسيل شإساوديل 

 طولرسيس.

اوسو  شسيو نا  ( 03

 الرسيس الدااسي ال ولث.
 

علف  حي
طا أطي 
 رولب.

الرسيس مولرل فميجل أعنو  الحرسيوت شمسرهو 
 طدشا سبف.

سبف الاوسو شعن  إاوسة عشايل 
 طولنرمسس.

اوسو لطفوا نا ( 00

 الرسيس الدااسي ال ولث.
 

 يدي 
 يشفس

الرسيس مولرل فميجل أعنو  الحرسيوت شمسرهو 
 طدشا سبف.

سبف الاوسو شعن  إاوسة عشايل 
 طولنرمسس.

الرسيس الدااسي الساطا ( 06

 نا اوسو األسدا.
 

 حي ال الم
النرمسس عيس شمقا طه حشادث ابردام 

 ر يسة.
مش يا النيداا شإبالح اإلاوسة 

 العشايل.

رسيس الرشيريل النمرسو ( ,0

 يدي  -نا رسيس )طفيفو
 خليرل(

 

 الرشيريل
نمس شعليه ر وفل  ,الرسيس طعسض حشالي 

 حسرل شطدشا إفوسة

الرسيس لم مشعب الحسرل نا مش يا 
 عن  إفوسة طولاوسو.

اوسو خلير  ست نا ( 07

 يشليش 73رسيس 

 

 يدي 
 ح يا

محب  طه حشادث ابردام فميجل طسشء 
 السبيف الش ري عفد طدايل الج س. 

إءالل السبيف الطوسء شمش يا حوسة 
 الرسيس.

اوسو الطحسيل نا ( 00

 اوسو عطد النفعم سيوض
 

طفغوءي 
 النسرء

طه حشادث فميجل طسشء السبيف داخ   محب 
 الرسيس.

 إءالل جء  نا السبيف

اوسو الجءااس نا ( 09

 اوسو اإل مقال  
 

طفغوءي 
 النسرء

السبيف عفد المقورا طوسء شي طب في إعوقل 
 الحسرل.

عن  حوسة علف الينيا للدخش  في 
 اوسو جنو  عطد الفوبس.

الرسيس الدااسي األش  ( 78

النجنا نقوط  ندخ  ال شس 
 ) شس العسب(

 شقشو الحشادث أنوم الندخ  فميجل لالءدحوم البوطسي
قر  ندخ  ال شس النجنا النر  علف 
الرسيس شاالقمبوس علف النداخ  

 األخسى.

 الحدااس ج س اوسو الحجوء( 70
جءيسة الش ر ال يفمطه لهو ال واس أ فو  

 االجميوء )أعلف الج س(
 عن  عالنوت نسشسيل شعشارس لمفطيه

 ال واس.

ج س رسيس العسشطل ( 77

 )رسيس رساطلس(
 الرشيهوت

يشجد نحالت مجوسيل أ ر  الج س نطواسة يقا 
 عفدهو الحشادث

 قر  النحالت المجوسيل أ ر  الج س

ج س رسيس النروس  ( 73

 نا الرسيس الدااسي األش 

حي 
 الاهدا 

 المجوسيل أ ر  الج سقر  النحالت  يشجد نحالت أ ر  الج س يقا عفدهو الحشادث

جءيسة الرسيس ( 70

الدااسي ال ولث نا اوسو 
 الجءااس

 قوسيشفس
مبنيم الجءيسة طه العديد نا المعسجوت م طب 

 في حشادث افقالب النسرطوت
 أعودة مبنيم الجءيسة طار  آنا

اوسو احند سفيس ( 76

 النهدشي
 حي ال الم

محب  طه حشادث فميجل الفعدام اإلفوسة شعدم 
 ال سعوت شحسرل الناوةشعشح 

 مسريب إفوسة طولاوسو.

   . 2111المرور والتراخيص لمدينة بنغازي،  المصدر: إدارة
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 بنغازي:مدينة أماكن ويوع الحوادث في طرق وشوارع 

يشجد طهو فمحوت ساي يل ش سيعل شالرسيس الدااسي ال ولث شرسيس العسشطل هذه الرسس  .0

اس م طب في ر يس نا الحشادث، يفطغي دسا مهو نغلقل طرم  خس وفيل طار  غيس ال

 .شمرشيسهو 

شطه إلمشا ات،شطعض طحولل نمدهشسة ال يو  النسا في ر يس نا الرسس شالاشاسو  .7

شأجءا  رطيسة نفه نحرنل في طعض الرسس شخوبل  أرسافه منمد داخ  الرسيس العوم

سو احند سفيس او طدايل  ننو ي طب في ر يس نا الحشادث، رنو في ج سالج شسعفد 

شج شس رسيس العسشطل شج س الرسيس الدااسي ال ولث عفد الطحيسة نا الجهل الاسقيل 

 . محنيهو   طب في شقشو العديد نا النسرطوت لعدم شجشد نشافاننو 

  ،يشليش 73شاوسو شال سيعل ررسيس العسشطل شالرسيس الدااسي ال ولث  الرسس الساي يل .3

بيوفل إلف  ،أنو عا األفروس القوانل فهي طحوجل محمو  لعن  أفروس خوبل طولناوة

لشقشو العديد نا  مجفطو   ،نوا فيهو شطث سشح اآلطأهنيمهو  األفساد شمرشيس شمشعيل

 .الخوبل طولناوة  الحشادث

علف الرسس ال سيعل محمو  إلف مفظيم نفهو نرلل الخوبل شطعض نحروت الشقشد  .0

حشادث عديدة ن   نحرل الشقشد  في م طب نفهو ،شهش عون شالخسش   اليهو لدخش ا

شالنحرل  لدااسي ال ولث نا رسيس النروسالرسيس ادشساا إلمقو  النرلل علف جءيسة 

 النرلل علف الرسيس الدااسي الساطا.

ططه نا الرسس الساي ل لنو م  في( شنعولجمهو uturns)اإللمروف المخلص نا حسرل  .6

شالرسيس الدااسي الساطا  النروسرل ال يس خوبل في رسيس حشادث شإسطوك لحس

 شالخونس.

النحالت الشاقعل علي الرسس ال سيعل ن   رسيس رساطلس شرسيس العسشطل شالرسيس  .,

الر يس نا الحشادث عفد الشقشف عليهو نا الرسيس شجشدهو في م طب  ، الدااسي ال ولث

 ال سيا .

الدااسي األش  النداسس النرلل علف الرسس الساي يل ن   رسيس النروس شالرسيس  .7

 شال وفي .

 

 تلوث البيئة:. 3.1

إا ر سة ال يوسات شاخمفوس الرسس شالاشاسو طهو شالملزشث الفزوجم عزا نحسرومهزو لهزو إفعرو زوت 

ننزو أدى إلزف مشلزد العديزد نزا النازور  الطيايزل   لطيل شعوسة علف الطيال شالبحل طبرل عونزل ،

 شالمي نا أهنهو : 

 ت . ملشث الهشا  طعشادم ال يوسا -

  سعل ال رس شمش ا اإلنمداد العنسافي . -

 إسمروو ن مشى العشعو  طولندا . -

 اإلحميو  النمءايد لروقل الشقشد . -

 إهنو  النقوييس الجنوليل طولندا . -
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فمروقم النارلل النسشسيل شاءدحوم حسرل ال يس في النديفل يعن  علف سفا ف طل الغوءات النلش زل 

% نزززا 76أ طمزززت اإلحبزززوايوت أا فقزززد  اا الطرزززئ ، خزززال  عنززز  النحزززسك علزززف فظزززوم الزززدشس

طوإلعوفل الف مقلزص الن زوحوت الخعزسا  % نا ملشث الهشا   ططه ال يوسات، 08العشعو  ش

اي ، حيث يعلف النحير الط روا له أ س  لطي ، ننوهو ليشالمعدي ع لشفروس إفماوسهو داخ  النديف

% رنو أفهو منمص أر زس 08-08طولهشا  طنعد  ينرا لألاجوس أا مخرف نا رنيل الغطوس العولس 

طزذلك أبزطحت ش زوا  الفقز  مازر  مهديزدا شاعزحو ش، 1% نا غوء  وفي أر يد الرطسيت 8,نا 

نلش زوت رينيوايزل شفيءيوايزل شهزذا نزو يءيزد النخزورس  يمروقم يشنو  طعد يشم نا  خال  نو مط زه نزا 

أحزدث بزشسة هزذه ث الطيازل شمعزد نزو يرلزس عليزه طبزرل عونزل ملزش هزشالبحيل علزف اإلف زوا ش

يمرلزب مرزوليف نوديزل طوهعزل شجهزشدا  فزولخالص نفهزو ،  لنارلل النسشس شاالخمفوقوت النسشسيل

، شقد آ وس هذا األنس اهمنوم الدش ، فقد فوادت الجنعيل العونل لألنزم النمحزدة طاسيل الحبس لهو 

 هم نظوهسه:ألملشث، شالذي نا جنيا الدش  االهمنوم طولطيال اإلف وفيل شناورلهو شأهنهو ا

 

 تلوث الهوا : - أ

يعمطس العودم النمخلف عا ش وا  ال يوسات  المي م مخدم الشقشد الطمسشلي أحد النلش وت الخرسة 

علف الطيال شين   النبدس الساي ي للملشث طولمجنعوت الحعسيل الرطسى فظسا  لر وفمهو ال روفيل 

 النسمرعل.

% 78أر س نا عشادنهو  ار مشمعد ش وا  الفق  أهم نبودس الملشث الهشااي في الندا حيث 

نا نجنشو اإلفطعو وت الغوءيل، شمفمر عودة النلش وت الغوءيل إنو فميجل لالحمساس أش االحمساس 

رون ، أش فميجل إلعوفل نشاد أخسى رولسبوص، شمخملف االفطعو وت البودسة نا ش وا  الغيس 

طوخمالف الشقشد الن مخدم شفشو شعنس النحسك شظسشف الماغي  شغيسهو نا العشان ، الفق  

شفي نديفل طفغوءي رنو هش الحو  في الندا األخسى نا العولم حيث مرشست النديفل في ال فشات 

اسمروو رطيس في عدد النسرطوت شحسرل الفق  داخ  المرشسالعاسيا النوعيل شبوحب ذلك 

وت الطيايل نا الدسا وت الفودسة شالهونل المي يجب لرت األفظوس إلف أهنيمهو النديفل شمطقف الدسا 

شمقديس ف طل النلش وت للمعسف علف فشعيل الهشا   ،لعنوا طيال بحيل فظيرل شمفنيل ن مدانل

 .ش ط  مح يفهو في النديفل

 شنا أهم العشان  المي م  س علف نعدالت الملشث طولرسس :

ا ذلك نا ءيودة إ مهالك للشقشد شءيودة نعدالت خسش  رش  ءنا السحلل ،شنو يمط -

أش  أر يد الرسطشا ، األنس الذي يمرلب شجشد مخرير شاو  للطيال يعن  علف مخريض 

 ءنا السحالت طولنديفل . 

حجم شر وفل النسشس طولرسس ، األنس الذي يمرلب إيجود مخرير لنحوشس الحسرل طحيث  -

 ممفو ب نا ر وفوت النسشس طهو .

فق   قي  (حيث يرشا لر  فشعيل  -فق  عوم  -)  يوسة ،يل النسرطوت الن مخدنل فشع -

 حجم نعيا نا النلش وت .

 
1

 .810اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي ، دار الفكر ، دمشق ، ص  ، 7008صالح وهبي 
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النءسشعوت علف جوفطي الرسيس شهش مر يف النفورس الخعسا  ش الماجيس شيسمشف -

جدا  للحد نا المأ يسات ال لطيل لعشادم ال يوسات شمأ يسهو علف عنساا  عون  نهم

 النديفل . 

الفق  مر يف الدسا وت شاألطحوث المي نا اأفهو مقلي   يإا علف النخرريا شنهفد لذلك ف

ادم ال يوسات، شرذلك المخرير طاأا مر يف الغرو  الفطومي شدسا ل شاالفطعو وت العوسة نا ع

 حسرل النسشس شاف يوطيمهو في الرسس، شنا اإلجسا ات الخوبل طفظوم الفق :

 مح يا اف يوطيل الحسرل . .0

 فظم الفق  العوم .مح يا  .7

 النسرطوت . المي مقرعهوشعا ال يو وت المي مقل  نا الريلشنمسات  .3

شطوعمطزززوس أا نزززدففو العسطيزززل مرمقزززد ألي قيو زززوت أش دسا زززوت فزززي ح زززوب نعزززدالت الملزززشث 

شاالحمطوس الحساسي طأساعيهو لذلك يجب لرت األفظوس إلزف أهنيزل هزذه الدسا زوت شنحوشلزل 

ططومهو شالعنزز  علززف الناززوسرل فززي مخريززف ف ززطل اإلفطعو ززوت دسا ززل نحززوشس الناززرلل شن زز

الرسطشفيل طهو، شنعولجل نازورلهو نزا اءدحزوم شاخمفزوس شر وفزوت  زروفيل شنسشسيزل ن زمهلرل 

 للروقل شنحوشلل المأ يس شلش طار  ط ير في محقيس المفنيل الن مدانل.

 

 الضوضا : - ب

ال نعي ( النفماسة في الندا ، شمعسف يعمطس النسشس طولرسس أرطس نبودس العشعو  ) الملشث 
 العشعو  طأفهو نشجوت بشميل غيس نفمظنل م طب القلس شالمشمس العبطي لإلف وا ، شهي

حيث مفماس ملك العشعو  لمب  الف  إحدى العشان  المي م  س طار   لطي علف ال روا ،
العشعو  )  يءيد مأ يس النشارا طداخ  ن رفه شذلك ط طب  يودة ال يوسة علف الرسس ،ش

العجير (علف نداس الشقت نا مشمس األعبوب شيقل  القدسة علف العن  شاإلفموجيل ،شيم طب في 
العديد نا األنساض ، شلهذا ال طب فإا ر يسا  نا طلداا العولم معا حدشدا  شنعوييس للعشعو  

لعب ش وا  الن نشح طهو ،رنو مقشم طمفظيم الندا طرسيقل مقوشم طهو المأ يسات العجيجيل ، شم
الفق  شالنشابالت الدشس األ و ي في العشعو  الحوبلل طولندا ،إذ مار  العشعو  الفومجل 

%نا العشعو  الرليل ، شنا المءايد ال سيا في مش ا الندا مبطح دسا ل شح وب 75عفهو 
 العجير الفومر عا حسرل ش وا  الفق  ذات أهنيل خوبل .

شهي إحدى النلش وت الرطيعيل لنو م ططه نا أعساس فر يل ، حيث أا العشعو  نار  ساي ي ش

لززف اإلعززساس طن ززمشى ال ززنا إمبزز  أحيوفززو  لشبززحيل شخوبززل علززف اإلف ززوا شالحيززشاا شإفهززو 

دي زيط  شهزش  61شاإلبوطل طولبسو إذ أا الن مشى الن نشح طولمعسض لزه نزا العشعزو  هزش 

بززشت ينرززا أا م ززنعهو األذا ولدي ززط  يعززود  أقزز  هن ززل ف، يعززود  ن ززمشى البززشت العززودي

 .الطاسيل 

م دي إلف الجفزشا شاالخزمال  العقلزي نزا فإفهو دي يط   038إنو العشعو  المي مب  قشمهو إلف 

دي يط ، لذا يجب المأريد علف امخوذ المزداطيس  068عري عشعو  طنقداس يال يوسة  نفطهالعلم طأا 

 .سقفو الساي يل علف ر ال سيعل لشعا القيشد الالءنل للحد نا العشعو 
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شفالحظ في ندففو اليشم مروقم نارلل العشعو  الفومجل عا حسرل النسرطزوت إلفمازوس ال زلشريوت 

ال يال طيا ف طل رطيسة نا الاطوب شمءايد عدد النسرطوت شاإلءدحوم شإخمالر الرزسس طولنسرطزوت 

ل نززا إخززمالر يرززوقم نززا مززأ يس العشعززو   ، هززذا فعززال  عززا األبززشات الفومجزز شهززش نززوال قيلززل ،

إ معنوالت األساعي طدشا مخرير ن زطس شإفمازوس النقزوهي شالنرزوعم علزف الرسقزوت الساي زيل 

 شفي األحيو  ال رفيل .

 شهفوك عدة عشان  م  س علف ن مشى العشعو  علف الرسس شهي ممن   في اآلمي :

حيزث مأ يس الن وفل ، شيقبزد طهزو الن زوفل الروبزلل طزيا نبزدس العشعزو  شالنملقزي ،  -

معزوفي النديفززل اليززشم نزا عززدم إ ززمرنو  مفريزذ اززطرل الرززسس ننزو أدى الززف المعززدي علززف 

األسبرل طوإل معنوالت النخملرل المزي أبزطحت نالبزقل للرزسس طزدشا ن زوفوت حنويزل 

 شالرسس خدنل نحليل ننو عوعف نا فسص ءيودة العشعو  .

 

عشعو  الفومجل ، حيث ن مشيوت ال علفشفشو النسرطوت مأ يس ر وفل النسشس ش سعمه  -

مءداد عشعو  الرسيس نا ءيودة ر وفل النزسشس شعزدد النسرطزوت الن زمخدنل شالمفزوفس 

شمشقزف ال زيوسات شإعزودة  ،رنو مءداد طءيودة إاوسات النسشسالرواقل ال سعل علف طيفهو 

 في الرسس الن منسة طأق  مقورعوت .العشعو  طيفنو مق  ،ماغي  النحسك 

 

العشعو  ، حيث م  س رطيعل النشقا علف ن مشى العشعو  الفومر مأ يس النشقا علف  -

، فن ال  ن مشى العشعو  البزودس عزا آلزل حرزس ينرزا أا يزءداد عزدة دي زط  إذا رزوا 

طولنطوفي المي معرس البشت طيفنو مق  ن مشيوت العشعو  في األنزورا  و  النشقا نحور

 .  1النرمشحل 

 

 التلوث البصري : - ج

الجنوليل (،شهش ماشيه ألي نفظس مقا  ش النقوييس النظوهس شإهنو  ) إخمرو  ال لشث الطبسي

عليه عيا اإلف وا شيحس عفد الفظس اليه طعدم األسميوح الفر ي، شهش فشو نا افعدام المذشس 

 .الرفي شإخمرو  البشسة الجنوليل لر  نو يحير طفو نا أطفيل شرسس شأسبرل شخدنوت 

 دي الف ي هش ملشثش،ا الماشهوت شالنخولروت المخريريل أش النعنوسيل عالملشث فومر  ذاشه 

الف إهنو   أدى همنوم طإفاو  الرسس شالرطوسي طأفشاعهو في الندااال ذلك أا،الرشعف العنسافيل 

 شنا أهنهو :الر يس نا نقوييس الجنو  شالهدش  المي منيءت طهو ندا نو قط  ال يوسة 

 ر النديفل علف ح وب  وحوت الناوة شنفورس مش ا الرسس الساي يل شرسس ش -

 13حسرل الناوة طآنوا رنو في اوسو شقل  نا فسص  ،شن وسات حسرمهم هممجنع

 
1

اإلعتبارات البيئية في تخطيط محاور الحركة بالمدن الجديدة ( ،منشورات مركز  ، ) م7001 م.محمد عبد الباقي محمد إبراهيم

 .  0 ـ، القاهرة ، ص الدراسات التخطيطية والمعمارية ، قسم التخطيط العمراني ، كلية الهندسة ،جامعة عين شمس
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يشليش أنوم ففدس مط مي الذي مم مش يعه نا عدم نساعوة حسرل الناوة شال سعوت علف 

 الرسيس سغم نشقعه الحيشي طولنديفل . 

حسرل ننو روا له طولغ األ س ال لطي لحوشس اإطمالو الن وحوت الخعسا  لاس الرسس شن -

 علف الطيال الرطيعيل شالعنسافيل طولنديفل . 

 

في أغساض ال مفو ب نشاقعهو،رأا مرشا قسيطل جدا  نا ي ألساعا معنوالت ا مشءيارنو إا  

الرسس الساي يل نا اأفه أا يفمهك الحسم النقسس لهو،شي دي طدشسه إلف الرشعف العنسافيل. فنو 

علف الرسس الساي يل،شالنحالت المجوسيل،ششسش بيوفل  فالحظه نا شجشد النداسس

 معنوالت طدشا دسا ل شال مشجيه ،شرسيس النروس الال يوسات،شالبيدليوت،إفنو يعفي إخمالر ا

 فنشذ  لهذه الرشعف العنسافيل .

نطوفي ذات شنا نظوهس ذلك عدم االلمءام طوالسمروعوت النخببل لمبفيف النفورس، رأا فسى 

اسمروعوت عوليل ش ر ف ير النديفل القدينل المقليدي،أش في نفورس الر وفل ال رفيل النفخرعل ،هذا 

فعال  عا إ مخدام أفشاو نا الطفو  ،شدسجوت نمفوفسة نا األلشاا ،شأارو  نا الءجو  العورس، 

ألا هذه المبنينوت ا؛ننو ال يمنواف نا طيامفو،شال يعن  إال علف ماشيه الذشس العوم لدى النشار

 اسمجوليل، شال مخعا ألي نعوييس، شال ألي قشافيا. 

يطدش ذلك نالحظو  طقشة علف رسيس العسشطل في ندخ  طفغوءي الانولي،حيث ممساص النطوفي 

الخدنيل،شملمبس طولرسيس،شمر  عليه طذلك الءجو  العورس،الذي ال يءيد ندخ  النديفل إال 

 ماشيهو .

الرشعف العنسافيل المي المي فاهدهو في الطفو  النم وسو أيونفو هذه ، طقبد شق  ن   ذلك علف 

اال م نوس المجوسي، شالمي أحملت نشاقا علف حشاف رسيس النروس،شرسيس الهشاسي، شالرسيس 

الدااسي الساطا شالخونس ،فقد أنمد العنساا شاال م نوس إلف هذه الرسس،المي لم ي مرن  مفريذهو 

الرسس الخدنيل نفه  ي خذ في االعمطوس عسض الرسيس،شحي ء األسبرل،شنفوفذ طعد ،شنا غيس أا

شإليه ،أش أا يساعي المبفيف الشظيري لألساعي النحيرل طهو ،لذلك يفطغي العن  علف نساجعل 

النرلل علف الرسس الساي يل ،شإعودة مقيينهو ،شمقييم ندى مأ يسهو علف حسرل ر  ملك الخدنوت 

 شالبشسة الذهفيل للرسس طولنديفل .،شناورلهو  النسشس،
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 سادسالفصل ال

 
 شبكة الطرق  بيانات تحليل

 

 

المرور  وحركة الخاصة بشبكة الطرق لبياناتالمعلومات و ا هذا الفصل تحليل يتناول

دراسة كذلك يتناول ،سهولة الوصول في بعض مناطق المدينة قياس و،ستعماالت األراضي او

طريق المطار كدراسة حالة تتركز فيه الكثير من المشاكل المرورية وتختلط فيه تفصيلية ل

هذا فضالً عن كونه المدخل الشرقي  ،جانبيهستعماالت األراضي في مواقع حساسة على ا

أحد  طريق المطار كذلك يعتبر .رتباطه بمطار بنينا الدوليلمدينة بنغازي وبوابتها الدولية ال

ها الشمالي بالجنوبي في ؤالطريق الذي يتوسط المدينة ويتساوى فيها جزمحاور توسع المدينة و

ً المساحة تقري وهذا مظهر يحتاج ،ولكن يظل الثقل السكاني في شمالها أكبر مما في جنوبها  با

، وبذلك فإن هذا الفصل ستخدامات وكافة مرافق الشبكاتفي االعالجه إلى توازن متدرج 

 ية :الموضوعات التالتحليل يتناول 

 

 استعماالت األراضي. .1

 شبكة الطرق ودورها في تقسيم المدينة. .2

 شبكة الطرق والتعداد المروي.. 1.2

 أنواع الحركة الناتجة من منطقة الدراسة. .2.2

 تدفق المرور. .2.2

 الترابط في شبكة الطرق.. 2.2

 توزيع استعماالت األراضي تأثيرها على نظام حركة المرور.. 2

 الهرمي في توزيع الخدمات وسهولة الوصول. التدرج. 2

 قياس سهولة الوصول وترابط الشبكة. .5

 دراسة حالة طريق المطار.. 6

 .لرحالت وسلوك التنقلكثافة ااستعماالت األراضي والعوامل التي تؤثر على  .7

 ( لمدينة بنغازي.SWOTتحليل سوات ). 8

 والشوارع وتأثيرها على المستخدم.نظرية كيفن لينش التحليلية لمفهوم الطرق . 9
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 :األراضي  استعماالت. 1

زي وتتبع المراحل التاريخية استعماالت األراضي بمدينة بنغلوضع القائم الاطالع على مخطط بعد اال 

 ً نجد أننا أمام مشكلتين متضاربتين إحداهما  ، التي مر بها والصعوبات والمشاكل التي يواجهها حاليا

 النمو واألخرى التدهور.

التغيرات السياسية في الدولة والتي أدت إلى  تبعياتتمثل في نمو عدد السكان والهجرة و فقد  النموأما 

وطرابلس وما تبع ذلك من نمو عمراني وتكديس في المشاريع كتظاظ المدن الرئيسية مثل بنغازي ا

إلى معظم الخدمات فتقار ية واالننتاج هذه الوحدات السكإوتأخير  ، بدون دراسات مستوفيةاإلسكانية 

حيث تاله زحف عمراني سريع غير موجه داخل على مستوى األحياء والمجاورات، لمناسبة االحياتية 

سائل خلو المدينة من أي وواالزدياد الكبير في عدد السيارات باإلضافة إلى  ،وفي ضواحيها  المدينة

لحركة المشاة واستيعاب هذه الحركة بتسهيل  تلتفاللنقل العام والتخطيط الذي يراعي المركبات دون اال

حتياج إلى الخدمات مما جعل األحياء السكنية تفتقر الونمو امخصصة لهم األرصفة والممرات ال

بل ، شكل مخطط لمالمح الحياة اليومية من محالت ومراكز ثقافية ورياض أطفال ومدارس مناسبة ب

نفتاح للخارج بدالً من أصبحت تتكدس على محاور الطرق الرئيسية وفقدت األحياء خصوصيتها باال

 احتوائها للداخل.

ومن خالل ذلك بدأت المشكلة األخرى في المدينة وهي التدهور في كافة مكونات مخطط المدينة وذلك 

ً واجتماعياً  هملته الصيانة أو أسواء القديم منها والذي  عن طريق ظهور األحياء المتداعية عمرانيا

ألف وحدة  25الجديد منها والذي أنشئ دون اعتبار ألي قيم إنسانية أو تخطيطية... كأن يقترح إنشاء 

خل المدينة الغربي دون دراسة تأثير هذا الكم الهائل من السكان مدسكنية في موقع واحد على محور 

طبرق بكاملها دون في حجم مدينة عدد سكان مدينة يفوق  ماي أألف نسمة  151والذي سيبلغ حوالي 

عابية أو أماكن عمل هؤالء يستالدراسة تأثيره على شبكة طرق مدينة بنغازي ومداخلها وطاقتها ا

األساسية و  ىالبن و الرؤية العامة لمدينة بنغازي، كما تفتقر الكثير من هذه األحياء للخدمات وأالسكان 

قتصادي وسهولة الحركة في الالمعايير البيئية الهامة، مما ألقى بظالل المشكلة على األمن والنشاط ا

 لمدينة من جهة أخرى.ا

 : تقسيم المدينةالطرق في شبكة  دور. 2

رق من أهم العناصر األساسية في مخطط استعماالت األراضي بالمدينة فهي ال تحدد طشبكة ال  تعد

بل تحدد أنماط استعماالت األراضي وتقسيماتها ومواقع  ، حركة السيارات والمشاة فقطوتوجه 

حل مشاكله بعيدا عن مخطط  وبذلك ال يمكننا دراسة حركة المرور أو الخدمات والمرافق العامة،

ة يسيوتمثل الطرق الرئ ستعماالت األراضي بالمدينة فهي المولد للطلب على النقل وحركة المرور،ا

ن وظيفتها هي نقل حركة المرور وربط إداخل وحول المدينة أهم مستويات شبكة الطرق، حيث 

كما تقوم  سيابية مع باقي درجات الطرق بالمدينة.انستمرارية واكون لها حيث ت المراكز الخدمية ببعض
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زيع الخدمات المدينة إلى أحياء ومجاورات سكنية مما يسهل دراستها وتصنيفها وتو مهذه الشبكة بتقسي

 بها.

 

من هذا المنطلق وبدراسة شبكة الطرق الشعاعية بمدينة بنغازي وباعتبارها هي العمود الفقري 

إمكانية  ودورها الواضح في منها ،والخارجة لى المدينة إتدفق الحركة الداخلة حجم في كمية 

 تقسيم المدينة إلى أحياء ومناطق سكنية عليه فقد تم اقتراح األتي:

طرق شعاعية أساسية تتالقى جمعيها في مركز المدينة  5ار أن مدينة بنغازي تخدمها عتباب

 وتنطلق إلى خارجها وهذه الطرق تتمثل في:

 

الذي يوصل الحركة للمدينة والقادمة من المدخل الشمالي حيث يمكن اعتباره  ..طريق العروبة -

ً طريق ً دولي ا  .(طبرق ومن ثم مصرالشرقية )المنطقة  يصل إلى الطريق الساحلي الواصل إلى ا

 نة ومطار بنينة الدولييقليم شرق المدوالذي يوصل الحركة من المدن في اإل ..طريق المطار -

 .مركز مدينة بنغازي  إلى

والذي يوصل الحركة من المدن جنوب شرق المدينة والمناطق الزراعية  ..طريق الهواري -

 .مركزها  إلى باإلقليم

ً  ..طريق العروبة )طرابلس( - ً والذي يمكن اعتباره طريقا تصاله بالطريق الساحلي الدوليا

 الواصل إلى طرابلس ومن ثم الحدود الغربية وتونس.

قنفودة بمخازن منطقة الوالذي يربط المدينة بالمناطق الساحلية و ..طريق الجزائر )قاريونس( -

 وبوفاخرة.

نية بحيث يكون حدود هذه القطاعات قطاعات سك 5هذه الطرق الخمس من شأنها أن تقسم المدينة إلى 

مخطط الجيل الثاني وذلك لتسهيل دراسة وحصر مشاكل كل جزء من المدينة بكل دقة ووضوح 

، ويقترح أن يتم إنشاء إدارة بلدية لكل قطاع يحتوي على كافة التخصصات من الموظفين والمهندسين 

األثرية المهمة بها كذلك المالمح السياحية وأهم الخدمات بها والمالمح  بحيث يتم تحديد حدود المنطقة

حتياج المناطق الحدائق والتشجير وتحديد المخالفات والتجاوزات ونوعية اإلسكان واوالترفيهية و

وحاالت المباني المتهالكة وشبكة الطرق ومشاكلها بحيث يمكن لكل قطاع  في الخدماتالفعلي للنقص 

ة لتحسين الوضع به حسب الرؤية الشاملة واإلستراتيجية من هذه القطاعات أن تكون له رؤية مستقبل

فبعد إنشاء الهيئة العليا  ،لمخطط مدينة بنغازي، هذه الفكرة طبقت في السعودية في بلدية الرياض

توفير  إدارته في لكل   وغيرها، بلدية مثل العليا وظافر 21لتطوير مدينة الرياض تم تقسيمها إلى 

ما أنه من أهم أهدافها هو تعزيز دور المشاركة المحلية لسكان الحي في ك الخدمات المحلية للسكان،

 اتخاذ القرارات التي تهم المنطقة.
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 تقسيم المدينة إلى قطاعات وأحياء ومراكز خدمات األحياء المقترحة. -( 64الشكل  رقم )

 

العام لمدينة بنغازي ) مشروع الجيل  خططالم(، تقييم 0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )

م  0202\6تقرير غير منشور ، ) ندوة الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ، ،  00،صفحة الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية

 مع إضافات الباحثة .، الندوة الثانية ( ، تنظيم مكتب العمارة ،

 



197 
 

فإننا نالحظ كثافة  2118بنغازي لعام  األراضي بمدينةستعماالت ا وتحليل خريطة دراسةخالل من 

 ،النسيج العمراني المبني من أراضي المدينة وتوسعه تتمركز في مناطق جنوب وشرق طريق العروبة

 الطريق الذي يمتد موازياً لساحل البحر تقريباً. ابينما تتمركز المدينة القديمة غرب هذهذا 

ة المحصورة بين طريق العروبة وساحل البحر والمتمثلة في كما نشهد كمية الفراغات في المنطق

قاريونس، هذه المناطق والتي يجب أن يكون لها دور فعال في  السبخات ومنطقة اللثامة وو  البحيرات 

بحيرات، وهذه البحيرات تتمثل في بحيرة  2الحفاظ على البنية الطبيعية للمدينة، والتي تميزت بوجود 

سبخة  إلىيوليو والبحيرات الغربية )جليانة ( باإلضافة  22بحيرة ات الشمالية وعين زيانة، والبحير

من مالمح المدينة  اً السلماني وفراغات حديقة الشعب، والمركز الحضري والتي كانت في الماضي جزء

 الهامة.

تتوزع بشكل نصف دائري شرقي  ( ،26الشكل رقم ) أما مناطق العمران والتوسع فكما تظهر في

طريق العروبة وتخترقها عدد من الطرق الشعاعية الرئيسية مثل طريق المطار وطريق الهواري وعدد 

كبير من الطرق الفرعية الرافدة للطرق الشعاعية باإلضافة إلى الطرق الدائرية التي تقوم بربط كافة 

اء السكنية بشكل قطاعي ولكن يمتد العمران إلى أجزاء المدينة من شمالها إلى جنوبها، وتتوزع األحي

في مخططات الجيل الثالث الستيعاب التوسع العشوائي للمخطط منطقة بوعطني والتي تم إضافتها 

 ومحاولة تنظيمه.

ما يبرر كثافة الحركة  ،كما يتضح من الخريطة تمركز العمران بشكل مكثف شمالي طريق المطار

حيث منطقة ، ل الكثافة والعمران كلما اتجهنا جنوباً من طريق المطار المرورية على هذا الطريق وتق

ووجود المؤسسات التعليمية األساسية مثل جامعة العرب الطبية والجامعة  ، الكثافة السكنية المنخفضة

 .( 27، كما هو موضح بالشكل رقم ) الدولية وجامعة بنغازي

باتجاه المحور الشمالي لطريق العروبة باتجاه  امتداد العمران(،28رقم )كذلك يتضح من الخريطة 

توسع منطقة القوارشة وامتداد العمران والخدمات على  هذا باإلضافة إلى منطقة الكويفية وسيدي خليفة

قنفودة فهي  بوفاخرة و أما منطقة قاريونس و، لمنطقة لهذه امحور الطريق الدائري الخارجي المحاذي 

إلسكانية الجديدة والتي تتكدس على محور طريق طرابلس وشارع تمثل األرض الخام للمشاريع ا

الجزائر بأعداد كبيرة ينبغي أن تدرس  ويعاد تقييم هذه المشاريع في ظل شبكة الطرق التي لم يتم 

كذلك  (،29،كما يتضح من الخريطة رقم )رها وفقاً لهذه األعداد الكبيرة من المشاريع اإلسكانية يتطو

ومدى اعتمادهم على مدينة بنغازي في الخدمات في االعتبار هؤالء السكان  أماكن عملأخذ عدم 

ما سيزيد الضغط على شبكة الطرق ، األساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية العليا واإلدارية 

 ويضاعف المشاكل المرورية عليها.
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 المصدر مخطط الجيل الثالث .مخطط الكثافة السكانية اإلجمالية في مدينة بنغازي،  -( 64الشكل رقم )

 

 العام لمدينة بنغازي خططالم تقييم (،0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )

 ، مرجع سابق . 00ة ،صفح) مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية 
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  .م  2004مخطط إستعماالت األراضي لمدينة بنغازي لعام  -( 64الشكل رقم )

 
 . للمخططات ، مرجع سابق الجيل الثالث مشروع المصدر

مالحظة: الهدف من هذا الشكل هو بيان اإلمتداد والتوسع وانتشار استعمالت األراضي بالمدينة شماالً باتجاه الكويفية، وجنوباً 

 بوعطني.باتجاه بوفاخرة، وشرقاً باتجاه 
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المشاريع اإلسكانية التي تم  -( 64الشكل رقم )

فبراير  14قبل ثورة  السابقة و اعتمادها في الفترات

والتي يجب أن تراجع ويعاد تقييمها من كافة النواحي 
فمنها ما هو قيد اإلنشاء ومنها ما التخطيطية والبيئية 

هل هي تتماشى مع مبادئ هو متعاقد عليه فقط ، ف
االستدامة البيئية واالجتماعية والتي يسعى إليها 

كذلك دراسة التنبؤ بحركة المرور  التخطيط الجديد
 .المتولدة وتأثيرها على شبكة الطرق والمرور بالمدينة 

 
مدينة  –الجيل الثالث للمخططات  مشروع المصدر:
تقييم المخطط العام لمشروعات الجيل الثاني  –بنغازي 

 مرجع سابق . ،م(2022 –م 2000)
 

 

ات : مشروع( 21رقم )جدول 

اإلسكان المعتمدة وتحت 
 فبراير. 14التنفيذ، قبل ثورة 

 
الجيل الثالث المصدر: 
مدينة بنغازي  –للمخططات 

تقييم المخطط العام  –
لمشروعات الجيل الثاني 

 م(2022 –م 2000)
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حيث تشمل هذه  اً هكتار 220121 تجمع بنغازي )مشروع الجيل الثاني( مساحةيغطي المخطط العام ل

واإلسكان الصناعي في الشرق ، المساحة الكويفية في الشمال وقنفودة البحرية والقوارشة في الجنوب 

كما تشمل الحزام األخضر، وبناء على التحليالت الخاصة بتنفيذ المخطط العام لمشروع الجيل الثاني تم 

 التوصل إلى النتائج التالية:

% من هذه المساحة ثم 25.2هكتار، حيث إن  110172لحضرية القائمة لمدينة بنغازي تغطي المنطقة ا

% من هذه المساحة تم تطويرها وفقاً للمخطط 22.2تطويرها قبل مشروع الجيل الثاني للمخططات، و 

% من هذه المساحة نشأت فيها 17.1% تم تنميتها في تعارض مع المخطط العام، و 12.2العام، و 

ج مشروع الجيل الثاني للمخططات، إذاً معدل تنفيذ مشروع الجيل الثاني للمخططات داخل تنمية خار

 %.22.9الطريق الدائري الخامس يُقدر بحوالي 

راضي لمدينة بنغازي فإنه يتضح أن من خالل التحليل وحساب المساحات لمخطط استعماالت األ

غير العمرانية مع الحزام األخضر حوالي  هكتار، وإجمالي المساحة 110558تمثل  ةالمساحة العمراني

 هكتار. 220121هكتار، وإجمالي المساحة داخل مشروع الجيل الثاني للمخططات  120262

ذه ومن مخططات الجيل من خالل دراسة األرقام التي أجراها مشروع الجيل الثالث في تحليل ما تم تنفي

احة داخل الطريق الدائري الخامس بمخالفة % من المس9.8يتبين لنا بأنه تم تطوير  الثاني، فإنه

في  األزرقحيث تقع هذه المشاريع بشكل أساسي كما في المناطق الظاهرة باللون ، المخطط العام 

منها شمالي طريق المطار وجزء آخر شرقي  اً كبير اً حيث يتضح بأن جزء( 51الشكل التالي رقم )

 طريق طرابلس )العروبة(.

كما ينتشر البناء العشوائي خارج حدود الطريق الدائري الخامس على حساب األراضي الزراعية مما 

 مخطط لها والعشوائية في المناطق المحيطة بالمدينة.الأصبح واضحاً انتشار المشاريع غير 

خطط هناك مشاريع تنمية مكانية خاصة خارج الطريق الدائري الخامس لم تقيد بالكامل بمقترحات الم

نظراً لمتطلبات األراضي ، العام، وهناك تنفيذ جزئي لبعض المشاريع وظهور مشاريع تنمية عشوائية 

 لغرض االستثمارات الجديدة مع بدء تزايد الطلب على اإلسكان بشكل كبير.

حيث ( بنينا المطار)  سكانية عشوائية على الحزام األخضر وعلى امتداد طريقإكما بدأت مشاريع 

نتشار العشوائي على األراضي الزراعية بمحيط المدينة، باإلضافة الل نحو النمو من خالل ابدأت تمي

 مخطط باتجاه شمال وجنوب المدينة.الإلى زحف النمو العشوائي غير 

( ، مخطط مدينة بنغازي وتوافق التوسع العمراني القائم مع مخطط  51)  رقم وتبين الخريطة شكل

ادس ( ، والمناطق المخالفة لمخطط الجيل الثاني والتوسع العشوائي الجيل الثاني ) مخطط دوكسي

تك ووشركة جيستشارات الهندسية لال، فعند مراجعة الخريطة وهي من أعمال مكتب العمارة بالمدينة 

الجيل الثاني للعمل على  اتتقييم مخططالتركية والمكلفة بإعداد مخططات الجيل الثالث ،والتي بدأت ب

المبنية  المناطق ن األصفر والذي يدل علىوالجيل الثالث ، فيتضح من الخريطة أن الل إعداد مخططات
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فق محددات الجيل الثاني ، ولكنها وأما اللون األحمر فهي المناطق المبنية  ، قبل مخطط الجيل الثاني

اني على كل حال تحوي العديد من المخالفات في تصنيف األراضي والتعدي على الحدائق وظهور المب

الخدمية والتجارية في أشرطة مبنية في الوحدات السكنية والمطلة على الطرق الرئيسية ، أما اللون 

ق فهي مناطق مكملة لمخطط الجيل الثاني وإن كان بعضها مازال أراضي فضاء غير مبنية ، أما راألز

ي منطقة الحزام مبنية خارج محددات الجيل الثاني والتي ظهرت بوضوح فاللون األخضر فهو مناطق 

األخضر المقترح ،ومنطقة بوعطني وحي األنهار قرب منتزه بودزيرة ، وبعض المناطق في القوارشة 

 ، وهذا التوسع العشوائي في معظمه توسع سكني . 

 مع مخطط الجيل الثاني والمناطق المخالفة للمخطط والتوسع العشوائي به. يرانممخطط توافق التوسع الع -( 20الشكل رقم )

 

 العام لمدينة بنغازي خطط(، تقييم الم0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )

 ، مرجع سابق . 66ة ،صفح) مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية 
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 م في المستقبل في المدينة هي:قالمشاكل الحضرية الراهنة التي من المحتمل أن تتفا وعليه فإن من أهم

 ازدياد الكثافة السكانية وكثافة الحركة المرورية في المناطق المركزية وباقي أرجاء المدينة. -

جتماعية والثقافية والصحية والتعليمية داخل األحياء االفتقار إلى المرافق العامة والخدمات اال -

 والمجاورات السكنية.

انتشار حضري عشوائي نحو األراضي الزراعية خاصة خارج الطريق الدائري الخامس  -

 وعلى األطراف الشمالية والجنوبية لطريق المطار كذلك في كافة الفراغات في المدينة.

 ن وال لوائح .دون مراعاة ألي معايير وال قوانيعمراني سريع داخل حدود المدينة  توسع ونمو -

 جمود شبه كامل في تنفيذ المشاريع العامة في المناطق المركزية والساحلية. -

التأثير السلبي لمشاريع التمنية الحضرية على الموارد الطبيعية كالسباخ والبحيرات والتي  -

 تشكل أهم مالمح المدينة.

 مشاكل بصرية وجمالية في بعض األماكن الحيوية والتي تشوه مظهر وصورة المدينة. -

 مال غير فاعل وغير مناسب لألراضي الحضرية والبيئية.استع -

فوضى عمرانية في النمط الحضري القائم بما يعني تنمية متناثرة غير منتظمة ومنخفضة  -

 الكثافة.

 مشاكل ناتجة عن البيئة المعيشية والمناطق السكنية والتي ال تتماشى مع نمط الحياة المحلى. -

ت آمنش باإلضافة إلى مناطق عسكرية و، ير مستغلة كما يحتوي المخطط على مناطق فضاء غ

فعّلة حيث تعتبر هذه المساحات مراكز تنمية كبيرة في المدينة بعد دراسة وبحث صناعية غير مُ 

 ومما سبق فإننا نستنتج بأنه: وتعويض مالكيها.

بها إلى تواجه المدينة اليوم مجموعة من التحديات والمشاكل التي تعترض تطورها ونموها للوصول 

 مرحلة متميزة من التخطيط المستدام وأهم هذه المشاكل:

تعاني المدينة من مشاكل سكنية متفاقمة من نقص وتدهور وعدم وضوح في إذ  مشاكل السكن: -

حتياج الفعلي للوحدات السكنية حيث كان التركيز في الماضي علي واال الصورة واإلحصائيات

، كذلك ستدامة مطابقة لمبادئ االالكميات من المشاريع غير د على سياسة الكم وليس الكيف مما ولّ 

تواجه المدينة مشكلة الملكيات الخاصة التي كانت مستباحة في الماضي هذا باإلضافة إلى الخلط 

 بين كافة أنواع األنشطة من تجارية وترفيهية وخدمية وسط األحياء السكنية.

 

ً واضح اً طويلة نقصحيث تواجه المدينة منذ فترة  خدمات األحياء: - في الخدمات والمرافق الخاصة  ا

مواقف وباألحياء السكنية كرياض األطفال والحدائق والعيادات والمحال التجارية المزودة بمرافق 

ما ، السيارات وساحات لعب األطفال ومرافق رياضية وخدمات ثقافية من مكاتب ونواد وغيرها 

 .يضفي صفة الحضارة على المجتمعات السكنية
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شبكة الطرق القائمة مليئة بالمشاكل والتي تتفاقم يوماً بعد ن إحيث  المشاكل المتعلقة بالمواصالت: -

مان وتدني حالة األرصفة يوم، وذلك مثل االختناقات والحوادث المرورية وعدم الشعور باآل

ل العام، وعدم توفر وسائل النق، ونقص مواقف السيارات ، وسوء الحالة الفنية للطرق والممرات 

 إلى غيره من المشاكل التفصيلية في تنفيذ الطرق.

 

إذ تعاني المدينة من مشاكل أساسية تتمثل في شبكات البنية التحتية  التحتية: ىالمشاكل المتعلقة بالبن -

 ، في صيانته ولم يتم استكمالهائ متوفر ومنها ما بدالفي كافة المناطق منها المتهالك ومنها غير 

الشبكات في في أحياء كثيرة من المدينة بحاجة إلى عمليات تدخل سريعة مثل  فحالة الشبكات

 أحياء كثيرة من المدينة. طابلينو ومنطقة حي السالم وحي علي بن أبي طالب ومنطقة 

 

لذلك فإن الخلل الناتج من زيادة المخالفات، وتدهور الرصيد اإلسكاني وظهور المشاكل وتفاقمها في 

العامة والقصور الشديد في الخدمات، وعدم التوازن في النمو الحضري يعطي مؤشراً شبكات المرافق 

ً لوجود خلل كبير في عملية التحكم في التطور والنمو الحضري، وتطبيق المخطط، ويمكن  واضحا

 إرجاع هذا الخلل إلى النقاط التالية:

 مع:عدم مرونة ومراجعة المخططات بما يستجد من ظروف وتغيرات في المجت .1

نها لم تول اهتماماً مستمراً من حيث مراجعتها ومتابعتها، واللجوء إلى التعديل فيها دون إحيث 

دراستها بشمولية؛ مما يؤدي إلى اإلرباك الشديد فيها، وارتفاع معدل المخالفات كتغيير بعض 

 االستعماالت مما يصحب وراءه كثافة مرور عالية دون أخذ ذلك بعين االعتبار.

 التنفيذ المتوازن للمخططات:عدم  .2

مما يالحظ أن المخططات المعتمدة يشرع في تنفيذ االستعماالت السكنية فيها بشكل سريع دون 

من أن يواكبه تنفيذ لالستعماالت األخرى كالخدمات التعليمية، والصحية والتجارية،...الخ، 

ة هذا النقص الالزمة ألي تجمع حضري ما يؤدي إلى ظهور مخالفات لمعالجالخدمات 

والعجز، حيث يضطر السكان إلى المخالفة بتحوير مساكنهم إلقامة تلك الخدمات لإليفاء 

 باالحتياجات، مما يؤدي إلى اإلخالل بالكثافة السكنية، وتشويه النسيج الحضري.

 عدم استيعاب وشمولية قوانين التخطيط: .3

ا ومراجعتها، فقانون التخطيط عدم شمولية قوانين التخطيط لعملية إعداد المخططات وتنفيذه

ن يكون قادراً على مواكبة أهداف المجتمع أالملزم بالتنفيذ يجب أن يستوعب كل هذه النقاط، و

م، وهو ثابت لم يتغير 1969واحتياجاته، فقانون التخطيط المعمول به حالياً صادر في عام 

 اته.بالرغم من التغيير الكبير في المجتمع وأهدافه وسياساته واحتياج

 

 عدم مواكبة لوائح ونظم ومعايير التخطيط والبناء للنمو المستمر: .6

ً واحدة، ما أدى إلى عدم تالؤمها مع الكثير من  فاللوائح التخطيطية والمعايير الموجودة حاليا

 البيئات ذات الطبيعة المختلفة كالمناطق الساحلية والجبلية والصحراوية.
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بيق التحكم في النمو الحضري وعدم جدية المتابعة عدم فاعلية اإلجراءات المتعلقة بتط .2

 التفتيش على المخططات:والميدانية والفحص 

ن االعتقاد السائد بأن المخالفات في مجال التخطيط الحضري ال تصل إلى درجة الجرم إحيث 

المعاقب عليه قانونياً، أدى إلى ضعف اإلجراءات وبطئها في غياب التنسيق بين األجهزة 

ً بتنفيذ تلك العقوبات واألجهزة المحددة لتلك المخالفات، كذلك عدم متابعة سير المخولة  قانونيا

 النمو الحضري وفق المخططات.

ً في مجال التخطيط الحضري  كل هذا باإلضافة إلى عدم وجود العناصر المؤهلة تأهيالً علمياً أكاديميا

ما جعل مكاتب التخطيط تدار بأشخاص بأعداد كافية، حتى يمكنها تغطية كافة مستويات التخطيط، م

 هذا المجال؛ عاجزين عن استيعاب مهام التخطيط والمتابعة. يغير مؤهلين ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.2012صورة لميدان البلدية في فترة الخمسينات وصورة لنفس المكان في عام  –( 21الشكل رقم )

، اختفاء القيم اإلنسانية والمالمح من أحدى نقاط الخلل التي نالحظها في مناطق مختلفة من المدينة 

 ، من أهم ميادين مدينة بنغازيوهو ميدان البلدية ل (، 51في الشكل رقم )الجمالية ، فهذه الصورة 

ألولى )الميدان في حيث تبين الصور طبيعة الحياة في الفترات الزمنية التي تعكسها، ففي الصورة ا

ات( تظهر حيوية المكان وذلك نتيجة لالستعماالت التجارية والخدمية التي كانت تحيط يفترة الخمسين

بهذا الميدان والتي كانت مصدر رزق ومعيشة سكان المنطقة، كذلك المكمالت التصميمية التي نجدها 

الميدان حيث التشجير والنخيل الذي في الصورة والتي تضفي صفة الحياة والجمال واالستدامة على 

يظلل المكان كذلك نوعية التبليط والجلسات وتفاصيل معمارية في األقواس كل ذلك يعمل سوياً إلعطاء 

 صورة نهائية لحيوية المكان.
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م( والتي تبين عدم وجود حيوية في المكان لضعف حركة 2112أما الصورة الثانية )الميدان في عام 

سيارات واختفاء األشجار والنباتات، كل ذلك بسبب عدم وجود عناصر الجذب لهذا المشاة وتراكم ال

المكان من أعمال وخدمات حيث توجد المحال والمكاتب ولكنها مهملة، كذلك تدمير سوق الظالم 

ب في ما سبّ ،ه بطريقة غير مدروسة ال تتماشى مع طبيعة الحياة السائدة بالمنطقة ئومحاولة إعادة بنا

 ثر على حيوية ونشاط الحركة بالمنطقة.فشله وأ

لنهوض بهذا الميدان واألماكن المميزة بالمدينة يجب دراسة كيفية إعادة الحياة وعنصر فإن ل لذلك

توفير الخدمات واالستعماالت المناسبة والكثافة المناسبة مع جودة التصميم وبساطته ودعم بالجذب لها 

واالهتمام المتواصل لقيم اإلنسانية التي كان تزين المكان ومحاولة إرجاع احركة المشاة وتشجيعها 

وإضافة المساحات الخضراء له لتحقيق بيئة  اتتطويره ودعمه بوسائل نقل عام للحد من دخول السيارب

 مستدامة وإرجاع الحيوية له.

 

 والتعداد المروري: الطرق شبكة .1.2

والتي يعتبرها ، ت مؤسسة وايتنج ودوكسيادس الحالية بالمدينة والمخططة منذ مخططا إن شبكة الطرق

نمو  على أن تسايرغير قادرة  تبدو،إال أنها  بشكل جيد شبكة طرق مخططة هان اليوم بأنيأكثر الدارس

ع الطرق ال يعتبر هو الحل يشوارعها ،إذ أن توس ىالمدينة وتوسعها وتزايد الحركة المرورية عل

ودراسة كامل االستعماالت الصحيح الذي يشمل األرض ولمشكلة المرور ولكن التخطيط المتوازن 

عتبار أن االشبكة وربطها بالمدن واألقاليم المجاورة هو الحل الصحيح إلسعاف تضخم المرور ،وذلك ب

 تخطيط المدينة الشامل مفقود جدا في أغلب مدننا الليبية .

دائرية والتي تعمل سويا لتكون تخدم المدينة شبكة متكاملة من الطرق الشعاعية الرئيسية والطرق ال

،كما هو مبين في العمود الفقري والهيكل الذي تعتمد عليه المدينة في الحركة وتصريف المرور بها 

من المشاكل  عدداً ، تعتبر هذه الشبكة واضحة ومميزة في تخطيطها ولكنها تعاني (52الشكل رقم )

ستكمال العديد من محاور اكذلك عدم  ، الشبكة السبب األول في تدني مستوى األداء على هذه هيالفنية 

ن تسارع العمران على أطرافهما مما أربك يهذه الطرق مثل الطريق الدائري الرابع والخامس اللذ

متداد شارع استكمال اوالحوادث كذلك عدم ، ةوتسبب في الكثير من المشاكل المروريا ميهالحركة عل

نتيجة وجود ملكيات خاصة في ،  متدادها تمرسوهديمة وال يالرويسات الذي يقف في منطقة الحدائق وب

، التي تعاني منها معظم طرق وشوارع الشبكة الفنية واإلنشائية لى المشاكل إباإلضافة ، محوره 

ثالث والخامس مثل شارع خاصة في المنطقة الشمالية من المدينة والمحصورة مابين الطريق الدائري ال

وفلسطين واألردن ، كما تعاني الشبكة من عدم وضوح التدرج الهرمي العراق والكويت وسوريا 

خدمية واقعيا لى شوارع إ الرئيسية لى تحول الطرقإمن األحوال  لتصنيف الطرق الذي يؤدي في كثير

ً جعل الت األراضي ستعمااختالط الى إدى أمما  ستيعابية للطرق غير قادرة على الطاقة االاختالطا

لى ظهور إومن ثم أدى  ، ختناقاتمما تسبب في اال ، مروري في ساعات الذروةستيعاب التدفق الا

 مظاهر التلوث البيئي والضجيج والتلوث البصري كذلك .
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بنغازي، مخطط يبين الطرق غير المستكملة، والطرق المخططة وغير شبكة الطرق بمدينة  -( 20الشكل رقم )
 المنفذة، والطرق القائمة ودرجاتها.

 
 

العام لمدينة بنغازي  خطط(، تقييم الم0202 - 0222المصدر: مشروع الجيل الثالث للمخططات، إقليم بنغازي )
 ، مرجع سابق . 60حة ،صف)مشروع الجيل الثاني (، إمكانيات وبدائل التنمية
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الذي التعداد وة بالتعداد المروري لتدفق حركة المرور على شبكة الطرق الشعاعية نستعامن خالل اال

ديد نقاط حلدراسة حركة النقل العام بالمدينة، حيث تم ت 2118كا اإليطالية عام تميقامت به شركة سيست

طريق الجزائر هي : طرق شعاعية و 6التعداد للمركبات الداخلة والخارجة من المدينة عبر 

س وطريق وشارع األندل (طريق طرابلس)قاريونس( وطريق العروبة من الجهة الجنوبية للمدينة )

الهوراي وطريق المطار وطريق العروبة من المدخل الشمالي للمدينة حيث حسب التعداد لمدة ساعتين 

 في ثالثة أوقات من النهار، وهي ساعات الذروة كاآلتي:

مساءاً(  21:11و   18:11ظهراً ( ومن ) 15:11 -  12:11صباحاً ( و ) من  9.21 – 7.21من )

ربعاء من شهر مايو في الوقت الذي الا ثنين والثالثاء وسبوع وهي أيام االعلى مدى ثالثة أيام في األ

والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الحركة والمرور، حيث ، تعمل فيه كافة الخدمات والمؤسسات التعليمية 

ستعانة بها في تحليل الحركة الخاص بهذه الدراسة وتأثير ذلك على تم اخذ متوسط هذه القراءات واال

 ستعماالت األراضي.ا

 ومن خالل مقارنة أعداد المركبات الداخلة والخارجة من هذه الطرق الشعاعية فقد تم مالحظة األتي:

 عدد المركبات على الطرق الشعاعية الرئيسية بمدينة بنغازي )الداخلة والخارجة(. –( 22جدول رقم )

 طريق الجزائر 
 )قاريونس(

 طريق العروبة
 )طرابلس(

 طريق المطار الهواري طريق األندلسشارع 
 طريق العروبة

 )المدخل الشمالي(

4330– 4330 

4330- 4330 

6.662 

3.422 

2.404 

3.446 

236 

140 

2.442 

2.464 

3.220 

3.040 

3.142 

3.644 

16300– 13300 

12300 – 16300 

2.414 

6.446 

6.443 

3.214 

224 

131 

3.444 

2.426 

3.464 

3.023 

6.242 

3.644 

14300 – 14300 

20300 – 14300 

2.441 

2.132 

2.343 

1.040 

126 

134 

2.466 

2.412 

3.263 

31.44 

3.410 

3.230 

 ( 31,  30,  22, 26,  14,  14المصدر: تقرير شركة سستيمتتكا اإليطالية ) تم تجميع البيانات من الخرائط بصفحة 

 مالحظة : عدد المركبات في الجدول باآلالف .

 

Reference: Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, 

Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, Intermediate 

report version 1-  31.10.2009, Pages (18,19,24,25,30,31) 

ً في أعداد وتحليل ( ،22رقم )بق االسعند قراءة الجدول  األرقام فإننا نالحظ أن هناك تبايناً واضحا

في بعض الطرق مثل طريق الجزائر وطريق ف ،المركبات التي تستعمل الطريق في أوقات الذروة

طرابلس تزداد الحركة في فترة الذروة الصباحية وبعد الظهر بينما يتناقص عدد المركبات في الفترة 

ً نجد التباين بسيط في حينة المسائي زداد عدد المركبات في وقت الذروة تعلى طريق الهواري حيث  ا

المستشفيات مثل مستشفى الهواري ، وبعد الظهر نتيجة وجود جامعة العرب الطبية على هذا المحور

 كذلك تحديد أوقات الزيارة في فترة الذروة بعد الظهر.و ،ومستشفى القلب والنفسية
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المطار فمن المالحظ أن التباين في عدد المركبات بسيط جداً مما يؤكد على أن الحركة أما طريق 

اعات النهار بسبب وقوعه ضمن منطقة كتظاظ خالل مختلف سمحور دائمة االالمرورية على هذا ال

ً مروري مما يشكل ثقالً ، الكثافة العالية بالمدينة  ي أعدم احتواء هذا المحور على فضالً عن ، اً مستمر ا

هذا يخلو كما من الخدمات ذات معدل التردد الكبير ما عدا مستشفى الجالء في بداية محوره من الغرب 

العالي والتردد الكبير من السكان التي تتمركز في المنطقة المستوى من الخدمات التعليمية ذات المحور 

ة ومعهد الدراسات يفريقوالجامعة الدولية والجامعة األ بنغازيالجنوبية والجنوب الغربي حيث جامعة 

 اإلدارية والمالية ومعهد الهندسة التطبيقية وغيرها.

ما المدخل الشمالي حيث طريق العروبة فإن التباين في أعداد حركة المركبات خالل ساعات الذروة أ

ع ذلك إلى قرب هذا المدخل من طفيفة في فترة الذروة وبعد الظهر ويرجوذلك بزيادة يكاد يكون بسيطاً 

 فيما يكون، ا بمدينة بنغازي ميعمل معظم سكانه نتيلوال، الكويفية وسيدي خليفة السكنية  منطقة

 اعتمادها في الخدمات التعليمية العليا على مرافق مدينة بنغازي.

ا في ومن خالل ما سبق تتوقف جاذبية كل منطقة للرحالت على استعماالت األراضي المخصصة له

مدى جاذبية كل منطقة لكل غرض من أغراض  يتحكم هذا العامل فيحيث ، المخطط الشامل 

 ، والمشاريع اإلسكانية الجديدة يةطيخطتدراسات الاليجب أن يؤخذ في االعتبار في  هذا ماالرحالت و

 لتحديد معدل تولد الرحالت وتوزيعها وتأثيرها على شبكة النقل والمرور.

 

 منطقة الدراسة:قائمة في الالمركبات أنواع حركة  .2.2

أربعة أنواع من الحركة، ويمكن بمن نقل الناس والبضائع  الناتجة بالمدينة المركبات تتكون حركة 

 توضيحها كاألتي:

تخترق المدينة( التي الحركة الخارجية / الخارجية، أو المرور العابر أو الرحالت النافذة )أي  -

ونهاية الرحالت خارج حدود المحيط الخارجي لمنطقة الدراسة، ويمكن وتكون فيها منشأ 

 تقسيمها إلى نوعين:

 الرحالت التي يحدث فيها توقف داخل حدود منطقة الدراسة. .1

 الرحالت التي ال يحدث فيها توقف داخل حدود منطقة الدراسة. .2

العابر مع الحركة  ختالط حركة المروراوتتمثل هذه الحركة في طريق العروبة الذي يعاني من 

ً مهم اً المرورية اليومية لسكان المدينة ، كذلك يعتبر الطريق الدائري الخارجي محور للمرور العابر  ا

ل المدينة ومخرجها الرئيسي )طريق خوذلك لطول المسافة بين مد، ولكنه غير مستعمل بطريقة فعالة 

وبة من تقاطعه مع رعلى طريق الع حيث تبلغ المسافة المقطوعة،طرابلس (مقارنة بطريق العروبة 

في الجهة الغربية حوالي نفسها لي تقاطعه مع الطريق إ الشماليةالطريق الدائري الخارجي في الجهة 



210 
 

كم  22لى حوالي إتصل نفسها كم بينما المسافة على الطريق الدائري الخارجي بين التقاطعات  28

 دات المرورية للداخل للمدينة . هتمام بالتوجيه واإلرشالى قلة االإ،هذا باإلضافة 

الحركة الخارجية / الداخلية ، وهي تخص الرحالت التي تنشأ من خارج المحيط الخارجي  -

وتنتهي في داخل منطقة الدراسة، وتعتبر رحالت العودة من مناطق العمل أو الترفيه التي تقع 

ركة نجدها متمثلة في الطرق االً للحركة الخارجية / الداخلية ،وهذه الحخارج منطقة الدراسة مث

وطريق الشعاعية التي تربط المدينة بباقي مدن اإلقليم مثل طريق العروبة وطريق الهواري 

 وشارع الجزائر )قاريونس ( وشارع األندلس .  المطار 

الحركة الداخلية / الخارجية وتنشأ فيها الرحالت من داخل حدود محيط منطقة الدراسة وتنتهي  -

مداً على تجمعات تأن حجم الحركة يكون كثيفاً كلما كان التجمع صغيراً أو مع خارجه، ويالحظ

هذه الحركة على الطرق الشعاعية  ظهراورة مثل الضواحي والمدن التوابع ،وتأخرى مج

 لى باقي مدن اإلقليم كما في النقطة السابقة . إللرحالت الخارجة من المدينة 

الحركة الداخلية / الداخلية وتنشأ فيها الرحالت وتنتهي داخل حدود المحيط الخارجي لمنطقة  -

ويالحظ أن حجم الحركة من الداخل إلى الداخل في التجمعات الحضرية الكبيرة الدراسة، 

ً بينما تكون هذه ال حركة قليلة في المجتمعات الصغيرة ، وتعتبر الطرق الدائرية يكون كثيفا

 اعية هي الشبكة المتكاملة التي تعمل على تصريف هذه الحركة .عالشوالطرق 

ويمكن القيام بجميع هذه األنواع األربعة من الحركة بوسائل نقل مختلفة األنواع، ولكن نتيجة النقص 

فإن االعتماد على السيارة الخاصة يسبب ، وسائل النقل المختلفة في مدينة بنغازي تنوع الحاد في 

وكذلك عدم وضوح محاور المرور العابر وضعف الناحية ، خل المدينة وعلى مداخلها االكتظاظ دا

وحركة الشاحنات ، التخطيطية في طول مسافات هذه المحاور يؤدي إلى اختالط حركة المرور العابر 

عدم تفعيل فإن للحركة الداخلة للمدينة كذلك الداخلة والخارجة من المدينة مع محاور الطرق الرئيسية 

لتزام بها يؤدي إلى التجاوزات في حركة الشاحنات خاصة فوق الجسور قوانين المرور والحركة واال

 وفي الطرق الداخلية مما أدى إلى الكثير من الحوادث الكارثية بالمدينة.

أما عن اتجاهات الحركة على الطرق فتعتبر كافة الطرق والشوارع الرئيسية الشعاعية منها والدائرية 

ً هين باستثناء شارع االستقالل الذي ذات اتجا من بداية تقاطعه مع شارع احمد رفيق  اً واحد يأخذ اتجاها

وتالقيه مع شارع القيروان، حيث يمتد  الفضيل بالبركة ، المهدوي إلى جزيرة الدوران عند موقع كتيبة

ً بعد ذلك إلى منطقة الهواري طريق  دثاني والذي يعاتجاهين، كذلك األمر مع الطريق الدائري ال ذي ا

ً طريق اتجاهين من بداية تقاطعه مع طريق الجزائر عند جزيرة الدوران المؤدية إلى قاريونس حتى  اذ ا

تقاطعه مع شارع الخليج العربي عند جزيرة دوران الحدائق ليلتحم مع الطريق الدائري األول قرب 

لى هذا الجزء من الطريق حيث تم تغيير الحركة ع ، وحدة سكنية في الحدائق 7111موقع مشروع 

ً إذ أن  لتصبح حركة في اتجاه واحد لتخفيف االزدحام على هذا المحور، ولكن الحل لم يكن جذريا

مستمر، بل أصبحت حتى المناطق المجاورة لهذا الطريق تشهد  زال موجوداً وفي تنام  ي مااالزدحام 

 حركة مرورية داخلية مما قلل من الهدوء وخصوصية هذه المناطق.
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 5867التحليلية ألنواع الرحالت بالمدينة والتي شملت عينة دراسية تقدر بحوالي ومن خالل الدراسة 

 % من العينة رحالت ضمن الحدود28.2حيث كان ، من خالل العمل مع شركة سيستيمتكا مقابلة 

 Outbound% رحالت خارج حدود المدينة )51.7( والباقي Inbound Tripsالداخلة للمدينة )

Tripsمتوسط الرحالت على كل مدخل من مداخل المدينة. ( 52رقم ) ( ويبين الشكل التالي 

 

 إلى مدينة بنغازي والخارجة منها.المركبات الداخلة نسبة  -(23الشكل رقم )

 .22، صفحة م2004المصدر: شركة سيستيمتكا اإليطالية 

Reference: Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, 

Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, Intermediate 

report version 1 31.10.2009, page 25. 
 

ل المدينة والتي تم حصرها من التعداد المروري لمداخ، أما عن تصنيف المركبات التي تجوب المدينة 

اإلشارة إليها سابقاً وأخذ متوسط هذه القراءات فقط ثم مالحظة أن  توالطرق الشعاعية الستة التي تم

  (pickup - vans% منها سيارات نقل بضائع خفيفة )16.7% من العينة سيارات خاصة بينما 82.2

والحافالت الخاصة الصغيرة  األجرةونسب صغيرة وضعيفة من باقي أنواع المركبات من سيارات   

 ومركبات النقل الثقيل.

 إلى مدينة بنغازي والخارجة منها.أنواع المركبات الداخلة  -( 26الشكل رقم )

  

 .22م، المصدر السابق، صفحة 2004المصدر: شركة سيستيمتكا اإليطالية 
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ً بعد يوم حيث كانت أما عن أعداد السيارات التي تجوب شوارع المدينة فهي في تزايد مستمر  يوما

 166.586بلغت عدد السيارات الخاصة أن  م2117إحصائيات إدارة المرور والتراخيص في عام 

 51.111مركبة باإلضافة إلى حوالي  185.211إلى   م2118ليصل عام  مركبة بينما تصاعد العدد

تسجل  وكانت يرهاستيرادها في السابق عن طريق الشركات العامة وروابط الشباب وغامركبة تم 

كانت ها يقطنون مدينة بنغازي، أما المركبات الداخلة والخارجة سواء يبتراخيص طرابلس مع أن مالك

المدينة من النواحي والمناطق المجاورة  لغرض التجارة أو التبضع  يمرتاد مضيوف المدينة أتخص 

ً  11.111بحوالي  عددهاريقدّ فأو غيرها  ً كانت تتحرك مركبة يوميا حسب إحصائيات  دخوالًوخروجا

 .1والتراخيص ورسالة السيد )رائد فريد أجويل( دارة المرورإ

ً في اآلأو لمدينة في تزايد مستمر ونة األخيرة فإن عدد المركبات التي تجوب اما ما هو مالحظ نظريا

ودور فبراير  17، خاصة بعد ثورة زدحام في جميع أوقات النهاركتظاظ المروري واالمما سبب اال

 .ستقبال وإيواء سكان المناطق المتضررة امدينة بنغازي في 

 إلى مدينة بنغازي والخارجة منها.تصنيف المركبات الداخلة  -( 22الشكل رقم )

 
 .22م، المصدر السابق، صفحة 2004المصدر: شركة سيستيمتكا اإليطالية 

 

عبر ميناء بنغازي البحري والتي تبين كما يبين الجدول التالي إحصائية المركبات الخاصة الموردة 

بوضوح تزايد عدد المركبات بشكل مضاعف في السنوات األخيرة خاصة في النصف األول من عام 

قتصاد في تلك الفترة في حيث تضاعف الرقم نتيجة تهاون القوانين الصادرة من وزارة اال ، م2112

 
1
، وفق لالستبيان الذي تم تقديمه لقسم المرور والتراخيص بمدينة بنغازي تقرير إدارة المرور والتراخيص بنغازي ورسالة الرائد فريد أجويل.  

 .2111عام 
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م بإمكانية دخول  2112نائيا من شهر مارس ستثاوضعت قرارا حتى القديمة منها فقد إدخال أي مركبة 

وظل  ،ستيراد وبدون ضوابط اال، أن ال يتجاوز عمرها الخمس سنوات على المركبات بدون شرط 

 ون السماع لشكاوى إدارة الميناء إذ أن الميناء جهة تنفيذية وليست تشريعية ومامن دهذا القرار يتجدد 

 ال تنفيذ القرارات .إعليها 

 
 إحصائية المركبات الخاصة الواردة إلى ميناء بنغازي البحري. -( 23جدول رقم )

 

 السيارات الواردة السنة
 07220 م7002

 10307 م7002

 20152 م7002

 70750 م7070

 30272 م7077

 51532 م7077 خمسة أشهر من سنة

 303773 اإلجمالي
 

 )أزمة المواصالت والنقل العام بمدينة بنغازي(.ورشة عمل وكما ورد في  المصدر: إدارة ميناء بنغازي البحري

 

 

 

)من رسم بياني يوضح إحصائية المركبات الخاصة الواردة إلى ميناء بنغازي البحري في السنوات  -( 24الشكل رقم )

 . م(2012م إلى 2004

           
 والنقل العام بمدينة بنغازي(.المصدر: إدارة ميناء بنغازي البحري وكما ورد في ورشة عمل )أزمة المواصالت 
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 تحليل االستبيان :. 3.2

وتوزيعها على عينة عشوائية من سكان المدينة ومستخدمي الشبكة وقد  استبيان استمارةتم تصميم  لقد

تم اختيار طلبة جامعة بنغازي وعائالتهم وذلك للتعرف مباشرة على أرائهم وما يعانون منه من مشاكل 

وصعوبات في تنقالتهم في المدينة ومعرفتهم لمختلف مناطقها وضواحيها ووضوح مساراتها ، رغبة 

لى رغباتهم تجاه بعض األمور المتعلقة بموضوع الدراسة من شعورهم باألمان في منا في التعرف ع

ظل شبكة الطرق القائمة ومواضع النقد وأهم المشاكل واالختناقات المرورية والعوائق التي يعانون 

 منها في تنقالتهم اليومية ومدى تقبلهم لفكرة النقل العام .

 رجوع للمالحق .يمكن ال االستبيانولإلطالع على تفاصيل 

شرائح مختلفة من المجتمع من حيث العمر والجنس  فشملتلقد تم مراعاة التنوع في العينة المختارة 

 51على موظفي الجامعة و استمارة 51وزعت منها  استبيان استمارة 211 وأُعدّتوالمستوى العلمي 

سم اللغة اإلنجليزية بكلية على طلبة الجامعة بق استمارة 111و وأقاربهمعلى أسر الطلبة  استمارة

بشكل واضح وبسيط وقد تم توزيعه في  االستبيانصّمم اآلداب وبعض األقسام بكلية الهندسة ، حيث 

 م . 2111الفترة مابين شهري مارس وأبريل عام 

 جزئين : إلي االستمارةوتنقسم 

 الجزء األول ويختص بشبكة الطرق وما يتعلق بأدائها وفاعليتها ومشاكلها .

الجزء الثاني ويحتوي على معلومات خاصة بالصورة الذهنية للمدينة والمرسومة في مخيلة المواطن 

التي من شأنها تعزيز هذه الصورة وتحسينها وتمييزها في ذاكرته  واالقتراحاتأهم األفكار رأيه حول و

 لتصبح مدينة واضحة المعالم .

رأي المواطن في أي الطرق ما يتصل بالدراسة  ها في هذهتومن نتائج تحليل االستبيان التي استخلص

التي يفضلها في المدينة والطرق التي يتجنب المرور  بها والسبب في ذلك فكانت من أهم الطرق 

% من 16الذي حاز على نسبة ،المواطن في التنقل الطريق الدائري األول االرئيسية التي يفضله

% وشارع أحمد 11الطريق الدائري الثاني بنسبة % ثم 12يوليو بنسبة 22إجمالي العينة ثم شارع 

%  ويلي ذلك طريق 11.5% ثم شارع االستقالل الذي كانت نسبته 11.2رفيق المهدوي بنسبة 

المطار والطريق الدائري الثالث وطريق العروبة وشارع عشرين وشارع الرويسات والجزائر 

 ئري الرابع ، بنسب بسيطة . اوالطريق الد

ولكن بشروط دقيقة  النقل الجماعي% من العينة استخدام 61فقد شجع  نقل الجماعيبال وفيما يتصل

وملتزمة بأفضل  معايير السالمة والنظافة وااللتزام بالمواعيد والوضوح والدقة ، في حين شككت نسبة 

دم جودة عالية في ظل الثقافة المحلية السائدة وعيتمتع ب جماعي عام% في إمكانية تطبيق نظام نقل 15
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االلتزام بمواعيد الدوام وعدم الجدية في ذلك ، أما النسبة الباقية أبدت رفضها لذلك وتفضيله استخدام 

 السيارة الخاصة مع تحسين شبكة الطرق والمرور .

ً ، حازت رحالت العمل والدراسة على  ولدى سؤال العينة عن طبيعة الرحالت التي تقوم بها يوميا

أعالها نسبة ومن ثم رحالت التسوق فالرحالت االجتماعية التي جاءت في المقام األخير ، وبما أن 

ً له غالبية الرحالت التي تقوم بها العينة هي رحالت عمل ودراسة ، وهذا النوع من الرحالت  غالبا

 .بشكل منظم النقل العام مواجهته ببرنامج يفعل فيه دور مواعيد ذهاب وإياب محددة ، لذا يمكننا 

 فتبدو في أما عن أهم المالحظات والمشاكل التي يعاني منها معظم السكان حسب ما ورد في االستبيان ،

لذي نالحظه في االرتفاع  السريع في اوهذا هو للسائقين أو المشاة  اءطرقات المدينة لم تعد آمنة سو أنّ 

حوادث المرور ، كما يشتكي الكثيرون من صعوبة الوصول إلى أهدافهم نتيجة االزدحام معدل 

واالختناق المروري المتصاعد خاصة عند الدخول والخروج من الجامعة ) جامعة بنغازي (  ، وعدم 

رق الرئيسية واألماكن الهامة بالمدينة توفر مواقف السيارات ،وعدم وجود لوحات تعريف بأسماء الط

وأماكن اإلغالق للصيانة ومواقع المطبات على الطرق ،كما علق البعض على التلوث البيئي والسمعي 

والمتمثل في الضجيج الصادر من المركبات  ، باإلضافة إلى التشوه العمراني الذي يشتكي منه عدد 

 عمار ، هذا ووطموحه في مستوى أرقى في عملية االكبير من العينة وهذا دليل على وعي المواطن 

الخدمات التجارية والمقاهي والخدمات العامة والمدارس  أنّ إلى % من العينة 21ما نسبتهم  يشير

والعيادات الخاصة المستحدثة على الطرق هي سبب الفوضى والمشاكل التي نالحظها على شبكة 

بأن هذه الخدمات وفرت مراكز خدمية كانت  الباقيةلنسبة ا يؤكد أفرادالطرق في هذه األيام ، بينما 

 . ويّسرت أمر الوصول إليها مفقودة في أحياء المدينة ومناطقها المختلفة 

كما إن من نتائج االستبيان في الجزء الثاني منه والذي يتناول الصورة الذهنية للمدينة ومدى وضوحها 

، فقد كانت أعلى نسبة من العينة تشير  التي تميزهاوسهولة وصف األماكن بها ، ومعرفة العالمات 

% يليها 21.9 ة هؤالءإلى أن فندق تبستي يمثل العالمة المميزة األوضح بالمدينة حيث تشكل نسب

% من العينة ثم منارة 18منظر البحر والكورنيش الذي أعتبر ثاني أهم مالمح مدينة بنغازي بنسبة 

% ،وهناك من أقترح 12.8الدعوة والكنيسة من خلفه بنسبة  %، ثم مبنى15.2سيدي خريبيش بنسبة 

% أما المدينة الرياضية فكانت 8.1جامعة بنغازي كعالمة مميزة بالمدينة  حيث كانت النسبة من العينة 

% ثم جامعة العرب الطبية بنسبة 2.8السوق العربي وسوق الجريد بنسبة  ،وجاء% 5.6نسبتها 

لتذكاري بجليانة والقصر التركي فقد كانت نسبته من العينة % أما فندق أوزو والنصب ا2.2

وهذه النسب تبدوا واضحة في اإلشارة إلى أن المباني المرتفعة هي التي حازت على اكبر تميز %،1.8

في المدينة مثل فندق تبستي والمنارة ومبنى الدعوة اإلسالمية في حين تمسك الكثير بتأثير البحر 

الم المدينة كما نالحظ أن الصورة الذهنية التي ترتسم في أذهان هؤالء والكورنيش في تحديد مع

المستطلعين عن المدينة صورة حيزها مركز المدينة ومعالمه ،مما يدل على افتقار باقي مناطق المدينة 

 .وأطرافها إلى أي عالمات مميزة يمكنها أن تؤثر في الصورة الذهنية العامة للمدينة 
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لشبكة الطرق  ونستبيان يمكننا مالحظة أهم المشاكل التي يعاني منها المستخدمومن تحليل نتائج اال

 الرئيسية بالمدينة ، وهي  كاألتي : 

مشاكل متعلقة باستعماالت األراضي وعدم توفر الخدمات حسب التدرج الهرمي لها وتدني . 1

فرصة كبيرة الرتياد المدارس الخاصة  هذا أعطىوقد مستويات الخدمة والتعليم في المدارس العامة 

والتي تتباعد في مسافاتها عن سكن المواطن ، كذلك عدم وجود الميادين والعالمات المميزة في المدينة 

 يجعلها غير واضحة في الوصف وسهولة الوصول . 

عدم الشعور باألمان على شبكة الطرق في مشاكل متعلقة بالطرق والمواصالت وهي متمثلة . 2

رئيسية بالمدينة نتيجة السرعة وعدم االلتزام باآلداب والقوانين المرورية ، باإلضافة إلى االختناق ال

المروري وسوء الحالة الفنية للطرق وعدم وضوح درجاتها ، وسوء حالة األرصفة وعدم وجود أماكن 

 مخصصة للمشاة  . 

ن هذا الكم الهائل من المركبات ، يختصرها الجميع في الضجيج الناجم م هي مشاكلمشاكل بيئية و. 2

نتيجة تدني الوعي وانهيار  اً مقصود كانسواء كان غير مقصود نتيجة أصوات محركات السيارات أم 

 السلوك العام في القيادة وعدم االلتزام باآلداب العامة وقوانين المرور . 

 

 تدفق المرور: .6.2

أخر دراسة كانت في إّن ف، طالع على أحدث الدراسات التي تصف تدفق المرور بالمدينة وباال

حيث أن المخطط وشبكة الطرق  ،(57كما في الشكل رقم ) م2111مخططات شركة دوكسيادس لعام 

فالطريق الدائري الرابع لم ، النهائي كما ورد في مخطط دوكسيادس  هابشكل هاذيكتمل تنفيالمقترحة لم 

متداد بعض الطرق الشعاعية كشارع فلسطين وشارع األردن وشارع ايستكمل وكذلك الخامس وكذلك 

، في مخططات الجيل الثالث بطريق متكاملة  مخطط تدفق المرور لم يتم تجديدكما  ، نلى اآلإالكويت 

وخريطة تدفق  ، م2118لعام اإليطالية  الدراسة التي أعدتها شركة سيستيمتكاتم اإلطالع على  لذلكو

واألكثر دخوالً إن النتائج تشير بأن التدفق الرئيسي والتي تعتبر أحدث الدراسات ،حيث المرور 

ً للمدينة ضمن تأتي من الجنوب من ، المساحة المتضمنة في حدود الطريق الدائري الخامس  وخروجا

وطريق العروبة من الجهة الجنوبية ) طريق  طريق الجزائر حيث حركة الشاحنات ومناطق التخزين

مركبة  2511 – 1211وح ما بين اطرابلس(، وطريق المطار حيث أن معدل المركبات لكل ساعة يتر

 تجاهين./ ساعة  باال

يتوزع في الطرق الشعاعية الرئيسية مثل فإنه داخل الطريق الدائري الخامس  المروري التدفقأما 

اإلستقالل )جمال عبد الناصر( شارع ي ووالعربية وشارع أحمد رفيق المهدطريق المطار والوحدة 

ستعماالً للتنقل عبر المدينة حيث االطريق الدائري األول والثالث هما األكثر كما إن  وشارع القيروان.

بينما تكتظ الشوارع  تجاهين.مركبة/ساعة في اال 2511يبلغ أعلى تدفق على هذه الطرق حوالي 
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باقي الحركة عليها تعود لتقل ثم الرئيسية في أوقات العودة من المدارس وساعات الذروة التجميعية 

أوقات النهار، أما الشوارع المحلية فهي ذات حركة محدودة ومقتصرة على حركة سكان المجاورات 

 والشبكات.السكنية وزوارهم، إذ تعاني كذلك هذه الشبكة من تدني المستولى الفني في الرصف 

سبت هذه السعة المرورية على أساس معدل المركبات الخاصة المارة بكل مسار في الساعة ،كما وقد ح

ستعمال معامالت الى عدد مكافئ من المركبات الخاصة بإتم تحويل أعداد المركبات المختلفة النوع 

 الئحة دليل معايير التخطيط العمراني : وفقالتكافؤ المبينة كالتالي والتي حسبت 

 1اصة ..................سيارة خ -
  1.25سيارة نقل صغيرة ............ -
  1.51حافلة صغيرة ................. -

 2حافلة .......................... -
 2شاحنة ......................... -
 2شاحنة بمقطورة .............. -

 

  حسب الدراسة المعدة من قبل شركة سيستمتكا. مدينة بنغازي وشوارعها،مخطط تدفق المرور على طرق ( 24الشكل رقم )

 
Reference: Systematica, City of Benghazi, Libya, Benghazi Traffic and Transportation Masterplan, 

Intermediate Report, Transport and Urban Strategies Framework, Prepared for: ECOU, Intermediate 

report version 1 | 31.10.2009, page 35. 
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 :(Connectivityالترابط في شبكة الطرق ). 2.2

بشبكة الطرق  و بعضب( بمدى ترابط أجزاء المدينة بعضها  Connectivityيعرف الترابط ) 

أما عن ترابط شبكة الطرق ومدى رتباط المدينة وما حولها بالمدن األخرى ، اوكذلك  ،والمواصالت

من خالل تحليل الحظ فإننا ن، في توزيع الحركة على المدينة  تكاملهاو قرب وتباعد الطرق الشعاعية 

ً نسبي ابأن هناك توازنخريطة كثافة شبكة الطرق بالمدينة  وهو توازن زء الجنوبي من المدينة في الج ا

حيث يعمل شارع القيروان شبكة الطرق الشعاعية الرئيسية لرافدة  طرق داعمة و وجودناتج عن 

العبء المروري على طريق وشارع األندلس والواصل إلى منطقة القوارشة على تخفيف جزء من 

الطرق في منتصف المسافة بين طريق طرابلس وطريق  إذ تقع هذه ، طرابلس وطريق الهواري

 2مخطط دوكسيادس حوالي ن في أبعد نقطة عند حدود الهواري حيث تبلغ المسافة بين هذين الطريقي

عتبر يبين هاذين الطريقين واألندلس والقيروان لتخدم األحياء السكنية المحصورة  ايخترقها شارع،كم 

بحالة جيدة بالمقارنة بحالة الطرق الشعاعية الموجودة ما بين طريق المطار وشارع وضعهما الفني 

 الفنية السيئة والمتدهورة. تهاحال بسببالعروبة )المدخل الشمالي( 

، حيث د عند أوسع تباع كم 2أما عن المسافة بين طريق طرابلس وطريق الجزائر فهي تبلغ حوالي 

ويتميزان بارتفاع ملحوظ في الكثافة المرورية الناتجة عن الحركة ن ييعتبر الطريقان شبه متوازي

الواصلة إلى جامعة بنغازي ومناطق التخزين في قنفودة وليس بسبب الكثافة السكنية المنخفضة نسبياً 

 ستعماالتلكم الهائل من االفي هذه المنطقة. أما ما يربك ويعطل الحركة على طريق الجزائر فهو هذا ا

والخدمية التي ظهرت وبسرعة بمحاذاة هذا الطريق مما أثار الفوضى العمرانية والتشوه  التجارية

 ختناق المروري على هذا المحور.البصري باإلضافة إلى اال

كبر في التباعد بين الطرق الشعاعية فهي تتمثل في المسافة بين طريق العروبة )المدخل أما المسافة األ

كم حيث تتركز  6.5 إلىالشمالي( وطريق المطار عند حدود الطريق الدائري الخامس والتي تصل 

سكنية الكثافة السكنية األكبر بالمدينة رغم وجود العديد من الطرق الرافدة والتي تدعم وتخدم األحياء ال

يئة من حفر إال أنها بحالة فنية سوالعراق واألردن  ولبنان وسوريا في تلك المنطقة مثل شارع الكويت 

حيث تشهد هذه المناطق فيضانات من مياه األمطار  ، ستكمال لشبكات المرافق العامةامطبات وعدم  و

ال شبكة الطرق الرئيسية ستعمانفالت المجاري في بعض أجزائها مما يزيد الضغط على ا في الشتاء و

متداد أي من هذه الطرق استعمال الطرق الداخلية ومشاكلها. هذا باإلضافة إلى عدم اللهروب من 

والطريق  منطقة بنينامسافة أبعد من الطريق الدائري الخامس مما يجعل المحور الوحيد للوصول إلى 

وهذه (  59-58ح في الشكل رقم ) كما هو واض الدائري الخارجي هو طريق المطار وطريق العروبة 

الوصول إليه من يمكن  ستعمال الطريق الدائري الخارجي الذي الاالتي ال تشجع على  بين العواملمن 

مما يسبب ضعف المسلكية وطول  ، وطريق العروبة إال عبر طريق المطار ، أجزاء كبيرة من المدينة

 ستكمال تنفيذ الطريق الدائري الرابعايزيد األمور سوءاً في هذه المناطق عدم  مماو، زمن الرحلة عليه 

 مما يجعل الحركة على هذه الطرق مكتظة وخطرة.ومتكامل والخامس بشكل صحيح 
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( كثافة شبكة الطرق 24الشكل رقم )

، وتباعد الطرق الشعاعية  بالمدينة
 .الرئيسية 

المصدر: شركة سيستيمتكا اإليطالية 
 م2004

 
Reference: Systematica, City of 

Benghazi, Libya, Benghazi 

Traffic and Transportation 

Masterplan.  

Intermediate Report, Transport 

and Urban Strategies Framework, 

Prepared for: ECOU, 

Intermediate report version 1 | 

31.10.2009, page 17. 

 

 
كثافة شبكة الطرق ( 24الشكل رقم )

مع إضافة مقترحات الباحثة حول  بالمدينة
 .الطرق الغير مستكملة
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تصال والربط بين الطرق الشعاعية عن طريق الطرق الدائرية من األول إلى الخامس التي يتحقق اال

األول عتبار أن الطريق الدائري اوب، تحمل الحجم األكبر كذلك من حركة المرور الموزعة بالمدينة 

ستعماالت الخدمية والتجارية مما أدى إلى تغيير درجته الفعلية، وأصبحت الحركة تراكمت عليه اال

األكثر والتدفق األعلى لحركة المرور على الطريق الدائري الثالث والمعروف بالطريق السريع الذي 

طقة األحياء السكنية كم/ساعة مما يهدد السالمة العامة خاصة وأنه يخترق من 81تتجاوز فيه السرعة 

السرعات  تجاوز  نتيجة يفصل بعضها عن بعضها األخرفي المدينة ويربطها ببعض، ولكنه في الواقع 

ولكن المعدة لهذا الغرض . نفاق األقطع الطريق بأي وسيلة رغم وجود  منتمكن المشاة وعدم المقررة 

الطريق  ه، كما أن هذستخدامها . ا بهذه األنفاق تجعل المشاة يحجمون عنالصيانة واألمان  نعداما

التخفيف من مراقبة مستمرة لضمان التقيد بالسرعة المقررة ، وربما يكون من األفضل بحاجة إلى 

، على درجته لترحل هذه السرعات إلى خارج حدود المدينة وليكن على الطريق الدائري الخامس 

 ستيعاب التوسع الذي حدث خارجه.اوسبيل المثال ، 

 بنغازي. وشوارع مدينةعلى طرق وجسور المشاة وحالة الطرق والمركبات الثقيلة األنفاق (: 40رقم )الشكل 
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 : ستعماالت األراضي وتأثيرها على نظام حركة المروراتوزيع . 3

 يتم تحديد استخدامات األراضي لمدينة ما حسب المساحة المطلوبة لكل منها، وحسب عدد السكان

والمعايير التخطيطية والخدمات الواجب توفرها، ثم تأتي خطوة توزيعها على األرض المتاحة وهذا 

التوزيع يمكن أن يأخذ احتماالت متعددة حسب طبيعة األرض لكل منطقة كما هو موضح بالشكل 

 التالي:

 حركة المرور.بعض احتماالت لنظم توزيع استعماالت األراضي وتأثيرها على نظام  -( 41الشكل رقم )

 

لملك فهد اهـ، فهرسة مكتبة 1624دليل تخطيط النقل في السعودية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرياض، عام المصدر: 

 .22الوطنية، الطبعة األولى، صفحة 
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تبعاُ ألسلوب توزيع ، ن هذه االحتماالت تختلف عن األخرى محيث يالحظ أن الحركة الناتجة في أي 

 االستعماالت والمراكز الخدمية في كل منها.

ينطبق على مدينة بنغازي النموذج ذو الطرق الشعاعية مع طرق دائرية مركزها وسط المدينة و 

،حيث تعتبر بنغازي مدينة قديمة بنيت في فترات سابقة وتوسعت وتطورت والمنطقة المركزية بها 

تنوعة تنطوي تحت لواء المدينة الواحدة ،وبالرغم ة لنظم تخطيطية مآعلى مسار الزمن وهذا جعلها مر

من هذه التطورات التاريخية فقد حافظت المدينة على مركزها األصلي كنواة للفعاليات اإلدارية 

تجاه شعاعي ودائري فرضته قوة تفرد مركزها اوالتجارية والمالية ومن ثم فقد تطورت حديثا ب

 تحديد أهم المشاكل بها كاألتي :  وتمركزه في المدينة القديمة وعليه يمكننا

عتماد على مركز حيوي واحد للخدمات اإلدارية والتجارية والمالية جعل زخم الحركة أن اال -

مخططة على حواف اللى تكثيف ظهور الخدمات غير إتجاه هذا المركز باإلضافة االيومي ب

لى مواقف إفتقار االلى إليه والتدني في الحالة الفنية للطرق باإلضافة إالطرق المؤدية 

 السيارات وباقي مكمالت الحركة المرورية من إشارات وغيرها .

 فتقار العام لشبكات المواصالت العامة وممرات المشاة .ضعف حركة النقل العام عموما واال -

ستعمال وسائل النقل الخاصة في التنقل الى إوكنتيجة مباشرة للسبب الثاني أعاله يلجأ الكثيرون  -

 رتفاع نسب الحوادث .اكتظاظ والتلوث وتسببه من مشاكل في االمع ما 

تخطيط مناطق المدينة وتوزيع خدماتها لتأمين سهولة رج الهرمي في دعدم وضوح الت -

  وتحقيق هوية المكان . إليها الوصول

سوف يرفع من مستوى معيشة ، إن تطوير وتنمية مرافق الخدمات العامة من حيث النوعية والكمية 

ان لذا يتوجب أن يأخذ التخطيط المستقبلي في االعتبار تحديد مواقع المرافق العامة والخدمات السك

تتيح الوصول لكافة  ، متطورة ىرؤ وفق تدرج هرمي سليم ومعايير حديثة ووتوزيعها بطريقة فعالة 

ات كما يتوجب توزيعها بطريقة تنسجم وتتكامل مع باقي استخدام، فئات المجتمع بصورة مريحة 

 األرض في المخطط العام للمدينة وطبيعة األرض بها.

 

 التدرج الهرمي في توزيع الخدمات وسهولة الوصول:. 6

إن توزيع وتنظيم الخدمات العامة أحد أهم األهداف الرئيسية في تخطيط المدن لعالقته المباشرة بخدمة 

 الخدمات. سكان المدينة وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتسهيل وصولهم إلى هذه

والمماطلة في  المستمربعد التعطيل مدينة بنغازي من التوزيع العشوائي للخدمات العامة خاصة تعاني 

عدم اعتماد معايير تخطيطية ترتكز على حجم وكثافة السكان لتفصيلية للمدينة واتجهيز المخططات 

التي تنظم سياسات ال ين وعدم توفر القوانذه الخدمات، نتيجة عدم تفعيل المخططات وونطاق تأثير ه

القطاع الخاص من مدارس وخدمات صحية وتجارية وخدمية ، هذا باإلضافة إلى ب المساحات المطلوبة
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خاصة الطرفية وضواحي المدينة في الوصول ، وجود صعوبة لسكان بعض األحياء السكنية الجديدة 

 إلى الخدمات العامة األساسية مثل التعليم والصحة.

 تخديمها وحجمها نطاق فيتوجب أن يأتي تحديد، مات العامة تتدرج في نظام هرمي وبما أن الخد

ً مع النظام الهرمي  الذي يمتاز كل مركز فيه بدوره الوظيفي من حيث ، للتجمعات العمرانية منسجما

 مستوى الخدمات والمرافق العامة التي سيقدمها كل مركز للسكان وللتجمعات السكنية المحيطة.

دراسة سهولة الوصول للخدمات نجد أن هناك عدة اعتبارات رئيسية تحكم التوزيع الجغرافي فعند 

 والتنمية المكانية للخدمات والمرافق العامة وهي ما يلي:

 تأمين وصول كافة األفراد إلى المرافق العامة والخدمات بشكل عادل ومنصف. -1

فة وتحقيق توزيع عادل ومتوازن تقليص التفاوت والتباين في التوزيع بين المناطق المختل -2

 للخدمات العامة.

 تقليص التكلفة عن طريق تقصير المسافات. -2

فنهاك عدة عوامل رئيسية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند توزيع الخدمات العامة وتحديد مواقعها 

وبين مثل حجم السكان في كل مركز وحجم السكان في المناطق الفرعية ووصالت الطرق بين األماكن 

المراكز وإمكانية الوصول للمراكز والتوزيع الجغرافي للمراكز بالنسبة للمناطق السكانية واألحياء 

 . (62،كما في الشكل رقم ) المحيطة

عوامل رئيسية في  إذ هييتوجب أخذ نمط التجمعات العمرانية والمسافات بين األماكن بعين االعتبار 

ً بزيادة  أغلب لى حجم السكان الذي يتسبب فيتحديد مواقع الخدمات العامة، عالوة ع األحوال تقريبا

حيث نالحظ أن المسافات بين المراكز وتوزيعها الجغرافي والمناطق التي الطلب على الخدمات العامة، 

تخدمها تشكل معايير أساسية لتحديد المراكز المؤهلة لتوفير مرافق الخدمات العامة على المستوى 

ذ أن من شأن المسافات القصيرة بين األماكن أن تشجع تركيز المرافق العامة عالية اإلقليمي والمحلي، إ

ما منصفة، غير تشارها بصورة غير فاعلة والمرتبة ومتوسطة المرتبة في مراكز قليلة بدالً من ان

ات الحاجمتدنية المرتبة والمتعلقة بالخدمات  يساعد في زيادة تكلفة التوزيع والتكاليف اإلدارية، أما

 بسهولة.  منشآت توزيعها والوصول إلى اليومية فيمكن الحصول عليها
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 الخدمات الواجب توفرها في حدود المجاورة السكنية لتسهيل حركة المشاة. :( 42الشكل رقم )

 

 

 قياس سهولة الوصول وترابط الشبكة:. 2

 الرحلة هذه تكلفه ما أي الرحلة تكلفة بواسطة معينة فعالية أو معين موقع إلى الوصول سهولة قياس يتم
 التوصل منبعض الخبراء  تمكن وبهذا.  بها للقيام المستغرق الوقت أو بالرحلة القائم يدفعها مبالغ من
 يمكن والتي ، ممكنة ىرض درجة علىأ تحقيق عند السكنية مواقعهم اختيار يحاولون األفراد أن إلى

  :متغيرات ثالثة خالل من إليها التوصل
 .األرض سعر (1
 .العمل محل وإلى من النقل تكاليف (2
 .العائلة تستهلكها التي سلعال (3

 
 ال والتي المحدد هي الميزانية تكون وبذلك عليها، ميزانيتهم يوزعوا أن يحاولون األفراد فإن وعليه
 المربع المتر سعر بأن تفيد التي فرضيته على بناءً  معين موقع إلى الوصول فإن لذا. تجاوزها يمكن
 األفراد فإن لذا ل.النق أسعار وترتفع المدينة مركز عن ابتعدنا كلما ينخفض السكنية لألرض الواحد
 بعضمع  بعضها المتغيرات هذه إحالل من يحصلوا لكي األخرى محل الواحدة إحالل على يعملون
 .ممكن ارض درجة أعلى على

 
 إلى موقع من واألشخاص البضائع انتقال عملية تسهيل هو للتخطيط الشاملة الخطة خصائص أهم ومن
  .للفعاليات المالئم التوزيع تحقق بصورة األرض استعمال تنظيم عملية إلى إضافة أخر،
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والتي تم اعتمادها في قياس سهولة الوصول في  طريقة حساب ترابط الشبكة في إحدى المناطق السكنية -( 43الشكل رقم )

 بعض مناطق مدينة بنغازي مثل طابلينو وحي علي بن أبي طالب والرحبة .

 

، 4، الفصل 2030، رؤية 1دليل تصميم الشوارع الحضرية في أبو ظبي، مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، اإلصدار المصدر: 

 www.upc.gov.ae.  4صفحة 

 

والتي تم اعتمادها في قياس  طريقة حساب ترابط الشبكة وذلك بحساب عدد الوصالت وعدد نقاط التقاطع -( 46الشكل رقم )

 سهولة الوصول في بعض مناطق مدينة بنغازي مثل طابلينو وحي علي بن أبي طالب والرحبة .

 
 www.upc.gov.ae.  4، صفحة 4الفصل  ،المصدر: المرجع السابق

 

http://www.upc.gov.ae/
http://www.upc.gov.ae/
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، حيث تم تطبيقها على قياس سهولة الوصول من استخدام مؤشر المسار المباشر لقياس سهولة الوصول –( 42الشكل رقم )

 جامعة بنغازي إلى بعض المناطق في المدينة.

 

 .www.upc.gov.ae.  4، صفحة 4، الفصل المصدر: المرجع السابق

 
المطورة،  المنطقة في أخرى إلى نقطة الوصول من سهولة لقياس المباشر المسار مؤشر استخدام يتم

 نقطة إلى المختلفة: فاألول يؤدي الثالث للمسارات كمصدر عشوائية ) أ( قطعة أرض  اختيار وقد تم
 بقطعة بالربط األخير يقوم بينما  )ج( والتجاري  النقل العام محور إلى الثاني والمسار ) ب( خروج 

 توضح حين في الفعلي الخريطة الطريق على المتصلة الخطوط وتمثل  )د( عشوائية أرض أخرى
 .المسارات المباشرة المتقطعة الخطوط

 
 مقبوالً. يكون المباشر طريقه ضعف 1.5 أو يساوي من أقل يكون الذي الفعلي الطريق إن

ختبارها االتي تم ، حيث تم تطبيق هذه الطريقة لحساب سهولة الوصول من بعض المواقع في المدينة 
علي موقع مسكن في منطقة طابلينو والواقع قرب طريق طرابلس وحساب المسافة الفعلية للوصول إلي 

اب المسار فعليا على كم ،ولكن عندما تم حس1.1، فقد كانت المسافة المباشرة بينهما بنغازيجامعة 
كم،وهذا  3.3الواقع وحسب شبكة الطرق المؤدية فقد كانت المسافة مرتين ونصف أطول أي تعادل 

 إنما يدل على قلة عدد المداخل المؤدية للمنطقة مما يطيل زمن الرحلة .
كذلك تم تطبيق ذلك على موقع أحد المساكن في حي علي بن أبي طالب على طريق المطار حيث تم 

ومن كم 3.3والذي بلغ حوالي  بنغازي حساب المسافة من الخريطة )المسار (المباشر بينه وبين جامعة
كم حيث يعد ذلك مقبوال 10.2يجة حوالي ثم حساب طول المسار الفعلي على الطبيعة حيث كانت النت

جامعة في محور مباشر مشكلته األساسية عدم اللى إحيث سهل الطريق الدائري الرابع الوصول 
كتظاظ به في المقطع مابين طريق العروبة تنفيذ الطريق وسوء الحالة الفنية له مما يسبب اال، ستكمال ا

لى خطورة هذا المحور في المقطع ما بين إفي الجهة الشمالية من المدينة وطريق الهواري باإلضافة 
  في الفترة المسائية .طريق الهواري وطريق طرابلس خاصة 

 
 

http://www.upc.gov.ae/
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 المقصودة. بالوجهات الطرق شبكة جيد تتصل مدىً  أي إلى تحديد في االرتباط مؤشر يتم استخدام
 فالوصالت الطرق، على االلتقاء عدد نقاط على مقسوًما الطرق وصالت عدد االرتباط مؤشر ويمثل

 المسدودة الطرق أما نفسها الطرقمفارق  هي االلتقاء ونقاط الطرق، مفارق بين الواقعة هي األجزاء
المؤشر،  قيمة تقليل المسدودة على الطرق أخرى. وتعمل واصلة نهاية نقطة طريقة أية بنفس فتحسب

 مفارق زادت وكلما اختيارات المسارات. من زادوا قد المتجولين األشخاص أن األعلى ويعني المؤشر
 جيدًا على مؤشًرا 1.5 على يزيد الذي االرتباط مؤشر قيم ويعد معدل االرتباط. درجة زادت الطرق

 بواسطة إليها الوصول سيسهل المرافق المجتمعية وأن مالئمة تكون ألن طريقها في المناطق أن
 .1القاطنين

 
رتباط لحساب درجة ترابط الشبكة الداخلية في بعض أحياء ستخدام مؤشر االاوفي هذه الدراسة تم 

ختبار اعلي تسيير الحركة وتسهيلها عبر شبكة الطرق الرئيسية، فقد تم  المدينة والتي تؤثر بشكل كبير
رتباط في منطقة طابلينو وجزء من حي الزيتون ) منطقة الرحبة ( ومنطقة شبنة وهي جزء درجة اال

من حي علي بن أبي طالب والمطل على طريق المطار حيث تبين الخرائط الحدود الفعلية لمناطق 
حساب عدد وصالت الطرق وعدد نقاط االلتقاء أو التقاطعات والتي تم حسابها الدراسة ،حيث تم 

 تي :كاآل
 

 منطقة طابلينو )جزء من حي قاريونس (: -
 

وتحيط بها أربعة طرق رئيسية وهي الطريق الدائري الثاني من الشمال والطريق الدائري 
 الجزائر )قاريونس (الثالث من الجنوب وطريق العروبة )طريق طرابلس (من الشرق وطريق 
على الطريق  أحدهامن الغرب ،حيث يتم الوصول إلى المنطقة عبر ثالثة مداخل رئيسية 

جزيرة محاطة  في شكل خران على طريق طرابلس مما يجعل المنطقةالدائري الثاني واآل
رتباط في ولحساب درجة اال ،يصعب عبورها مشياً على األقدام  بأربع طرق رئيسية سريعة

 130وصلة وعدد التقاطعات 131 عدد الوصالت  ،كانداخل المنطقة ة المرورية الشبك
 .(66كما في شكل رقم )، 1.3وبقسمتهما كان معدل الترابط تقاطع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 -1اإلصدار  -2121برنامج رؤية  –مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني  –دليل تصميم الشوارع الحضرية في أبو ظبي   
www.upc.gov.ae 122، 87، 2صـ 

 

http://www.upc.gov.ae/
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تبين حدود منطقة طابلينو )جزء من حي قاريونس( والمطلة على طريق الدائري  صورة جوية –( 66الشكل رقم )
 الثاني وطريق طرابلس وطريقة حساب درجة ترابط الشبكة .

 
 (. Google earthالمصدر : حسابات الباحثة على خرائط جوجل ) 

 
 

 

 منطقة الرحبة )جزء من حي الزيتون (: -
 

متداد اتتمثل في الطريق الدائري الثاني من الشمال )وتحيط بهذه المنطقة أربع طرق رئيسية 
شارع البيبسي ( والطريق الدائري الثالث من الجنوب وطريق العروبة )طريق طرابلس ( من 
الغرب وشارع األندلس والمؤدي للقوارشة من الشرق ،حيث يتم الوصول إلى هذه المنطقة من 

ي وأخر غير مرصوف على نفس مدخل واحد رئيسي مرصوف على الطريق الدائري الثان
الطريق مما يؤدي إلى فتح العديد من التقاطعات غير المخططة والمخالفة علي باقي الطرق 
المحيطة نتيجة ضعف الربط وإطالة مدة الرحلة مما يسبب الكثير من الحوادث نتيجة هذه 

 وصلة وعدد 111الفتحات ،وقد تم حساب عدد الوصالت في هذه المنطقة التي بلغت 
ً تقاطع 33التقاطعات كانت  ً 1.3حيث كان معدل الترابط  ا بأنه لم يتم حساب الفتحات غير  علما

 (.63، كما في الشكل رقم )قانونيةال
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تبين حدود منطقة الرحبة )جزء من حي الزيتون( والمطلة على الطريق الدائري صورة جوية   -( 66الشكل رقم )
 . الثاني وطريقة حساب درجة ترابط الشبكة

 
 (. Google earthالمصدر : حسابات الباحثة على خرائط جوجل ) 

  
 

 منطقة شبنة على طريق المطار )جزء من حي علي بن أبي طالب (: -
 

طريق تجميع رئيسي وطريقه وتحيط بهذه المنطقة أربعة طرق رئيسية وهي شارع الكويت 
من الغرب والطريق الدائري وطريق المطار من الجنوب والطريق الدائري الثالث ،من الشمال 

ن على شارع الكويت ين رئيسييالرابع من الشرق ،حيث يتم الوصول إلى المنطقة عبر مدخل
ولذلك ظهرت العديد من الفتحات  ومدخل أخر على طريق المطار ولكن يبدو ذلك غير كاف  

وخطورتها قانونية والقريبة من الجسر واإلشارات الضوئية المسببة في إرباك الحركة الغير 
على تلك المحاور ،وقد تم حساب عدد الوصالت والتقاطعات المخططة وفق الخرائط 

تقاطع  101وصلة وعدد التقاطعات  113لية للمدينة ،حيث كانت عدد الوصالت يالتفص
ً  1.13رابط وبذلك كان معدل الت  (.63، كما في الشكل رقم )حيث يعتبر ضعيف نسبيا
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جوية تبين حدود منطقة شبنة )جزء من حي على بن أبي طالب( والمطلة على طريق  صورة –( 66الشكل رقم )
 المطار وطريقة حساب درجة ترابط الشبكة .

 
 (. Google earthالمصدر : حسابات الباحثة على خرائط جوجل ) 

  

لمداخل والمخارج من المناطق المختلفة في اوعدد  من استعراض سهولة الوصول للمناطق السابقة

المدينة مثل طابلينو والرحبة وحي علي بن أبي طالب يالحظ سوء الحالة الفنية لشبكة الطرق الداخلية 

فهذه المناطق الثالثة بحاجة إلى إعادة رصف طرقها واستكمال الشبكات بها لذلك نالحظ بأن المداخل 

واضحة ونتج عن ذلك بأن أصبحت كل الطرق الفرعية مع الطرق الرئيسية غير مصممة وغير 

تتقاطع مع الطريق الرئيسي ويتم استعمالها كمداخل المناطق مثل كل المداخل والتقاطعات على طريق 

على الطريق مباشرة المطار وطريق طرابلس وكذلك المداخل المخالفة في منطقة طابلينو والتي تطل 

سوء الحالة الفنية للطرق يؤدي إلى طول زمن الرحلة كذلك عدم ري الثالث السريع، وبذلك فإن الدائ

يؤدي إلى ضعف اآلمان  وذلك،توفر المداخل الكافية والمخارج وربطها بالطرق الرئيسية بطريقة آمنة 

هذا باإلضافة إلى عدم تطبيق ، صطدامات اال وبالتالي كثرة الحوادث و، على الشبكة المرورية 

نتيجة عدم وضوح ، ور تجاوزات بفتح المداخل العشوائية على الطرق الرئيسة اللوائح وظه و القوانين

لتسهيل حركة الدخول والخروج و، لربطها باألحياء والمجاورات السكنية، المداخل والتقاطعات عليها 

 اليومية للسكان.
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 (:Case Study)طريق المطار  دراسة حالة. 4

يهدف هذا الجزء إلى تطبيق التحاليل السابقة ورصد المشاكل التي يعاني منها طريق المطار وسبل 

حلها كحالة دراسية يمكن تطبيقها بعد ذلك على مختلف طرق المدينة مع خصوصية وظروف كل منها. 

مركز  طريق المطار من أهم الطرق الشعاعية بمدينة بنغازي، حيث يمتد من غربها إلى شرقها ليربط

، (المقترح قرب حديقة الشعب وضريح عمر المختار ودار الكتب الوطنية ) مدينة بنغازي الحضري

بمنطقة بنينا والمطار ليمر ويخدم األحياء السكنية مثل حي سيدي حسين وشهداء السلماني وداوود 

منطقة  البحري والسلماني الشرقي وحي الشهداء وحي على بن أبي طالب وحي األنصار ليمتد إلى

 بوعطني واصالً إلى تجمع بنينة والمطار ليتحول مساره فيما بعد باتجاه الرجمة واألبيار.

ما يجعل الثقل السكاني  هيخترق هذا الطريق منطقة الكثافة السكنية األعلى بالمدينة التي تتمركز شمال

من جزئها الجنوبي  وكثافة الحركة المرورية في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من المدينة أكبر

والجنوبي الغربي، ويعتبر شارع الوحدة العربية رافداً موازياً لطريق المطار من الجهة الجنوبية حيث 

 من العبء المروري على هذا الطريق الذي يخدم األحياء الجنوبية المحاذية له. اً يخفف جزء

في نهاية  بنينة نة لوقوع مطاركذلك تبرز أهمية هذا الطريق في كونه أحد المداخل الرئيسية للمدي

قليم بنغازي باعتباره المطار الدولي الثاني في إ يقدم خدماته لكاملهذا المطار والمعروف أن محوره، 

نتقاله عبر هذا انطباع األول عنها إثر للمدينة عبر مطار بنينة يأخذ اال لقادمالبالد بعد مطار طرابلس، فا

من تقاطعه مع شارع الجزائر في  بتداءً اا يبلغ طول هذا الطريق الطريق إلى باقي أرجاء المدينة، كم

طرق دائرية باإلضافة إلى الطريق  2كم يتقاطع فيها مع  17وسط المدينة إلى مطار بنينة حوالي 

 الدائري الخارجي وطريق العروبة والجزائر.

 موقع طريق المطار بمدينة بنغازي. –( 44الشكل رقم )

 

(، تقييم المخطط العام لمدينة بنغازي ) مشروع الجيل 0202 - 0222الثالث للمخططات، إقليم بنغازي ) المصدر: مشروع الجيل

 مع إضافات الباحثة. مرجع سابق ، ،مكانيات وبدائل التنميةالثاني (، إ
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وللتعرف على مختلف العوامل التي تؤثر على نظام الحركة والمشاكل التي يعاني منها هذا الطريق فقد 

 مقاطع حسب تقاطعه مع الطرق الرئيسية األخرى بالمدينة كالتالي: 6تقسيمه إلى تم 

كم، من تقاطعه مع شارع الجزائر في وسط المدينة إلى تقاطعه  1.5المقطع األول: ويبلغ طوله حوالي  -

مع طريق العروبة حيث يحاذي هذا الجزء من الشمال المركز الحضري لمدينة بنغازي وحديقة الشعب 

 ،قيد التطوير منذ سنوات ومن جهته الجنوبية حي سيدي حسين السكني اً كبير فضاءً تعتبر التي 

 باإلضافة إلى بعض الخدمات الصحية ومبنى الدفاع المدني.

 

كم وهو يمتد من تقاطعه مع طريق العروبة إلى تقاطعه من  2.12المقطع الثاني: ويبلغ طوله حوالي  -

طقة الكثافة العالية وأهم ما يطل على هذا الجزء مستشفى الجالء الطريق الدائري األول حيث يخترق من

للجراحة والتي تقدم خدماتها لكافة إقليم بنغازي باإلضافة إلى وجود حديقة عامة والعديد من المحالت 

 ه الشمالي.ؤالتجارية على طول محوره خاصة جز

باشرة على محوره وضيق زدحام المروري نتيجة وجود خدمات مطلة ميعاني هذا المقطع من اال

المقابل لمستشفى الجالء وكثافة حركة المشاة الموقف أرصفته وعدم وجود مواقف سيارات كافية سوى 

السيارات الموازية للطريق تسبب الكثير  إن وقوفعليه باإلضافة إلى الوقوف بجانب الطريق حيث 

 من التعطيل في الحركة.

 

كم، ويمتد من تقاطعه مع الطريق الدائري األول إلى تقاطعه  1.28المقطع الثالث: ويبلغ طوله حوالي  -

مع الطريق الدائري الثالث، حيث يطل على هذا المحور جامع البدرية والمركز التجاري خلفه 

باإلضافة إلى بعض الخدمات التجارية و العيادات والمالعب الرياضية والتي تطل مباشرة على هذا 

مواقف سيارات باعتبار أن هذا المقطع يتميز بسرعة الحركة عليه  الطريق دون توفير طريق خدمة أو

الدائري الطريق على يقع الثاني و، الدائري األول الطريق أحدهما على يقع نتيجة ارتباطه بجسرين 

 كم. 1تفصلها مسافة أقل من  و الثالث

 

الدائري الثالث إلى تقاطعه مع كم ويمتد من تقاطعه مع الطريق  1.5المقطع الرابع: ويبلغ طوله حوالي  -

الطريق الدائري الرابع حيث يطل على هذا المقطع من الطريق جزء من عمارات حي على بن أبي 

( باإلضافة  السرتيطالب وبعض الخدمات اإلدارية الخاصة بالمرور والتراخيص والمعروف بــ )

ساكن إلى محالت تجارية منطقة فيالت سكنية ذات كثافة منخفضة تحولت واجهات معظم هذه الم

األقمشة واألثاث والمالبس  بتجارةخدمية وهذه المحالت تختص  ومراكز تجارية من طابقين ومبان  

والمواد الكهربائية، هذا باإلضافة إلى الخدمات التعليمية المتمثلة في المعاهد اإلدارية والحاسوب 

لدائري الثالث مسجد الصحابي )سهيل كما يطل على هذا الطريق وعند تقاطعه مع الطريق ا .وغيرها

ابن حنيفة( عند جزيرة الدوران ذات الثالث مناسيب حيث يالحظ وقوف السيارات على حواف هذه 

الجزيرة الخطرة للوصول إلى المسجد من الطريق الرئيسي مما يسبب الكثير من األخطار عند هذا 

 التقاطع.
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الوصول إلى الخدمات التجارية المحاذية له نتيجة  كما يعاني هذا المقطع من الطريق من الصعوبة في

السرعة عليه وعدم وضوح األرصفة و التقاطعات إذ تكثر الفتحات والتقاطعات على هذا المحور بشكل 

ستكمال بنية الطريق وتحديد األرصفة والمداخل والمخارج للمنطقة السكنية امخالف نتيجة عدم 

 المحاذية له.

 

م ويمتد من تقاطعه مع الطريق الدائري الرابع إلى تقاطعه  951امتداده حوالي  المقطع الخامس:  ويبلغ -

ن اإلشارات الضوئية والتي تعاني من ين التقاطعيمع الطريق الدائري الخامس حيث تتحكم في هذ

محالت كتظاظ المروري وخاصة في الفترة المسائية من النهار، يطل على هذا المحور بعض الاال

وصاالت المناسبات وكذلك يعاني هذا المحور من صعوبة الدخول والخروج  رية الجديدةوالمراكز التجا

 ستعماالت المحاذية له في ظل السرعات الكبيرة على الطريق.لهذه اال

 

كم ويمتد من تقاطعه مع الطريق الدائري الخامس إلى  9.51المقطع السادس:  ويبلغ طوله حوالي  -

جي ومطار بنينة حيث األراضي الزراعة ومنطقة بوعطني السكنية تقاطعه مع الطريق الدائري الخار

ت الصناعية وبعض المباني اإلدارية والخدمية التابعة للدولة والمقابلة لمنطقة اإلسكان آوبعض المنش

الشعبي شمال الطريق. كما يطل على هذا الجزء معسكر بوعطني والذي يحتوي على بعض المالمح 

 كي عن جزء من تاريخ مدينة بنغازي ونهر الليثي.األثرية بداخله والتي تح

نتيجة    (U-Turnلتفاف والرجوع إلى االتجاه اآلخر بعمل )يعاني هذا المحور من الطريق صعوبة اال

السرعات الكبيرة عليه، كذلك سوء الحالة الفنية لبعض مقاطعه والجزيرة الوسطية والتشجير المحيط 

 به.

 يمكننا استخالص اآلتي: عليه، لمطار ومقاطعه والمشاكلمن االستعراض السابق لطريق ا

 طريق المطار من أهم الطرق الشعاعية بمدينة بنغازي. -

يمتد هذا الطريق من تقاطعه مع طريق الجزائر في غرب المدينة إلى تقاطعه مع الطريق الدائري  -

جنوبي وتكون الكثافة و شماليالخارجي شرق المدينة عند مطار بنينا الدولي ليقسم المدينة إلى جزئين 

 في األحياء السكنية في الجزء الشمالي أكبر من الكثافة في الجزء الجنوبي من المدينة.

 يعتبر هذا الطريق المحور الوحيد من الطرق الشعاعية المؤدي إلى مطار بنينا. -

 لثاني والرابع.يعاني هذا الطريق من االزدحام واالكتظاظ المروري في كافة مقاطعه وخاصة المقطع ا -

نتيجة  غير مطابقة للمعايير واللوائح محاذية لهذا الطريق ةظهور استعماالت تجارية وخدمية جديد -

 .عدم توفر الخدمات الالزمة في األحياء السكنية و تدني الحالة االقتصادية للسكان

مباشرة على  تغير درجة هذا الطريق نتيجة االستعماالت الجديدة التي طرأت في المنطقة والمطلة -

 محوره بدون طرق خدمة وال مواقف سيارات مما أربك الحركة على هذا الطريق.

عدم استكمال شبكة الطرق الشعاعية التي تعتبر روافد لهذا الطريق أدى إلى وجود ضغط كبير على  -

 –هذا المحور وبالتالي تعطل الحركة للوصول إلى المطار، من أمثلة هذه الطرق )شارع العراق 

 شارع الحجاز(. –شارع فلسطين  –شارع األردن  –ع الكويت شار
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سوء الحالة الفنية للطرق والشوارع باألحياء السكنية المطلة على هذا الطريق يؤدي إلى ظهور  -

 الحركة من الشوارع الداخلية إلى الطريق الرئيسي.

عتبار المسافات عليه عدم استعمال الطريق الدائري الخارجي بطريقة مثالية للمرور العابر وذلك با -

ه ودعمه باالستعماالت التي من شأنها تشجيع حركة المرور العابر ئأطول، وبذلك فهو بحاجة إلى إحيا

  عليه ومنعها من اختراق المدينة.

( صورة أوضح ألهم الخدمات المطلة على طريق المطار 31 - 30التالية رقم )  األشكال كما تبين

ً ملى مقاطع حسب إوتقسيمه  قانونية الغير هامة واألحياء المطلة والمنافذ والتقاطعات الا ورد سابقا

لألحياء السكنية المطلة عليه ، وأهم استعماالت األراضي ، حيث يبين اللون األحمر االستعماالت 

التجارية التي استجدت على حواف الطريق أما اللون األصفر فهو يمثل األحياء السكنية واللون األزرق 

الخدمات التعليمية أما اللون البرتقالي فهو يعبر عن الخدمات اإلدارية أما الدوائر السوداء فهي  يمثل

نقاط االختناق على الطريق والتي تتمثل في تقاطع طريق المطار مع الطرق الدائرية الرابع والخامس 

اختالط حركة والمحكومة بإشارات ضوئية ال تتوافق الخدمة فيها مع كثافة المرور المتزايدة و

 المركبات وظهور الشاحنات بكثرة على هذا الطريق التجاري الحيوي .

 

( تحليل كثافة االستعماالت الخدمية وحركة المشاة التي تم تحديد أعدادها من 32الشكل رقم ) يبين

تقارير شركة سيستماتيكا اإليطالية التي درست مخطط النقل بالمدينة ،والسرعة على الطريق في 

ة لرصد التباين مابين قطاعات الطريق المختلفة ،حيث نالحظ كثافة في حركة المشاة في بعض محاول

المقاطع التي تكون فيها سرعة المركبات عالية حيث انتشار االستعماالت الخدمية التي استجدت عليه 

رات مما دون األخذ في االعتبار توفر ابسط مقومات السالمة المرورية وتوفر األرصفة ومواقف السيا

سبب في ازدحام كبير وتعطل زمن الرحالت المارة بهذا الطريق ولذلك فهذا المحور المهم من طرق 

المدينة بحاجة إلى دراسة موسعة لتنظيم الفوضى العمرانية والتوسع السريع في إنشاء الخدمات المطلة 

 مباشرة عليه  .

 

ى طريق المطار من حيث مواقع االزدحام ( فيتناول تحليل المشاكل المرورية عل33أما الشكل رقم )

واالختناق المروري والعقد المرورية في فترات النهار المختلفة ) الصباحية وفترة الظهيرة والفترة 

المسائية ( ، حيث يتبين أن كثافة الحركة على هذا الطريق تكاد تكون متشابهة في معظم أوقات النهار 

ة عالية ومتوسطة في معظم مقاطعه ، حيث يعاني المقطع الثاني باعتباره تطل علية منطقة كثافات سكني

ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية نتيجة وجود مستشفي الجالء في هذا الجزء،أما المقطع االلرابع 

  والخامس فاالزدحام يصل أعلى نسبة له في الفترة المسائية .

طريق المطار وجزء من طريق العروبة تحليل زمن الرحلة عبر مسار  (37يبين الشكل رقم )

والطريق الدائري األول وامتداد شارع الرويسات حسب دراسة شركة سيستمتكا اإليطالية والتي تبين 

من خالل تحليل الرسومات البيانية زمن الرحلة وزمن التأخير والسرعات على الطريق في أوقات 

مسائية مما قد يفيدنا في التأكيد على معرفة أماكن الذروة الثالثة الصباحية وفي الظهيرة وفي الفترة ال

 .االختناقات والبحث في أسباب التأخير في زمن الرحلة



235 
 

 

 
 

 

 ( : رسم توضيحي لمسار طريق المطار30الشكل رقم )
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 ( : رسم توضيحي لمسار طريق المطار وأهم المقاطع عليه.31الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 

 

شكل رقم)
ال

4
2

 )
– 

طار.
ق الم

طري
ى 

عل
عة 

سر
شاة وال

حركة الم
خدمية و

ت ال
ال
ستعما

ال
حليل كثافة ا

ت
 

 

سم 
صدر: ر

الم
حثة.

ج البا
خرا

وإ
 

 



238 
 

 

 

شكل رقم )
ال

4
3

 )
– 

طار.
ق الم

طري
ى 

عل
شاكل المرورية 

حليل الم
ت

 

 

حثة.
ج البا

خرا
سم وإ

صدر: ر
الم

 

 



239 
 

 تحليل زمن الرحلة عبر مسار طريق المطار وعالقته بطريق العروبة . (64الشكل رقم )
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 النتائج والتوصيات من خالصة دراسة وتحليل طريق المطار:

إن طريق المطار بحاجة إلى استكمال رصف الطريق نفسه بطريقة متكاملة وتحديد درجته الفعلية وفق 

االستعماالت المحيطة به ومعالجة تقاطعاته مع الطرق الدائرية وتحديد المداخل والمخارج للمناطق 

المطلة عليه، وإعادة تقييم ودراسة االستعماالت الجديدة التي ظهرت ، ودراسة وضع منطقة بوعطني 

كز خدمي المطلة علية والتي ضمت في مخططات الجيل الثالث إلى مخطط المدينة ، وتم إقتراح مر

جديد بهذه المنطقة قريب من المطار من شأنه أن يتخصص في تقديم الخدمات الفندقية والخدمية 

والتجارية لرواد مطار بنينا ، باإلضافة إلى وضع معايير ولوائح خاصة بذلك ومحاولة االرتقاء به من 

داخل الرئيسة بمدينة مجرد طريق للعبور إلى طريق له هوية ومشجر وواضح المعالم باعتباره أحد الم

 بنغازي.
 

 لرحالت وسلوك التنقل:كثافة ااستعماالت األراضي والعوامل التي تؤثر على . 6
 

اكل الطرق والمرور وتأثيرها على من تحليل الدراسات السابق والنماذج العالمية التي تناولت مش
 :تاليكالالرحالت وسلوك التنقل  كثافةفإنه قد تم تحديد العوامل التي تؤثر على  ستعماالت األراضيا
 

 (:Mix Useاختالف استعماالت األراضي ) (1
استعماالت  –إداري  –صحي  –تجاري  –حيث ينتج كل نوع من أنواع استخدام األراضي )سكني 

عامة أو شبه عامة( عدداً من الرحالت قد يختلف كثيراً أو قليالً عن األنواع األخرى، وقد أثبتت 
ً تميل لالنخفاض بازدياد   المختلط  ستخداماالالدراسات بأن رحالت السيارات لكل شخص أيضا

ستعماالت األراضي بطريقة مخططة كتحديد مواقع افي  التنوع على سبيل المثال ،راضي وتنوعها، ألل
فرد لألعمال والخدمات العامة بالقرب من المناطق السكنية يمكن أن يقلل من نسبة المركبات لكل 
ن في ومعدل الرحالت وتعمل على تقليل المسافات التي يقطعها السكان للحصول على الخدمات لتكو

ستخدامات مجال القدرة للسير على األقدام ، وتعطي فرصة للمشاة وركوب الدراجات ، وأهم هذه اال
 هي رحالت العمل والدراسة .

 
 

 (:Densityكثافة االستعمال ) (2
والتي يمكن أن يُعبر عنها إما بعدد  لى نسبة عدد السكان أو الوظائف بالنسبة للمساحة ،إوهي ترمز 
للكثافة  نإ،حيث د المستخدمين والوظائف لكل هكتارالوحدات السكنية لكل هكتار أو عدالسكان أو 

تأثيرا واضحا على أنماط التنقل وسهولة توزيع استعماالت األراضي داخل منطقة جغرافية تعمل على 
ه من مما تم استخالصوزيادة عدد السكان والعمالة بها ، والحد من التنقل والحاجة للسيارات الخاصة ، 

ه السيارات والرحالت تميل لالنخفاض يملك أن نقلتأثيرات عوامل استخدام األراضي على سلوك الت
، وهو ما يمكن مالحظته في مركز المدينة والمناطق ذات  عندما تزداد كثافة السكان والوظائف

.وفي كة المشاة يالحظ فيها كثافة حر يقرب مستشفى الجالء التالواقعة الكثافات العالية مثل المنطقة 
تقترب فيه المدارس من المساكن ،يالحظ أن المعلمين والمعلمات مركز المدينة ،وهو ذو كثافة عالية ،

والتالميذ يذهبون إلى المدارس ويعودون منها مشياً على األقدام ،في حين يستعمل نظراؤهم السيارات 
 .افة المنخفضة الخاصة في الذهاب إلى المدارس حيث المناطق السكنية ذات الكث
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 (: Connectivityدرجة ترابط الطرق والممرات ) (3
وتمثل درجة ترابط شبكة الطرق أحد أهم العوامل المؤثرة في سلوك التنقل، إذ كلما تعقدت  شبكة 
الطرق و كلما زاد الغموض والتباعد في الربط بين مختلف درجات الطرق أثر ذلك في زيادة تكاليف 

نخفاض الرحلة، حيث أثبتت الدراسة بأن رحالت السيارات لكل شخص تميل لالالرحلة وزيادة مسافات 
في المناطق التي بها شبكة طرق متصلة، وبشكل خاص إذا كانت شبكة األرصفة وممرات المشاة 

 متصلة بشكل جيد.
 

 (:  Road Design and safetyتصميم الطرق ودرجة اآلمان ) (7
مال أقل للسيارات في المناطق ذات التخطيط السليم لحركة ستعالى المشي أكثر وإ عادةً ميل الناس ي

 فالحال فيها غير الحال في المشاة والمربوطة بالخدمات التجارية والتي تفتح مباشرة على هذه الممرات 
والتي تكون فيها الخدمات بعيدة عن حركة المشاة ومفصولة ،تلك المناطق المصممة لحركة السيارات 

أن رحالت السيارات  ومعنى هذا .يتحقق فيها األمن ومعايير السالمة المرورية وال  ،بمواقف سيارات
التي تتسع للمارة والدراجات ولكل شخص تميل لالنخفاض في المناطق التي بها طرق آمنة وجذابة 

 .عنها المباني متصلة باألرصفة بدالً من أن تكون متباعدة ومفصولةفيها أيضاً، وتكون 
 

 (:Mobility Management) إدارة حركة النقل  (1
تالك امالسكان الذين يقطنون في مناطق مخدومة بحركة نقل عام منظمة ومدروسة ،يكون معدل 

ستعماالً لوسائل النقل  االمركبات الخاصة لديهم محدود ، والسكان العاملون في هذه المناطق هم األكثر 
جود نظام نقل قوي ومنافس وبشكل تميل رحالت السيارات لكل شخص لالنخفاض بوالبديلة ، لذلك 

خاص إذا كان هناك دمج مع استعماالت األراضي حيث أن معظم استراتيجيات استخدامات األراضي 
( TDMتكون متبادلة وفعالة وذات تأثير أكبر إذا تم تنفيذها باستراتيجيات ) الحضري السليموالنمو 

 )إدارة الطلب على المواصالت(.

 
 النقل العام في تسهيل حركة المرور. دور  -( 62الشكل رقم )

 
 

 لسيارات المتراصة خلفها، والتي في أغلبها تحمل راكب واحد.اهذه الحافلة تحمل عدد ركاب بما يعادل عدد 
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  لمدينة بنغازي: SWOTتحليل . 4

 لي تحديدإيعتبر إحدى الخطوات في التخطيط اإلستراتيجي ،حيث يهدف هذا التحليل   SWOTتحليل 

نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص واإلمكانيات والتهديدات التي تواجه منطقة الدراسة وذلك بحصرها 

 تي :تحديدها في هذه الدراسة كاآل ستفادة منها وتقييم الموقع ، ويمكنفي نقاط محدودة تسهل اال

 

 :(    Strengthsالقوة )نقاط 

 شعاعية ودائرية .واضحة تتكون من نسيج متجانس من طرق شبكة طرق  -

 دستور جديد سيكفل مبادئ التنمية المستدامة . -

 بناء مؤسساتي حديث بمعايير جديدة . -

 تنمية شاملة في كافة القطاعات . -

 لى تطوير .إفراغات كثيرة في المدينة بحاجة  -

 :(   Weaknesses) نقاط الضعف

 ستعمال مفرط وإقبال كبير على النقل الخاص )المركبات الخاصة(.ا -

 الصغيرة القائمة.و الحافالت عدم كفاءة وجاذبية النقل العام  -

 والسرعة في القيادة. يئالسلوك الس -

 .في منطقة مركزية هامة  موقع الميناء التجاري -

 النقص الكبير في إدارة موارد السيارات ونسب عالية من إشغال للمركبات المحاذية للطرق. -

 لحركة المشاة. قلة مستوى األمان على الطرق خاصة بالنسبة -

 سوء حال الطرق الفنية واألرصفة وعدم وجود مسارات متصلة للمشاة. -

 ضعف جاذبية الكورنيش والسوق العربي. -

 النقص الحاد في الخدمات المخططة والتشوه البصري الناتج من الفوضى العمرانية. -

 ختالل التوازن في التوزيع السكاني نتيجة التجاوزات .اتباين الكثافات و -

 نتشار الواسع للمخالفات والتعديات على األراضي الزراعية .سيطرة الدولة واال ضعف -

 (:Opportunities) واإلمكانيات الفرص

 نبساطها وحالة الطقس المعتدل.اطبيعة أرض المدينة و  -

 الموقع اإلقليمي للمدينة وقربها من منطقة الجبل األخضر. -

 والشخصية المميزة للمركز القديم.غنى المدينة بالموروث الثقافي واألثري  -

 الواجهة البحرية المميزة للمدينة ووجود الميناء. -

 تصالها وتميزها بالمدينة.االبحيرات و -

 شبكة الطرق الواضحة والمخطط. -
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 فراغات كبيرة في المركز الحضري للمدينة. -

 : (Threatsالتهديدات )

 التزايد المستمر والمتنامي في زيادة عدد المركبات. -

 .العام استعمال وسائل النقل اإلقبال على الوعي بقلة  -

 فقدان العالقة والربط بين المدينة والواجهة البحرية نتيجة الطرق والسرعة عليها. -

 نتشار العشوائي للخدمات على حدود الطرق.تزايد المخالفات واال -

 

 :رها على المستخدم يالتحليلية لمفهوم الطرق والشوارع وتأث كيفن لينشنظرة . 4

 من نتائج تحليل الجزء النظري من الدراسة:

( في تحليل انعكاس ومفهوم وتصميم Kevin Lynchيتناول هذا الجزء االستعانة بأفكار العالم الكبير )

ي نستطيع من ذقوى فعالية الألالشارع نفسه، الذي يعتبر أن الشارع هو الوسيلة األساسية والعنصر ا

لذلك فإن الشارع دائماً جزء من كل ، جزء من شبكة شوارع  ، تنظيم التركيب العمرانيخالله إدراك 

 أكبر وهي بدورها جزء من النسيج العمراني العام، والشارع يمكن أن يكون جزءاً واحداً مما يلي:

 شبكة من شوارع تاريخية قديمة. -

 جزء من مناطق نمو عشوائي. -

 .Gridironأو متعامد  Roundأو حلقي  Radialنظام تخطيطي حديث ، إما شعاعي  -

أو احتوائه على تفاصيل معينة في به ن تكون في نوع النشاط أو األنشطة أوقيمة الشوارع يمكن 

غية أو يكون له قيمة تاريخية االملمس و اإلضاءة و الفرش واالستعمال ، وقد يحتوي الشارع قيمة فر

لذلك عندما يحتوي الشارع على طابع أو ذلك،  فاسم الشارع يجب أن يعبر عن أو اجتماعية، لذلك

ً قديمطابعه كان  ءشخصية مميزة سوا ً أو حديث ا فإن هذا يعني وجود مجموعة من األحاسيس  ا

(Sensations التي تتولد لدى اإلنسان مستخدم هذا الطريق أو الشارع والتي من )همها:أ 

 (:Sense of Continuityدراك االستمرارية )إ -

مما يؤدي إلى تحقيق وحدة بين  رود قيمة أو أكثر لها صفة الدوام والتكراوينتج من وج 

 يعطي الشعور باالستمرارية. ومختلف مكوناته 

 (:Sense of regularity إدراك التنظيم ) -

ؤدي إلى وجود نوع من اإليقاع المنتظم مما يعطي صفة تقيمة محددة  تكرار ن صفةحيث إ

 يؤدي إلى وهذاالتدرج والتنظيم وقد يكون ذلك نتيجة تكرار فراغي  أو تتابع مباني تاريخية 

 .( Functional Hierarchy ) يالتدرج المنفع(، أو  visual hierarchy ) التدرج الفراغي

 (:Sense of directionإدراك التوجيه ) -
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ه فالشارع المستقيم يتميز بسهولة يإن تصميم الشارع الناجح ال يفقد اإلنسان شعور التوجحيث 

نحناءات البسيطة ال ذات اال منحنيةتجاه السليم، كما أن بعض الشوارع الاالإدراك المسار و

 تجاه األساسي.تسبب فقدان اال

إدراك التوجيه فقد تكون  تساهم إلى حد بعيد في قوة للطريقلذلك فإن بساطة التعبير الهندسي 

نحناءات قليلة فيسهل فهمها، وقد تكون كثيرة العدد ولكن ضعيفة التأثير على التوجيه اال

 للشوارع فال تؤدي إلى الشعور بفقدان التوجيه. ياألساس

 : ( Sense of progression ) تجاهإدراك التقدم واال -

الشارع  جحين أن  شيء ما ولهذا يجب يعرف كيفن لينش الشارع بأنه دائماً يتجه إلى هدف أو

شعور التعاقب والتقدم في المراحل المختلفة ،ولترقيم الشوارع دور أساسي في تأكيد في إضفاء 

 المعنى وذلك بكبر تسلسل أرقام العناصر المعمارية كلما اتجه الشارع إلى الجزء األعلىهذا  

 ً ويجب أن  ،ة جزء ال يتجزأ من التصميملذلك فإن الترقيم والتسمي، من الشارع والعكس منسوبا

 يراعي في التصميم الحضري للطرق والشوارع.

 : (Sense of  scaleإدراك المقياس ) -

 إلى تكوين الشعورالعملية المذكورة باستعمال عملية ترقيم الشوارع يمكن أن تؤدي  هنإحيث 

التميز الفراغي للشارع أو لشارع سواء من ناحية ابالمقياس، إن ارتباط المقياس بخط حركة 

به من نقاط هامة وتغيرات  إلى زيادة نمو الشعور بالمقياس وما ياالستعماالت عليه يؤد

 .1هة واتساع وانخفاض وغيريطوبوغراف

 
1
 –الحلقة الدراسية الثالثة  –سالمية إلامتداد منظمة العواصم والمدن ا -م1991-األسس والطرق الحديثة لتسمية وترقيم الشوارع والمناطق  

 .222عمان  صــ – ىولألالطبعة ا
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 النتائج والتوصيات
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 النتائج والتوصيات
 

والتي من شأنها أهم النتائج والتوصيات التي تم استخالصها من الدراسة الجزء يتناول هذا 

واستعماالت تسليط الضوء على المشاكل والتحديات التي تعترض مخططات مدينة بنغازي 

كما في ، وسبل الوصول إلى حلها والتخفيف منها ،وشبكة الطرق والمرور األراضي بها ،

 :الفقرات التالية

 النتائج.  -

 التوصيات. -
 .عامتوصيات بخصوص إعداد المخططات بشكل  -1 

 .المرورية السالمة تحسينتوصيات بخصوص  -2

 توصيات بخصوص التخفيف من التأثيرات البيئية. -3

 زدحام المروري.توصيات بخصوص تخطيط النقل وتخفيف مشكلة اال -4
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 : النتائج 

أنى  لتىوفير بيئىة أمنىة ومريحىة وذات جىودة عاليىة لطىرق وشىوار  المدينىة  إلىىتوصلت الدراسة 

 يتعين دراسة وموازنة عاملين أساسيين ومؤثرين هما :

 ستخدامات األراضي .ا -

 ستيعابية للطرق والشوار  وحركة النقل .القدرة اال -

هتمىىام المبنىىي علىىي  اعىىدة العىىاملين القىىدر الكىىافي مىىن الدراسىىة واالفعنىىد إعطىىاء هىىذين 

 معلومات د يقة ومطورة ،يمكن تحقيق تخطيط ناجح لطرق وشوار  المدينة .

 بعض النتائج و التي كان من أهمها: إلىكما خلصت الدراسة 

 

تمكىن أن معدل النمو الذي تشهده المدينة ومعدل ملكيات السيارات في المدينة يؤكىد عىدم  -1

تىىوفير احتياجىىات التنقىىل المتو عىىة مسىىتقبالد. كمىىا تؤكىىد الخبىىرات  مىىن نظىىام النقىىل الحىىالي

والتجارب العالمية أن تطوير شبكات الطرق لن يستطيع بمفرده اإليفاء باحتياجات التنقل 

وان  ال بد من وجىود نظىام نقىل عىام يسىاهم فىي سىد احتياجىات التنقىل فىي مدينىة بنغىازي 

 .النقل منظومة كجزء من 

 

حتياج الفعلي ألداء الطرق ، هناك عوامل لها ستعمال واالتؤكد الدراسة على أن  لتقييم اال -2

،والوضىع  على جانبي الطرق ومحيطهىا الجغرافىي والبيئىيستعماالت األراضي اعال ة ب

،حيث تؤثر جميعها علىى كيفيىة  جتماعي للسكان الذين تخدمهم الطريق ، تصادي واالاال

 الطريق .عمل هذا 

 

والمخططىىات عامىىة هنىىاك  صىىور واضىىح وتبىىاطؤ كبيىىر فىىي مراحىىل إعىىداد المخططىىات ال -3

مبنية على رؤية وإسىتراتيجيات واضىحة تراعىي المفترض أن تكون التفصيلية للمدينة و 

سىتعماالت ا تصىادية والبيئيىة إلعىداد مخططىات جتماعيىة واالكافة الجوانىب والقضىايا اال

يىىىع الخىىىدمات بمسىىىتوياتها رق والمرافىىىق العامىىىة وتوزاألراضىىىي وتخطىىىيط شىىىبكات الطىىى

هكتىىىار،  171101تغطىىىي المنطقىىة الحضىىىرية القائمىىة لمدينىىىة بنغىىازي ، حيىىث المختلفىىة 

% مىىىن هىىىذه المسىىىاحة ثىىىم تطويرهىىىا  بىىىل مشىىىرو  الجيىىىل الثىىىاني 4.54ويالحىىىظ إن 

د للمخطط العام، و 1153للمخططات، و  % تم 1451% من هذه المساحة تم تطويرها وفقا

أت فيهىا تنميىة % مىن هىذه المسىاحة نشى1051تنميتها في تعىارض مىع المخطىط العىام، و 

خىىىارج مشىىىرو  الجيىىىل الثىىىاني للمخططىىىات، إذاد معىىىدل تنفيىىىذ مشىىىرو  الجيىىىل الثىىىاني 

% ، وهىذه النسىب تشىير 1352للمخططات داخل الطريق الدائري الخامس يُقىدر بحىوالي 

 .بوضوح إلى كمية المخالفات والتجاوزات في المخطط 

 

اضي لمدينة بنغازي فإن  رألمن خالل التحليل وحساب المساحات لمخطط استعماالت ا -4

هكتار، وإجمالي المساحة غير العمرانية مع  1..171يتضح أن المساحة العمرانية تمثل 

هكتار، وإجمالي المساحة داخل مشرو  الجيل الثاني  131433الحزام األخضر حوالي 

 هكتار. 141711للمخططات 
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م  2222ادس لعىام ستكمال الكثير من طرق المدينة المعتمدة حسب مخطىط دوكسىياعدم  -5

علىىى حاليىا زدحىام الىذي نشىىهده كىان لى  األثىىر الكبيىر علىى و ىىو  الضىغط المىىروري واال

مستكملة شىار  العىراق وشىار  الالطرق الرئيسية بالمدينة ، ومن أمثلة هذه الطرق غير 

الكويىىت وشىىار  األردن وشىىار  فلسىىطين وشىىار  الحجىىاز وشىىار  الرويسىىات وشىىار  

شىكل نهىائي ب األخىر   ستكمال تنفيىذ العديىد مىن الطىرقالى عدم إضافة إالقيروان ، هذا 

مثىىل الطريىىق الىىدائري الرابىىع والطريىىق الىىدائري الخىىامس والكثيىىر مىىن الطىىرق الداخليىىة 

 . بالمدينة باألحياء والمجاورات السكنية 

 

المشكلة المرورية تزداد تفا ما يوما بعد يوم  أن اتضح فقد المروري، األداء لتقييم بالنسبة -6

في طرق وشوار  المدينة والمشكلة مرشحة لمزيد من التعقيد في غياب الحلول الجذرية 

ختراق الطريق الدائري الثالث السريع ألحياء المدينة افدرجات الطرق غير واضحة و

كذلك ، لحوادث السكنية يشكل خطرا ويهدد السالمة العامة وتقع علي  العديد من ا

طريق  عبرحركة المرور العابر التي تخترق المدينة اإلرباك في الحركة والناتج من 

هذا ،العروبة وال تستعمل الطريق الدائري الخارجي لضعف التوجي  وطول المسافة 

 تفوق مرورية أحجامب محملة ، حيث أنهاتقييمها التي تم التقاطعات بعضباإلضافة إلى 

عاني من الطرق ت، وبعض مقبولة خدمة بمستويات السيارات بمرور تسمح التي طا تها

 القليلة  الكلفة  ذات  البسيطة  المرورية التعديالت مشاكل إنشائية وتصميمية لذلك فإن 

 عن عاجزة لكنها التأخير، مدة تخفيض على  ادرة المكاني الفصل إلى اللجوء دون

 .الخدمة مستويات تحسين

 

 لعدم المرورية السالمة بمتطلبات يتعلق فيما الضعف نقاط من الكثير وجود لوحظكما  -7

 مختلف وتصميم بتركيب يتعلق فيما لقوانين واللوائح التصميميةوا بالمعايير االلتزام

نقاط وعالمات الو وف والتنبي  بوجود مطبات  وأعمال صيانة و المرورية العناصر

أطفال المدارس ممرات المشاة أو التنبي  إلى أماكن تواجد و ،االنعطاف )الدوران(

  .سوء حالة حواجز الحماية على الطرق السريعة والجسور  باإلضافة إلى ،

 

والتىي تتىألف مىن  بهىاالطىرق  وشىبكة مو ع وموضع المدينة وخاصة المينىاء ، من خالل -8

مجموعة من الطرق الشعاعية التي تنطلق من مركز المدينىة إلىى ضىواحيها لتتقىاطع مىع 

مجموعة من الطرق الدائرية التي تربط أجزاء المدينة الشر ية بالغربية فإن  يمكننا تقسيم 

تنقسىم هىذه  القطاعىات  ، المدينة إلى خمسة  طاعات عن طريىق شىبكة الطىرق الشىعاعية

بدورها إلى مجموعة مىن األحيىاء السىكنية والتىي يفتىرض أن تحتىوي علىى كافىة  السكنية

فىي الوا ىىع ،ولكىن فىي تىرج هرمىي واضىح الخىدمات اليوميىة التىي يحتاجهىا سىكان الحىي 

األحياء من عدم وجود مراكز خدمية للخدمات اليومية التىي تعمىل القطاعات وتعاني هذه 

مما يضطر السكان إلى المخالفىة بتحىوير  ، على توفر مستو  الخدمات المطلوبة للسكان

مساكنهم إل امة بعض الخدمات لإليفاء بتلك االحتياجات التجارية أو الصحية أو التعليمية 
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مما يؤدي إلى اإلخىالل بالكثافىة السىكنية وظهىور مشىاكل فىي شىبكات الطىرق وحىدوث  ،

 تشوي  في النسيج الحضري

 

إذ يعىاني هىذا القطىا   مىن عىدد مىن المشىاكل ،مىنظم كفىؤ و تفتقر المدينة لنظام نقل عىام  -9

تحىىول بينىى  وبىىين تأديتىى  لىىدوره علىىى الوجىى  المطلىىوب ،لىىذلك فىىإن الحىىافالت الموجىىودة 

حىىافالت صىىغيرة خاصىىة وغيىىر منظمىىة تسىىببت فىىي الكثيىىر مىىن المشىىاكل المروريىىة رغىىم 

 حتياج الكبير لها من  بل طلبة الجامعة وبعض الموظفين .اال

 

والنقص تاج أن التأثيرات السلبية لزيادة التوسع العمراني والفوضى العمرانية ستناكما تم  -12

بىدون تطىوير شىبكة الطىرق والشىوار  نىتج عنهىا العديىد مىن  الخىدمات،الحاد فىي موا ىع 

 أهمها:ل والتي من كالمشا

 

نتيجة التزايد السريع ختنا ات المرورية وهي أولى المشاكل التي تعاني منها الشبكة اال -

مركبة/ ألف  292في ليبيا حوالي ،حيث أن نسبة امتالك المركبات في عدد المركبات 

لسيارات المسجلة ا عدد، أمااإلحصائيات العالمية وحسابات البنك الدوليحسب  شخص

وهي  م1771حسب إحصائيات إدارة المرور والتراخيص بنغازي لعام لليبيين والوافدين 

، هذا فضال  مركبة 1311304إجمالي بلغ  ة رسمية تم الحصول عليها ،أخر إحصائي

عن التزايد السريع للسيارات نتيجة الفوضى اإلدارية بالميناء البحري بعد ثورة فبراير 

استيراد أكثر من  1122عام  تم فيوعدم  درة الجهات اإلدارية بالتحكم في ذلك حيث 

حيث كان لها أثر كبير على بنغازي البحري  ألف سيارة قديمة وإخراجها من ميناء 01

 .تدهور السالمة المرورية وارتفاع معدل الحوادث بشكل ملحوظ

لىى عىدم تطبيىق  ىوانين تنظىيم إفقدان األمان وكثرة الحوادث حيىث يرجىع سىبب  المباشىر  -

 المخالفين.الحركة والمرور والتهاون مع 

 .المحاذية للطرق المدينة أونتظار المركبات سواء في مركز ا عدم توفر أماكن -

 طول زمن الرحالت وذلك لضعف المسلكية وتدني الحالة الفنية للطرق الداخلية . -

الهواء والضجيج والتلوث البصري الناجم عن  والمتمثلة في تلوث نتشار مظاهر التلوثا -

 الفوضى العمرانية .

 

يمكن تحقيقها من خىالل  وبما أن العملية التخطيطية والمعالجات والتحسينات المطلوبة ال -11

يتكامىل فيهىا دور المخطىط والمصىمم مىع  مندمجة ،فإن  ال بد من عملية فقط جهة واحدة 

لىىى دعىىم وتشىىجيع السىىكان إباإلضىىافة  لةوالمسىىؤالجهىىات التنفيذيىىة المختلفىىة والسىىلطات 

 والمجتمع المحلي للمشاركة في عملية التخطيط وصنع القرار .
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 :التوصيات 

شبكة لالدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تلخصت في أن التخطيط  لقد خلصت هذه

ستخدامات األراضي هي عملية متكاملة تؤثر جوانبها المختلفة بعضها ببعض فال يمكن االطرق و

عمل تخطيط لشبكة الطرق دون أن يوازيها دراسة مستدامة لتوزيع استخدامات األراضي، لذلك 

ووضع سياسات متناغمة لتخطيط استعماالت األراضي المستدامة  شاملةال بد من وجود نظرة 

أن األداء المروري للطرق والشوار   يعتمد على  إلىهذا باإلضافة  . في مختلف المجاالت

مجموعة من العناصر التي تتكامل فيما بينها لتوفير بيئة أمنة ومن أهم هذه العناصر : بنية 

لتحكم بالتقاطعات ، تجهيزات المشاة ، موا ف المركبات وتجهيزات الطريق ، تجهيزات وإدارة ا

 ، أنظمة النقل العام ، تجهيزات السالمة المرورية  .

الدراسة هذه  فقد خلصت األخر ،والتحليل واإلطال  على تجارب الدول ومن خالل الدراسة 

 التوصيات التالية: إلى

 : عامتوصيات بخصوص إعداد المخططات بشكل   أوالً.

يتم في  إتبا  والذي بكافة مراحل  ،العمل على إعداد المخطط العام والشامل للمدينة ككل  .1

سياسة تخطيطية مرنة وفعالة وواضحة للجميع، بحيث تعتمد على  اعدة معلومات ومعايير 

محدثة وسياسات مستدامة في كافة المجاالت سواء في الطرق أو اإلسكان  أو المدينة القديمة 

حياء والمناطق الصناعية والترفيهية وكافة مجاالت وتخصصات استعماالت أو مراكز األ

 األراضي بالمدينة.

 

المعنية وزارات الر بين كافة الجهات التعليمية المتخصصة والمسؤولة وكل مالتنسيق المست .2

 الستكمالالتخطيط واإلدارات والمجالس المحلية واإلسكان بحيث تعمل كحلقة واحدة بشؤون 

مبنية على  للحفاظ على الو ت وللحصول على نتائج مثمرة وتحديثها، وذلك المخططات

 .التنسيق والتشاور فيما بينها 

 

د وتعاون التصميم في اإبداع الشوار  ت الطرق ومساحاو  ةبيئ تطوير يتطلب .3  مختلف بين ا

 العمرانيين المصممين بين وثيق وتعاون تنسيق هناك يكون أن فيجب، االختصاصات

 والمخططين والمعماريين المدنيين والمهندسين تنسيق الموا ع )الالندسكيب( ومهندسي

ا البداية منذ الشوار  الطرق و مشاريع في المشتركين األخر  المهن وأصحاب  مرورد

 مساحات تصميم يعزز أن ينبغيكما  ء ،اإلنشا مرحلة إلى الد ووصو التصميم بمرحلة

 .سكنية منطقة أو حي أو بلدية كل وهوية شخصية الشوار 

 

تجاهين من األعلى ومن األسفل العمل على إحداث تغيرات في عملية التنمية بالتخطيط في اال .4

وذلك باعتبار أن عملية التنمية المستدامة عملية ديناميكية مستمرة فال بد من تشجيع مشاركة 

ستقبال وجود مرونة في التصميمات الضرورة األفراد في تحديث المخططات و منا شتها مع 

 مستقبلية. سياسات تخطيطية أي اعتراضات ومقترحات من شأنها تبني 
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معالجة مشكلة المركزية في الخدمات بمدينة بنغازي ، وذلك با تراح أن يكون هناك ثالثة  .5

) الكويفية ، بوعطني ، مثل مراكز حضرية في المناطق الجديدة من حاضرة بنغازي 

 تخفمنطقة مركز المدينة وتتوز  الخدمات و بوفاخرة ( حتى يتم تخفيف الضغط على

 المركزية .

 

تبني السياسات الحديثة في التخطيط والتي تراعي أوالد القيم اإلنسانية واالجتماعية لضمان  .6

استدامة مناطقنا ومدننا وذلك لضمان أن تكون كافة المناطق ذات حيوية ونشاط وبيئة صحية 

ومبادئ التمدن الحديثة والتي من تشجع المواطن على العطاء واإلبدا  وذلك بتبني سياسات 

ودراسة الكثافات المناسبة  (   Mix use)  التخطيط الستعماالت األراضي المتنوعة :أهمها 

وتبني كافة مبادئ االستدامة في النقل والمواصالت، وتحسين الملكية وتشجيع النقل العام 

 وحركة المشاة واستخدام الدراجات.

 
نظرة شمولية الخروج من مستو  التخطيط الضيق )التخطيط العام( ومحاولة الوصول إلى  .7

المفتوحة  ضاءاتأكثر عن طريق التصميم الحضري والتخطيط التفصيلي للمخططات والف

الدورانات وتنسيق الموا ع والتخضير وأماكن التخلص من النفايات، واألراضي  واألرصفة و

 المهملة واستعمالها بأفضل الوسائل.

 

مثل األحياء الطرفية  العامة،ات والخدم التي ال تصلها المرافقدراسة أنسب الحلول للمناطق  .8

والضواحي بحيث يتم تزويدها بالخدمات العامة المطلوبة ضمن مسافة سير مناسبة تشجع 

 الخدمات المختلفة.السكان على السير باأل دام للحصول على 

 

لى الخدمات العامة بالمدينة كعامل أساسي عند توزيع إعتماد سهولة الوصول اضرورة  .9

 دمات في المدينة مع مراعاة كافة العوامل األخر  .موا ع الخوتخطيط 

 

ستكمال الطرق المعتمدة في مخطط الجيل الثاني )دوكسيادس( والتي لى اإلسرا  الإالدعوة  .12

التعويضات وعدم  إجراءاتتعطلت ألسباب عديدة منها الملكيات الخاصة وعدم وضوح 

لى تنفيذ إشاريع ،هذا باإلضافة والفساد الوظيفي الذي كان يعطل معظم المتوفر الميزانية 

بعض الجسور المقترحة التي من شأنها تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق وتسهيل 

على جزيرة دوران السلماني وبعض التقاطعات على  المقترح نسيابية الحركة مثل الجسرا

 الطريق الدائري الرابع والخامس .

 

التخطيطية و التصميمية لتبني مبادئ االستدامة والتوجهات تطوير وتحديث القوانين واللوائح  .11

الحديثة في التخطيط بما يتماشى مع بيئــتنا وخصوصية وطبيعة كل منطقة في 

ستحداث  وانين من شأنها معالجة الفوضى العمرانية والتوسع العشوائي في السكن ا،والبالد

 وتربك الحركة عليها. خاصة التي تحاذي الطرق الرئيسية  اوالخدمات والحد منه
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 التصميم يفرز أن ينبغيحيث  اإلعا ةذوي األشخاص تبني مبادئ التصميم للجميع ومراعاة  .12

 كما الوصول وجهة إلى االنطالق نقطة من السير لحركة ثغرات وبال شاملة خيارات الشامل

لسهولة الوصول لكبار السن واألطفال  والعوائق الحواجز كل إزالة عن  ينتج أن ينبغي

ا الممكن ومن .لدمجهم في المجتمع  اإلعا ة وذوي   برايل نظام استخدام يتم أن أيضد

 المكان من خروجهم عند المشاة لتنبي  ملموسة أو مرئية تلميحات صورة في المعماري

 .لهم المخصص

 

 المجاورة األراضيستخدامات االشوار  و و الطرق درجات بين القوية العال ةالتركيز على  .13

 مساحات استخدامات بين وبصري مادي تفاعلناك ه يكون أن المهم من، حيث أن    لها

 ، حيث المستخدمة المعمارية األنماط وبين لها المجاورة واألراضي الشوار  الطرق و

 استخدامات الشار  بطول الممتدة للمشاة المخصصة المساحات وتعزز تدعم أن ينبغي

  .المساحات تلك على المطلة المباني

 

بضرورة التركيز على تحسين وتطوير نظم المرور و وانين  كذلك توصي الدراسة .14

المخالفات والجدية والصرامة في متابعتهما وتنفيذهما. إضافة إلى االستمرار بنشر الوعي 

كالمقررات  )ابها، سواء في دروس ومواد مباشرةبين المواطنين بقواعد السير والمرور وآد

صفحات الدراسية( أو غير المباشرة ) كالصحف والمجالت واإلذاعة المرئية والمسموعة و

وإشراكهم في  ،غيرها(. وإجراء دورات تثقيفية للسائقين والمواطنين جتماعي والتواصل اال

الندوات والمؤتمرات العلمية التي تتضمن هذا الجانب. وأخيرا إجراء البحوث العلمية 

تدعيم ختنا ات والمشاكل المرورية واالعية للو وف على أسباب الحوادث ووالموضو

 منع حدوثها.الوسائل  التي ت

 

يتضمن مبادئ تحسين األداء  العمل على إصدار دليل لتصميم الطرق والشوار  الحضرية .15

كمستند مرجعي لتصميم جميع الطرق والشوار   يستخدم  المروري والسالمة على الطرق ،

وتساعد المهندسين بمختلف مستوياتها بحيث يكون بمثابة الوثيقة الحية التي يستعملها الجميع 

والمخططين على الو وف على مشاكل األداء المروري للشوار  والطرق أوال بأول 

لية تحليل المشكلة آومحاولة حلها من خالل هذا الدليل الذي يشرح بشئ من التفصيل 

على أن يتم  تراح الحلول المناسبة ،الى إوالبيانات الواجب جمعها وطرق جمعها باإلضافة 

تحديث  بشكل دوري وأن تلحق ب  توجيهات بها تفاصيل أكثر حول الموضوعات المحددة 

بها ) دليل تصميم الشوار   ةستعانوالخاصة بهذا المجال ومن األمثلة التي يمكن اال

 دليل الطرق االنجليزي: وكذلك   www.upc.gov.ae  )1 –رية في أبو ظبي الحض

Manual for Streets, published March 2007, gives new advice for the design of 

residential streets in England and Wales. It represents a strong Government and Welsh 

Assembly commitment to the creation of sustainable and inclusive public space .  

 

 
 www.upc.gov.ae.م2232دليل تصميم الشوار  الحضرية في أبو ظبي، مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، رؤية  1

http://www.upc.gov.ae/
http://www.upc.gov.ae/
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 : المرورية السالمة تحسينتوصيات بخصوص ثانياً. 

 

ستعمال أراضي من شأنها دعم هدف تقليل الطلب على التنقل بالسيارات اتبني سياسة  -1

ومعالجة السبب في ذلك وتطوير إجراءات منسقة وتحديد أماكنها الخاصة وتقليل الحوادث 

لى إجراء الدراسة إبط السير كجزء من إستراتيجية أوسع إلدارة المرور ،باإلضافة ضل

هتمام بتحديث اإلشارات الضوئية وتجربة المرورية الدورية لكل المشاريع الجديدة واال

 م بالقوانين وتطبيقها .لتزاالتكنولوجيا الجديدة في مرا بة  طع اإلشارة الحمراء واال

 

مثل رياض األطفال يجب أن يراعي التخطيط المستقبلي للخدمات وخاصة التعليمية  - 2

ومدارس التعليم األساسي ، تجنب و وعها بالقرب من الطرق الرئيسية والسريعة ومراعاة 

جتماعية كافة الخدمات اال إلىالتدرج الهرمي في شبكة الطرق التي تطل عليها هذا باإلضافة 

 التي تشهد ترددا واسعا من السكان واألطفال .

 
 

المرور في معالجة المشاكل التي تعترض شبكة الطرق  تهدئة إدخال مفهوم وإجراءات -3

 ةمن سرع فيتخفال مدينة بنغازي في الشوار  تصميم الطرق و والمرور بالمدينة حيث يلزم

 مستخدمي لجميع آمنة متوازنة بيئة توفير ألجل المركبات سرعات إدارة وتتم .المركبات

 السلبية لسير اآلثار تخفيف ألجل تصميم الطرق والشوار  عملية ، حيث تعرف طرقال

 المرور(. باسم )تهدئة بمحركات تعمل التي المركبات

 
 من بالقرب الحال هو كما اهتمام خاص، موضع المشاة سالمة فيها تكون التي الموا ع وفي

المدارس ووسط المدينة كالمنطقة بالقرب من فندق تبستي ومنطقة الشواطئ  رب بحيرة 

 جليانة ،وعلى الطريق الدائري الثالث والرابع والخامس والتي تخترق األحياء السكنية ، إذ 

 الجديدة التصميم من عملية كجزء المرور تهدئة وسائل يستخدموا أن على المصممين ينبغي

 مفرطة زائدة زيادة المركبات أعداد أو المرور سرعات أن المصممون وجدللطرق ، وإذا 

 في المرور تهدئة وسائل تعديل عندئذ مرتفعة، فينبغي تصادم معدالت تسجيل حالة في أو

 عملية التصميم والتطبيق يعد الحالتين، كلتا وفي .المشكلة تلك بها التي توجد الشوار 

 .والتعديل المرا بة تتطلب تفاعلية

 

 أضالعها والتي تتمثل  المرورية السالمة في سائدةال ثالثيةال التأكيد على دراسة العال ة -4

 وإن المروري للحادث منتجة عال ة وهي والمركبة، نفس  والطريق الطريق مستخدم في

 و و  في الطرق دور أن في شك من وما .الثالثة العناصر من عنصر كل تأثير مد  ختلفا

 الخبرة و لة جهة من المرورية اإلحصاءات تسجيل لضعف نتيجة  بعمق لم يدرس الحوادث

 والخبرة التخصصية الدراسات أن إال،  أخر  جهة من الحوادثفي  تحقيقال في الفنية

ا تؤكد العالمية  .الحوادث و و  في الطريق دور على دومد

 

 أو جاهزة حلوال بالضرورة ليست لمشكلة السالمة المرورية العالج متطلبات أن  -5

 أو تعميمها، يمكن التي والمعايير اإلرشادات من مجموعة هي بل متكاملة، واحدة منهجية
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 ودرجة المحددة المشكلة طبيعة بحسب وذلك مستقبلية هندسية دراسات هيئة في تكون

 يشارو  المدن في المرورية السالمة على المؤثرة العوامل في التنو  بسبب وذلك تعقيدها،

 للسرعات كمية تحليالت الميدانية المشاهدات إلى إضافة يتطلب  د المشكلة تحديد أن إلى

 .وغيرها الضوئية اإلشارة وأو ات

 

 البعد على الضوء تسلط والتي المرورية السالمة منهجية فإن  من المهم تبني لذلك  -6

 من المروري التحكم ووسائل وجوانبها للطرق الهندسي التصميم يخص فيما الهندسي

عتبار أن ل مع الجوانب التخطيطية األخر  بالتتكام وغيرها أرضية وعالمات لوحات

 .العملية التخطيطية عملية متعددة الجوانب والجميع مسؤول عن إنجاحها 

 

 ف من التأثيرات البيئية :توصيات بخصوص التخفي ثالثاً. 

نبعاثات شأنها تقليل االإن على المخططين ومهندسي النقل تكثيف الدراسات واألبحاث التي من 

للحد من تفا م مشكلة  الضارة من عادم السيارات، ودراسة حركة المرور وانسيابيتها في الطرق

للتخفيف ، ومن اإلجراءات الخاصة التلوث سواء تلوث الهواء أو الضجيج أو التلوث البصري 

 :من ذلك ما يلي 

 تحسين انسيابية الحركة من خالل: .1

 اإلشارات المرورية الضوئية على الطرق الشريانية.التنسيق بين  -

 تحسينات هندسية للطرق. -

سىىتكمال الطىىرق اولتحقيىىق تىىرابط أفضىىل فىىي شىىبكة الطىىرق  أنشىىاء طىىرق جديىىدة -

 .المتعطلة عن التنفيذ 

 التحكم في الحركة المرورية عند مداخل الطرق الحرة. -

 .وتطويره وإعادة النظر في برنامج الفحص الدوري للسيارات -

 

حيث تهدف  وضع السياسات التي تقلل من الكيلومترات المقطوعة من  بل المركبات .1

هذه السياسات إلى التقليل من عدد وطول الرحالت علىى مسىتو  المنطقىة العمرانيىة 

حىىوافز للمىىواطنين مىىن  بىىل  والتحىىول إلىىى وسىىائل النقىىل األكثىىر كفىىاءة والعمىىل علىىى

الخاصىة أو المشىاركة فىي اسىتخدام سىيارة الشركات والمؤسسات باستخدام الحافالت 

 واحدة لعدد من الموظفين.

السياسات التسعيرية مثل رفىع سىعر الو ىود وفىرض رسىوم السىتخدام بعىض الطىرق  .3

  إلى غيرها من اإلجراءات التي تجعل من استخدام السيارة أكثر كلفة.

 

كانيىة منع دخىول المركبىات لمنىاطق محىددة أو منىع دخىول السىيارات الخاصىة مىع إم .4

حيىىث يمكىىن تطبيقهىىا فىىي شىىار  عمىىر المختىىار وشىىار  عمىىرو بىىن دخىىول الحىىافالت 

العاص ، وتمنع بعض الطرق من و وف المركبىات علىى جوانبهىا فىي أو ىات معينىة 
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مىىن النهىىار مثىىل منىىع و ىىوف المركبىىات علىىى طريىىق الهىىواري مقابىىل جامعىىة العىىرب 

 .الطبية خاصة في الفترة الصباحية 

 

بات الثقيلىة وسىيارات النقىل وأو ىات حركتهىا ومنعهىا مىن الىدخول تحديد مسار المرك ..

 المجاورات واألحياء السكنية وتحديد  وانين صارمة لذلك . إلي

 

 زدحام المروري :كلة االيات بخصوص تخطيط النقل وتخفيف مشتوصرابعاً. 

التنبؤ تطوير خطة طويلة األمد للطرق تحدد إستراتيجية نقل متوازنة ،وتحديث نموذج  .1

المروري للطلب المتو ع على الرحالت وذلك لتحديد الموا ع والتقاطعات التي تتطلب 

 ختنا ات المرورية .تحسينات لتخفيف األثر المروري في حل اال

 
زدحام المروري بالمدينة ، يجب أن يتم زيادة الفعالية التشغيلية للشبكة للتخفيف من اال  .2

السيارة الخاصة وسيارات األجرة مقابل ذلك تحسين القائمة وتخفيف الطلب على النقل ب

د على األ دام و تنفيذ نظام نقل عام يمكن تحديد مسارات للدراجات وجاذبية التنقل مشيا

د عتماد علي  وبجودة عالية تحقق تخفيضاال د همم ا التي تستخدم السيارة في الرحالت  ا

اعي مسافات المشي على ستعماالت األراضي بشكل يربالتكامل مع التوزيع األمثل ال

ستعماالت المختلفة من تعليمية وصحية األ دام ومسافات التأثير وحدود ونطاق تخديم اال

 وترفيهية وتجارية ودينية وغيرها من الخدمات .

 

عتبار حركة المشاة والدراجات وتوفير  اعدة أساسية لذلك تطوير مخطط يأخذ في اال .3

حتياجات المشاة وراكبي الدراجات مع تأمين محاور خاصة امن خالل تأمين السالمة و

لى وضع توجي  لتصميم الطرق والشوار  والمسارات تتضمن إلهذه الحركة ،باإلضافة 

مواصفات معيارية موحدة تحكم تفاصيل وتشطيبات وتأثيث الشوار  ،كذلك تحليل 

ستخدام و اوأسبابها  بيانات حوادث المرور بالنسبة للمشاة وذلك لتحديد الموا ع الخطرة

 مخرجات هذا التحليل في تحسين السالمة المرورية .

 

حاجة إلعادة البنية المؤسسية الكفيلة بتطوير نظام النقل العام داخل المدينة وذلك لعدم ال .4

تمكن الهياكل المؤسسية القائمة حاليا بالنهوض بمستو  خدمات النقل العام إلى 

 المستو  المطلوب.

 

للبحث في البدائل المتاحة لتطوير نظام  علمية شاملة على إنجاز دراسة ضرورة العمل  .5

نقل عام آمن وفعال بمدينة بنغازي ، بما في ذلك تحديد األهداف بوضوح وتقويم البدائل 

التقنية المتاحة ودراسة التكلفة مقابل الفوائد المرجوة باإلضافة إلى البحث في الهياكل 

شغيل هذا النظام وكذلك البحث في إمكانية مشاركة القطا  المؤسسية المطلوبة لتشييد وت

 الخاص في هذا المجال .
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مشرو  نقل عام في إنشاء ن مكتتطوير نظام نقل عام شامل  في سبيلخطوة أولى  .6

ومتطلبات نظام نقل عام ناجح وفعال ، حيث تكون النتائج من  الختبار عوائدتجريبي 

على أن يتم  البدء  ،نظام النقل العام بالمدينة المعطيات الرئيسية للدراسة الشاملة ل

 بتصميم هذا المشرو  بأسر  و ت ممكن .

 

يتم تداولها هو امتنا  البلدية ما عن مشكلة موا ف السيارات ففي بعض الخطوات التي أ .7

عن إصدار تراخيص للمباني إال بعد التأكد من توافر موا ف كافية لقاطنيها ومرتاديها، 

المشكلة في المستقبل، إضافة إلى ضرورة أن يراعي التخطيط الجديد حتى ال تتفا م 

للمباني الخدمية والمجمعات التجارية على وج  خاص أو ات الذروة، بحيث يؤخذ في 

 السيارات و وف متطلبات الحسبان أعلى كثافة محتملة  بل البدء في البناء، ولتوفير

ا تشكل التي  مستويات ومرا بة لتنظيم الحاجة ة، تبرزالحالي النقل نظم في أساسيدا عنصرد

 Supply  ( Parking Demand   and) تراالسيا موا ف على والطلب العرض

 السيارات، لموا ف مستقبلية خطط ولوضع الموا ف، هذه عمل أداء لتقييم وذلك 

 .الخاصة السيارات عن بديلة نقل نظم لتشجيع استراتيجيات عن والبحث

 

الشوار  التي تمر بها السيارات وتحويلها إلى شوار  للمشاة   إتبا  أسلوب غلق بعض .8

مع ربطها بمحطات المواصالت العامة و د يغلق الشار  بصورة دائمة أو يتم تحويل  

د لبرنامج زمني معلن ، حيث يمكن تطبيق ذلك  لمدة عدة ساعات في اليوم الواحد تبعا

العاص وعمر المختار وشار  على بعض شوار  المدينة القديمة مثل شار  عمرو بن 

 . اآلثار المترتبة على ذلك و الشريف بعد دراسة كيفية تصريف حركة المركبات

 

تصاالت والمراسالت والخدمات هتمام باستخدام التقنيات الحديثة مثل ) تقنية االاال .9

 و اإللكترونية الحكومة إن المصرفية والتعليم عن بعد والخدمات اإلدارية (،حيث

 اال تصادياتب حاقلل ضخمة فرصا توفر ، اإللكتروني التعليم و اإللكترونية التجارة

بما يساعد على تخفيف ، فوائدها تعظيم و الجديدة التقنيات استغالل خالل من الغربية

 الضغط على شبكة الطرق وتنشيط دور بعض الخدمات مثل مكاتب البريد في كل حي ،

ا يكون لن ذلك لكن و  بين مثمر تعاون و خالق فكر و جهد دون وحده يأتي لن و يسيرد

 المحاور تي تشكلال األهلي العمل  طا  و الخاص القطا  و الحكومية الجهات من كل

 تنمية لضمان إلكترونيا معا المحاور هذه تتكامل أن الضروري فمن ، للتنمية الثالثة

 . ككل المجتمع على تنعكس كما العمران على باإليجاب تنعكس ومتوازنة شاملة

 

والتي اللوحات اإلرشادية وتسمية الطرق والشوار  واألحياء السكنية  توفير .12

ليها البيئة الحضرية والتي تعمل على تسهيل إمن األمور المهمة التي تفتقر تعتبر 

 وتعريف بالمكان وهي تتمثل في األتي : اد هوية وإحساس ئتنشالحركة والتوجي  السليم و

 

لى التعريف بالمناطق الخاصة واألحياء السكنية إالالفتات التعريفية : وتشير  -

 الموا ع والخدمات بسهولة ووضوح . إلى والخدمية والترحيب بالناس وتوجيههم
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الوجهات  إلىلى توجي  المركبات والمشاة والمارة إالالفتات التوجيهية :وتهدف  -

 طار وغيرها .داخل المدينة وأسماء المناطق واألحياء والم

الالفتات التنظيمية : وهى التي تنقل القوانين والقواعد التنظيمية للعامة وبشكل  -

يم المرور للسيارات وتحديد األولويات وأماكن منع المرور ظرئيسي  واعد تن

 وتحديد مسارات النقل الثقيل وغيرها من توجيهات .

معلومات مفصلة عن بيئة : والتي بدورها تعطي الناس وضيحية الالفتات الت -

المدينة مثل المعلومات عن أماكن إيقاف المركبات وخرائط الموا ع وساعات 

 العمل والخدمات .

 

وفير حياة أفضل ومستو  صحي تمستدام لمحاولة  ةتبني أسلوب حياوالخالصة ... 

في المدينة أر ى فالواجب على المخططين التشديد على تشجيع تغيير أسلوب الحياة 

من محالت  لتسوقا وذلك بتوفير السكن  رب أماكن العمل والمشي للعمل وللمدارس و

د على األ دام ألن  من أهم اال ستعماالت واألكثر أهمية لمن يقوم المجاورة السكنية مشيا

برحالت يومية هي العال ة بين السكن والعمل ومحاولة تسهيل هذه الرحالت إما مشياد 

 وسائل النقل العام أو الدراجة .ستخدام اعلى األ دام أو 

 

 :ليها في هذه الدراسة إالتي تم التوصل المبادئ  أهم تلخيصوبذلك يمكننا 

 

 ستخدامات األراضي .خطة النقل المثلى هي خطة جيدة ال -

 شبكة الطرق المصممة بشكل جيد توفر األمان لجميع أنوا  النقل والمواصالت . -

د لحركة تحسين القدرة االترابط الطرق والشوار  يعمل على  - د سلسا ستيعابية ويتيح تدفقا

 المرور .

عمار مدننا إأهم مبادئ التمدن والتخطيط والتصميم الحضري التي يجب مراعاتها في  -

ستدامة االوالتي تحقق مبادئ  City of short distances ) هي ما تحقق مقولة ) 

 : التالية والمبادئ 

 ألن أفضل تصميم للطرق يبدأ بالمشاة مانآإمكانية المشي ب ، . 

 إذ توفر تدفق مرور سلس و مريح ،ترابط شبكة الطرق. 

 لألراضي ، وهي مهمة في تقصير المسافات ستعماالت المختلطة التنو  واال. 

  اد جتماعيا متوازناوالكثافات العالية تخلق جواد التنو  في السكن . 

 تجعل المدينة كقطعة فنية متكاملة اأنه إذ، نوعية العمارة والتصميم الحضري. 

  حيث يضمن البناء التقليدي للمجاورات والتدرج الهرمي في تخطيط التجمعات ،

 . توفير الخصوصية 

 بشكل ؤثري بحيث ، والذي يضمن التنو  في وسائل المواصالت ، النقل الذكي 

 وركوب الدراجات وركوب بالمشي االنتقال وجاذبية ومالئمة راحة على مباشر

 .متعددة بأساليب االنتقال لتشجيع وذلك والنقل العام  السيارات

 ار والش الطرق و مساحة المدينة و تصميمتخطيط و يعزز أن جبي ستدامة،اال 

 .ستدامةاال مبادئ مع ويتماشى
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 محاور المشاة

 
 ترابط شبكة الطرق

 
 االستعماالت المختلطة

      
 تنو  الكثافات السكانية

 
 

 
 نوعية التصميم المعماري

 
تدامة في المواصالتساال  

 
تدرج الهرمي لمكونات المدينةال  

 
 التصميم التفصيلي للطرق

 
 المجتمعات الحية

 
 الطا ة المتجددة
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العربية :  المراجع  

 الكتب:

، فتحي محمد ، )جغرافية العمران ( ، دراسة تحليلية للقرى والمدن، القاهرة ،  أبو عيانة .1

 م.1991دار المعرفة، جامعة إلسكندرية ، 

إصدارات   ،الطبعة الثانية  ، ( ستعمار اإليطاليبنغازي في فترة اال، ) وهبي ، البوري  .2

 .م2224، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، مجلس الثقافة العام 
 

مجلس  ( ، الطبعة األولى ، بنك روما والتمهيد للغزو اإليطالي لليبيا  ، ) يوهب، البوري  .3

 . م2222ة ، بنغازي ، ليبيا ، ، دار  الكتب الوطنيالثقافة العام 
 

الطبعة  ( ،مجتمع بنغازي في النصف األول من القرن العشرين  ، )هبي ، والبوري  .4

 .م 2222،  دار الكتب الوطنية  الثانية ،

الجفاجي ، عبد الرحمن ، ) البحث العلمي ودوره اإلستراتيجي في معالجة حوادث المرور (  .5

لمرور في الوطن العربي وسبل معالجتها ، جامعة نايف ، الندوة العلمية حول حجم حوادث ا

 م. 2222العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 
 

الدار العلمية الدولية ( ، أسس ومفاهيم  -التخطيط الحضري )  ،خلف حسين ، الدليمي  .2
 . 2222، عام  األردن،  عمان،ودار الثقافة للنشر والتوزيع 

 
، كتاب ) ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة(  ،محمد عباس ، الزعفراني  .2

 م.0722 ، عامالبحرين  ،المؤتمر الثاني ، منظمة المدن العربية 
 

الفقيه ، عبد الستار محمد ، ) مساجد بنغازي القديمة ( ، الطبعة األولى ، دار الكتب  .8
 م .0772الوطنية ، بنغازي ، 

 
ط الحضري في ليبيا ( ، بحوث مختارة من ندوة القزيري ، سعد ، ) التحضر والتخطي .7

م ، منشورات مكتب العمارة لالستشارات 0772التحضر المنعقدة في بنغازي ، أكتوبر 

 م. 0774الهندسية ، بنغازي ، 

 

، الطبعة األولى دار الكتب الوطنية ، ( التخطيط للتنمية السياحية في ليبيا )  ــــــــــــــــ ، .02
 . م 2222 ، ليبيا، بنغازي ، 

 
، ) الجيل الثالث ومستقبل المدن في ليبيا ( ، بحوث مختارة من  ندوة الجيل ــــــــــــــــ  .00

، منشورات مكتب العمارة لالستشارات  2222الثالث المنعقدة في بنغازي ، مارس 

 م. 2222الهندسية ، الطبعة األولى ، 
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الهادي مصطفى د.تحرير  ( ، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا  -التحضر، )  ـــــــــــــــــ .02
 م .0775، سرت ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، بو لقمة وسعد القزيري 

 
) دور التخطيط العمراني في حل مشكلة المرور والنقل ، عصام الدين كمال ، المحروس  .03

مراني وقضايا الحركة المرورية في المدن ندوة التخطيط الع، بمدينة أسيوط بصعيد مصر( 

 م.2222،  جامعة أسيوط  ،العربية 
 

، منشورات جامعة ( دراسة وثائقية  -حكاية مدينتي بنغازي ) إبراهيم أحمد ، ، المهدوي  .04
 .م  2228بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، الطبعة األولى ، 

 
بازامة ، محمد مصطفى ، ) بنغازي عبر التاريخ ( ، الجزء األول دار ليبيا للنشر  .05

 م. 0728والتوزيع ، بنغازي ، 
 

بدر ، أحمد ، ) أصول البحث العلمي ( ، وكالة المطبوعات الكويت ، الطبعة الرابعة ،  .02

 م. 0728

 

ل اإليطالي ( ، تطور بنغازي قبل االحتال -بولقمة ، الهادي مصطفى ، ) دراسات ليبية  .02
 م .0722الطبعة الثانية ، منشورات دار مكتبة الفكرة ، طرابلس ، ليبيا ، 

 
 حمدان ، جمال ، ) جغرافيا المدن ( ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، القاهرة .  .08

 
 الطبعة األولى ،  ،ترجمة د. منصور البابور  ( ، مكان الال المكان و، ) ادوارد ، رلف  .07

 .م 2228، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا، الهيئة الوطنية للبحث العلمي
 

زين العابدين، علي، ) مبادئ تخطيط النقل الحضري (، الطبعة األولى ، دار الصفاء  .02

 م.0220للنشر والتوزيع ، عمان 

 

- العلم وتنظيم المدن العربية ) ،خبير التخطيط لدى دولة الكويت  ،سابا جورج ، شبر  .20
 م.0723عام ، بلدية الكويت تقارير ومقاالت وأبحاث (، مطبعة حكومة الكويت ، 

 
،  ( المتطلبات الفضائية لتخطيط المدينة) عالء الدين ، ، فومل  -شهاب ، أحمد محمود  .00

 م.1992وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الطبعة األولى ، بغداد ، العراق ، 

الندوة ،  ( التخطيط المروري وعالقته بالمحيط الجغرافي)  ،أحمد كمال الدين ، عفيفي  .23

مركز الدراسات والبحوث ، قسم  ،العلمية للتجارب العربية والدولية في تنظيم المرور 

 .م  2227،   الجزائرالندوات واللقاءات العلمية ، 
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تطور المدن والتخطيط الحضري ( ، الطبعة األولى  –عمورة ، علي الميلودي ، ) ليبيا  .24
 م .0778، دار الملتقى للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 

منشأة المعارف ،  ، الطبعة األولى( ، لمدن والقرى اتخطيط  ، )عباس حيدر ، فاروق  .25
 م.0774العربية ، عام   مصرجمهورية  ،اإلسكندرية ،ركز الدلتا م

 
 م.0777 ،دراسة في الجغرافيا الطبيعية  ( ،  سهل بنغازي، )  هللامحمد عبد ، المة  .22

 
 ( ، أساليب البحث والدراسة الميدانية في الجغرافيا ، ) ول ، ب كليفز -بابربني ، لينون  .22

 ،المكتب الوطني للبحث والتطوير  ،شتيوي اأبو القاسم  و منصور البابور د. ترجمة

 م .  2222،بنغازي ، ار الكتب الوطنية ، دالطبعة األولى 

 

كتاب  ،)ارتباط التخطيط القومي الشامل بتخطيط المدينة العربية(  ،أحمد أمين ، مختار  .28
 م.0722، عام البحرين ، المؤتمر الثاني ، منظمة المدن العربية 

 
، مكتب التوعية والتثقيف الصحي ببلدية  بنغازي، المؤتمر الوطني لحوادث المرور  .27

 .م  2228نغازي ، ب
 

األسس والطرق الحديثة لتسمية وترقيم الشوارع ، ) سالمية منظمة العواصم والمدن اإل .32

 م.0772، عمان  ،ولى الطبعة األ ، الحلقة الدراسية الثالثة ( ،  والمناطق

 

 منظمة المدن العربية ، ) مجموعة بحوث مختارة حول تخطيط المدينة العربية ( ، .30

 م. 0722المؤتمر الثاني ، البحرين ، مطبعة حكومة الكويت ، 

 

)ظاهرة االتجاه (،  منظمة المدن العربيةكتاب  ،)أستاذ تخطيط المدن  -روفائيل ، وهبة  .32
 م.0722، عام البحرين ، المؤتمر الثاني  ،جامعة القاهرة  ،إلى التحضر(

 
 

 الدوريات: 

،  البيئية في تخطيط محاور الحركة بالمدن الجديدة االعتباراتإبراهيم ، محمد عبد الباقي ،  .0

مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية ،قسم التخطيط العمراني ، كلية الهندسة ، جامعة عين 

 م .2228شمس القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، 

 

لعدد ، مجلة المدينة العربية، االتخطيط العمراني وقضايا الحركة والمروراألطرش ، هالل ،  .2

 م . 2225، أكتوبر.نوفمبر،  022
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،  02،الثقافة العربية ،بنغازي ، العدد  القاعدة االقتصادية للمراكز الحضريةالبابور ، منصور ،  .3

 م . 0788

 

دراسة مختصرة حول بعض الخبرات العالمية لمعالجة مشكالت النقل في الحفار، سعيد محمد ،   .4

 م .0777،عام 75مجلة المدينة العربية ، العدد ، المدن وأصول التخطيط بشأن حلول لها 

 

،  تكامل نظم المواصالت في المعايير التخطيطية الحديثة للمدن العربية الزبيدي ، خالد ،   .5
 .43م،  صفحة 2225، عام  024مجلة المدينة العربية ،العدد 

 
ة الحضرية المستدامة التوازن البيئي والتنمي حنفي ، عبد العظيم محمود ،  -السيد ، نيازي محمد  .2

،   في مجال النقل والطرق في مصر في إطار استراتيجيات المحليات مع اإلستراتيجية الوطنية

 م.  2225، مارس.أبريل ، عام  023مجلو المدينة العربية ، العدد 

 

، مجلة  ترف أم ضرورة تخطيطية –دراسة أثر البناء على حركة السير الظريف ، جمال ،   .2

 م .2222، شتاء  20قابة المهندسين في بيروت ، العدد المهندس ، ن

 

، مجلة قاريونس العلمية  النمو الحضري ومشكلة المواصالت في ليبياالعبيدي ، سالم فرج ،   .8

 م .   0770،العدد الثاني ، السنة الثانية ، 

 

، مجلة  حوادث المرور وطرق المدارس اآلمنةبنود ، عبد الحكيم ،  -المحمد ، رياض .7
 م . 2225، عام  023مدينة العربية ، العدد ال

 
، المدينة العربية ، العدد   النظام البيئي الصارم ،والحواجز واألشجار لصد الضوضاء في المدن  .02

 م.  2224،يناير .فبراير ، عام  002

 

أثر التطور العمراني والتخطيط الحضري واستعماالت األراضي في الوليلي ، جمال ،   .00
 م.0772،عام 22، مجلة المدينة العربية ، العدد  المرورمجاالت النقل و

،سبتمبر، أكتوبر،  28، مجلة المدينة العربية ، العدد مشكالت المرور في المدنبركات ، أحمد ،  .02

 م، منظمة المدن العربية ، الكويت.0775عام 

 

، مارس  5054، جريدة الشمس ، العدد األسباب والعالج   –حلقة نقاش حول  حوادث المرور  .03

 م . 2202

 

، مجلة المعمار العربي   التباسات التصاميم التوجيهية في محيط المدن المباشررجب ، مصباح ،  .04

،  4المشهد والبيئة في الشرق األوسط،  العدد –، هيئة المعماريين العرب ، مؤتمر عيش وسكنى 

 م . 2225خريف 
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،  80، مجلة المدينة العربية ،العدد  فة البيئية لالزدحام في المدن الكبيرةالتكلعبد هللا ، حامد ،   .05

 م.0772نوفمبر.ديسمبر ، 

 

،  تمركز السكان وأزمة المرور الخانقة ومشكالت تلوث البيئة بمدينة دمشقناجي ، كمال ،   .02

 م. 2222،عام  77مجلة المدينة العربية ، العدد 

 

 

 التقارير:
 

) التقرير النهائي لمشروع دراسة أسباب حوادث الطرق ( ، المركز الوطني للوقاية من  .0

األمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها ، الطبعة األولى ، دار الكتب الوطنية ، بنغازي،  

 م .  2227ليبيا ، 
 

ورشة ) الكراسة المعمارية والعمرانية لمركز مدينة بنغازي ( ، تقرير غير منشور عن  .2
 م .2202العمل الثالثة ، المكتب االستشاري الهندسي للمرافق ، 

 
 وأمانة المرافق (، تقرير غير منشور ،  تحديث مخطط عام النقل والمرور لمدينة بنغازي)  .3

ورشة العمل  م، 2227 ،اإليطالية  systematicaشركة  ،المكتب االستشاري للمرافق
 . ) الكراسة المعمارية والعمرانية لمدينة بنغازي  الثانية للمكتب االستشاري للمرافق 

 
مدينة  ،(  2225 -2222، إقليم بنغازي  ) ( تقارير مشروع  الجيل الثالث للمخططات)  .4

(، إمكانيات وبدائل التنمية ، تقرير ) تقييم المخطط العام لمشروع الجيل الثاني  ،بنغازي 

مكتب  م ( ، تنظيم 2202ن في ليبيا ،غير منشور ، ) ندوة الجيل الثالث ومستقبل المد

 .مشروع تخطيط مدينة بنغازي )التقرير النهائي(  ندسية،العمارة لالستشارات اله

 

تقارير مؤسسة دوكسيادس العالمية ، ) المخطط الشامل ( ، التقرير النهائي ، مدينة بنغازي  .5

 م. 0784م ، 0782، 

 

الرياض، ، لبلدية والقروية ، الطبعة األولى دليل تخطيط النقل في السعودية، وزارة الشؤون ا .6

 لملك فهد الوطنية.افهرسة مكتبة ، هـ، 6246عام 

 

المملكة الليبية  ،مؤسسة واينج العالمية  ،التقرير النهائي( -مشروع تخطيط مدينة بنغازي )  .2

 م.0722، بلدية بنغازي ، 
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طات العامة (، إقليم مؤسسة دوكسيادس العالمية ، ) مناطق المخططات الشاملة والمخط .8

بنغازي ، بلدية بنغازي ، األوضاع القائمة واستقراءات واتجاهات التطور في المستقبل، 

 م. 0727، أبريل 2، المجلد 5التقرير رقم 

 

 . م0728أمانة البلديات ) الئحة استعمال وتصنيف المناطق بمخطط مدينة بنغازي ( ،  .7

 

 

: الرسائل العلمية   

العبيدي ، مصطفى عبد الرازق ، ) تخطيط أنظمة النقل داخل مدينة بنغازي ( ، مشروع  .0
لدرجة البكالوريوس ، قسم الهندسة المدنية ، كلية الهندسة ، جامعة بنغازي ، خريف 

 م.  2222
 

( ، التحليل المكاني لتوزيع مراكز التسوق الرئيسية في مدينة بنغازي ، )فرج ، العقوري  .2
 بنغازي. جامعة ، قسم الهندسة المعمارية  ، ةكلية الهندس ،تير غير منشورةرسالة ماجس

 
الموسوي ، محمد عرب نعمة ، ) التركيب الوظيفي والمظهر الخارجي من واقع  .3

استعماالت األراضي بمدينة صبراتة ( ، دراسة في جغرافيا المدن ، رسالة دكتوراه غير 
 م2224جامعة طرابلس ، منشورة ،كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، 

 
بدوي ، حامد الطاهر ، ) حوادث المرور في مدينة بنغازي ( ، رسالة ماجستير غي  .4

 م . 0772منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة بنغازي ، 
 

-2222بقبق ، خليفة عثمان ، ) حوادث المرور في مدينة طرابلس خالل الفترة من سنة  .5
ير غي منشورة ، أكاديمية الدراسات والبحوث االقتصادية ، م ( ، رسالة ماجست2225

 طرابلس .
 

سليمان ، الطاهر محمد على ، ) النقل : أهميته ودوره في نقل الركاب في مدينة بنغازي( ،  .2
 م .2220رسالة ماجستير غي منشورة ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب، جامعة بنغازي ، 

 

حالة دراسية لمدينة  ،مقياس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة ، ) غرود ، عوادة  .7
 .م 2222 فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية  ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، نابلس
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http://www.vtpi.org/
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 قسم الجغرافيا - كلية اآلداب -جامعة قاريونس 

 بحث لرسالة ماجستيربخصوص  -(1استبيان  رقم )

 حول شبكة الطرق الرئيسية بمدينة بنغازي والمشاكل المرورية واستعماالت األراضي عليها 

 م.1222/التاريخ:   /                       ونشكر تعاونكم معنا:التالية ، الرجاء اإلجابة بوضوح على األسئلة 

 .أخرى  ،  موظف عضو هيئة تدريس،  طالب ،    :المهنة  -

 أنثى . ، ذكر   الجنس : -

 .......................... مكان العمل : -

  .......................... مكان السكن : -

 سيارة خاصة ، تاكسي ، حافالت الجامعة ، حافالت صغيرة خاصة ، أخرى وسيلة المواصالت المستخدمة :  -

 المطلوب:  كتابة زمن الرحالة من المسكن إلى جامعة قاريونس. -

 (.أخرى  ،  محطة الحافالت المسكن،  مكان بداية الرحلة )                    

 :...........................لبداية الرحلة الحياسم المكان أو المنطقة أو الشارع أو                     

 ساعة بداية الرحلة : ..................................                    

 مكان نهاية الرحلة: البوابة الرئيسية لجامعة قاريونس.                    

 .................:................)نهاية الرحلة( ساعة الوصول                   

 هل يواجهك ازدحام مروري خالل الرحلة -

   ،نعم   أمام مدخل الجامعة( –على طول الطريق  –ثالث مواقع  –عدد أمكان االزدحام .)موقعين ، ال  . 

المرور بها داخل المدينة؟ )ضع عالمة  تتجنبالمرور منها في مدينة بنغازي، والتي  تفضلما هي الطرق التي  -

 صح أمام اختياراتك مع تعليل إجابتك(.
 الطرق التي ال تحب المرور منها الطرق التي تحب المرور منها 

    رنيش(وشارع أحمد رفيق المهدوي )الك  رنيش(وشارع أحمد رفيق المهدوي )الك 
     سابقاً (  جمال عبد الناصراالستقالل )شارع.  سابقاً (  جمال عبد الناصراالستقالل ) شارع. . 
    .طريق المطار  طريق المطار. 
    .)طريق طرابلس( شارع العروبة  .)شارع العروبة )طريق طرابلس 
    .)شارع عشرين( شارع الوحدة العربية  .)شارع الوحدة العربية )شارع عشرين 
    الرويسات. شارع   الرويسات.شارع 
    .)شارع قاريونس( طريق الجزائر  .)طريق الجزائر )شارع قاريونس 
     أمام فندق تبستي(. 12شارع( يوليو   12شارع .)يوليو )أمام فندق تبستي 
 .)شارع دبي وامتداده( الطريق الدائري األول  .)الطريق الدائري األول )شارع دبي وامتداده 
    .)شارع البيبسي( الطريق الدائري الثاني  .)الطريق الدائري الثاني )شارع البيبسي 
     .)الطريق السريع( الطريق الدائري الثالث  .)الطريق الدائري الثالث )الطريق السريع 
     .)الطريق الدائري الرابع )المواجه لمدخل الجامعة   لمدخل الجامعة(.الطريق الدائري الرابع )المواجه 

 لماذا؟ بسبب:  
 .حالة الطريق 

 .المحالت المطلة عليه 

 .المنظر الطبيعي بجواره 

 .عدم وجود ازدحام 

 .سهولة الدخول والخروج للطريق 

 .المباني الهامة على جانبي الطريق 

 أخرى ...................................... 

 لماذا؟ بسبب:  
 .الحالة السيئة للطريق 

  على الطريق.السرعة 

 .كثرة اإلشارات على الطريق 

 .االزدحام 

 .المحالت على الطريق 

 .خطورة الطريق 

 أخرى ....................................... 
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 ) ( ممتازة ، )  ( جيدة ، )  ( متوسطة ، )  ( رديئة .ما تقييمك لفاعلية وأداء شبكة الطرق الحالية :  -

 )  ( نعم ، )  ( ال .هل تعتقد أن عرض الشوارع يناسب حجم المرور فيها في أوقات الذروة :  -

 . ......................:  نوع هذه المشاكل وما)  ( نعم ، )  ( ال ، هل تواجهك مشاكل في القيادة :  -

 . ...................... بال فلماذا :. وإذا كانت اإلجابة )  ( نعم ، )  ( ال هل تشجع استعمال الحافالت العامة : -

 هل تعاني منطقة سكنك من أي من المشاكل التالية : -

 . ...................... . وإذا كانت اإلجابة بنعم فحدد المصدر للتلوث :)  ( نعم ، )  ( ال التلوث البيئي :

 ....................... للتلوث :. وإذا كانت اإلجابة بنعم فحدد المصدر )  ( نعم ، )  ( الالضجيج : 

 .)  ( نعم ، )  ( ال الشوارع السريعة وغير اآلمنة  :

 . )  ( نعم ، )  ( ال عدم وجود أرصفة وأماكن خاصة للمشاة :

 

 .)  ( نعم ، )  ( ال هل هناك نقص في الخدمات يعاني منها سكان المنطقة : -

للتسهيل على السكان والتقليل من حجم رحالتهم  ما هي الخدمات التي تقترح توفيرها في منطقة سكنك  -

 اليومية :

 

 

 .......................، ولماذا  )  ( نعم ، )  ( الهل تعتقد أن حركة المشاة آمنة في منطقتك   -

 اني منها منطقتك وتود إضافتها : والمواصالت والخدمات التي تعما المشاكل األخرى المتعلقة بالنقل  -

........................................................................ .................................................... . 

 

بخصوص الصورة الذهنية لمدينة بنغازي ، هل تعتقد أن المدينة واضحة في مالمحها وسهلة الوصف ،  -

 – )  ( نعم ، )  ( الهل يسهل عليك وصف مكان سكنك أو عملك ألي زائر جديد من خارج المدينة ،بمعنى 

 ............................................................... وإذا كانت اإلجابة بال فلماذا 

 . ألنه ال يوجد تسمية واضحة للشوارع 

  . ألنه ال يوجد عالمات مميزة وميادين 

  . تخطيطها غير واضح 

  . التوسع العشوائي والمخالفات 

 . ...................... أخرى 

 

 :  عندما تذكر كلمة بنغازي أمامك، ما أول شيء يخطر ببالك من العالمات المميزة للمدينة -

 .منارة سيدي خريبيش 

 .فندق تبستي 

 .مبنى الدعوة اإلسالمية 

 .المدينة الرياضية 

  العربي(.سوق الجريد )السوق 

 

 رنيش.ومنظر البحر والك 

  بنغازي جامعة 

 جامعة العرب الطبية 

  يوليو. 32بحيرة 

 أخرى ....................... 

 ..................................................................................مالحظات ترغب في إضافتها  -

  

 

 

      شكراً لتعاونمك 

 و لمك منا جزيل الشكر والتقدير                                                                                                                    

 الباحثة : بسمة جعودة                                                                                                                      
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 رسالة إلى قسم المرور والتراخيص

 

 بنغازي  - األخ / رئيس قسم المرور والتراخيص

 بعد التحية،،،

على الحركة واستعماالت األراضي داخل مدينة  هامشروع دراسة: الطرق الرئيسية وتأثير
بنغازي، وهو مشروع لنيل درجة التخصص العالي الماجستير بقسم الجغرافيا في كلية اآلداب، 

 بنغازي.

الطرق الرئيسية بالمدينة، ومستوياتها وتدرجها الهرمي،  يهدف هذا المشروع إلى دراسة شبكة
ة والجغرافية واالختناقات المرورية عليها، ومحاولة عرض وتحليل أهم المشاكل التخطيطي

وتأثيراتها اإليجابية والسلبية على هذه  ، اوإعادة النظر في استعماالت األرض المحيطة به
 الطرق.

ح فكرة ن شانها العمل على توضيمعليه نرجو منكم التكرم بإمدادنا بالمعلومات والبيانات التي 
جه ببعض المؤشرات التي تعمل على التخفيف من نتباه والتوالالبحث والمساهمة في لفت ا

 المشاكل على هذه الطرق.

 الطرق مجال الدراسة هي:

 .خارجيال –الخامس  –الرابع  –الثالث  –الثاني  –األول : الطريق الدائري الطرق الدائرية

طريق العروبة الممتد من المدخل  –طريق الهواري  –طريق المطار : الطرق الشعاعية 
شارع الجزائر )  -طريق طرابلس للمدخل الغربي محورلمدينة )بو دزيرة( ليصل الشرقي ل

 .طريق قاريونس ( 

 الرويسات –الوحدة العربية  –القيروان  –الطرق الرئيسية األخرى مثل شارع األندلس 
 وغيرها من نفس الدرجة.

 األسئلة:

 ما هو العدد الكلي للمركبات بمدينة بنغازي؟ .1
 للعشر السنوات السابقة ؟()هل هناك إحصائيات 

 هل هناك تصنيف ألعداد المركبات بالمدينة ؟ .2
 .سيارات خاصة وعددها 
 .سيارات أجرة وعددها 
 .حافالت وعددها 
 .سيارات النقل العام وعددها 
 .مركبات النقل الثقيل 

 

 حصائيات عن كثافة تدفق المرور على الطرق الرئيسية ؟إهل توجد أي  .3

 تستعمل هذه الطرق في أوقات الذروة ؟ () أي عدد المركبات التي 
 ما هي السرعة المحددة على هذه الطرق ؟ .4
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 الطرق الدائرية
 األول. -
 الثاني. -
 الثالث. -
 الرابع. -
 الخامس. -
 . الخارجي  -

 الطرق الشعاعية        

 طريق المطار. -
 طريق الهواري. -
 طريق العروبة. -
 طريق طرابلس ) امتداد العروبة (. -
 قنفودة( طريق القرية السياحية.قاريونس و طريقشارع الجزائر ) -

 

هل تختلف السرعات على الطريق الواحد في مقاطع معينة أي في جزء دون أجزاء،  .5
مثل طريق المطار )الجزء مستشفى الجالء درجته تختلف عن األجزاء ما بعد مسجد 

 البدرية( ؟
 

 حة ؟هل التسميات الفعلية لهذه الطرق صحيحة ؟ وما هي التسميات الصحي .6
 

 .طريق المطار -
 الناصر(. طريق الهواري )جمال عبد -
 طريق العروبة . -
 طريق طرابلس. -
 قاريونس )طريق القرية السياحية(. شارع الجزائر، -
 هل توجد خريطة عليها أسماء الطرق ودرجتها ؟ -

 

ستعانة ببعض اإلحصائيات حول حوادث المرور واألسباب التي أدت إلى هل يمكن اال .7

م( أو ما يمكن توفره 2001 –م 1991العشر سنوات الماضية من )حدوثها خالل 

 لديكم من معلومات على مستوى مدينة بنغازي ؟

 

 

 السنة
المجموع الكلي 

 للحوادث
عدد المركبات 

 المتضررة
 عدد الحوادث المميتة

عدد الحوادث البسيطة 
 )الجرحى(

     

 

هل هناك تصنيف لعدد الحوادث ليالً و نهاراً ؟ وأيهما أكثر الحوادث الليلة أم النهارية ؟  .1

 حصائيات ؟إوهل هناك 
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ما هي األسباب الفعلية لحوادث المرور على الطرق الرئيسية ؟ يرجى ترتيبها حسب  .9

 ضافته حسب رأيكم الشخصي ؟إضافة ما يمكن إاألولوية و 
 السرعة. .1
 سبقية.عدم مراعاة األ .2
 لتزام اليمين.اعدم  .3
 عدم مراعاة وتوفر ممرات المشاة. .4
 القيادة بحالة سكر أو تخدير. .5
 عدم استعمال إشارات الدوران. .6
 عدم احترام إشارات المرور. .7
 استعمال النور المبهر ليالً. .1
 جتياز في وقت غير مناسب.اال .9

 االستعماالت الخدمية الغير مناسبة في موقعها على الطريق. .10
 توفر ممر واضح لعبور المشاة.عدم  .11
 سوء الحالة الفنية للطرق. .12
 أخرى. .13

 

ما هي التقاطعات الرئيسة التي بحاجة ماسة لمعالجة التقاطع إما بإشارة ضوئية أو  .10
 بدوران أو غيرها ؟

 
 ختناقاً ؟ وفي أي األوقات؟ وما السبب؟ا ما أكثر أو أشد المواقع أو التقاطعات الضوئية .11

 
 ختناقات المرورية ؟من هذه اال بماذا تنصح للتخفيف .12

 
ما هي أكثر النقاط التي تتمركز بها الحوادث على الطرق الرئيسية ؟ وما هو السبب  .13

 الفعلي في نظركم ؟
 

 بماذا تنصح للتخفيف من هذه الحوادث المرورية على هذه الطرقات ؟ .14
 

هل هناك مسارات أو طرق خاصة لمركبات النقل الثقيل ؟ وأي من هذه الطرق  .15
وماهو التوقيت المسموح لشاحنات لرئيسية تمنع من مرور مركبات النقل الثقيل عليها ؟ا

 النقل الثقيل بالتنقل به عبر طرق المدينة .
 

 ضافتها.إمالحظات أو نقاط ترغبون في  .16

 

 

 و لكم منا جزيل الشكر والتقدير

 ة : بسمة جعودةالباحث                                                              
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 (: تعداد المركبات في تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري األول.67الشكل رقم )

 .95المصدر: شركة سيستيماتيكا اإليطالية، مرجع سابق، التقرير األول ، صفحة 
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 ث.لالطريق الدائري الثا(: تعداد المركبات في تقاطع طريق المطار مع 66الشكل رقم )

 .97المصدر: شركة سيستيماتيكا اإليطالية، مرجع سابق، التقرير األول ، صفحة 

 


