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ة   االفتتاح
ة الحميدة سماتالمن     التي يتميز بها مجتمعنا العري عامة والليبي  الطي

عين خاصة سمة التسامح والتكافل والتعاضد، أخالق أجدادنا، مت مَ  متأثرن  نا حث لتعال
 تعترها الغفلة ولكن المجتمعات قد ﴾وتعاونوا على  البر والتقو ﴿تعالى قالننا دي اعليه

صيبها شيء  ممن الخلف م والمفاه غضاء مح تحل، لديهم ل فتنقلب الق ، ل الحبال
ل التسامح، فما أحوجنا اليوم أكثر من أ وقت مضى إلى التشبث بهذه واالنتقام مح

عة من ديننا اإلسالمي   .األخالق النا
ة والحقد بين أبناء المجتمع، وسر  ل ملفت للنظر الكراه ش ت في لقد تفشت و

قة دمائهم ة الض ست من سمات  ،النفع ة المقيتة، إن هذه األخالق السيئة ل واألنان
م ديننا، وٕانها لمن عوامل الضعف قال تعالى: وال تنازعوا فتفشلوا  ﴿مجتمعنا، وال من تعال

م نسان اإللسمو، وهو جوهر األخالق والدين، و الحب والوئام روح القوة واف ﴾وتذهب رح
ع  ا والمتش م الدين المتوازن نفس ه ينضح، إن ف ،له تسامح وٕاحسانبتعال ما ف اإلناء 

لتمس العذر اآلخرن، حسن الظن   . للمخطئين و
ة عامة والليبي خاصة إال نتاج  هذه وما الصراعات في المجتمعات اإلسالم

غض المبثوث، والتنافس غير الشرف، مما يجعلنا فرسة سهلة  ة المصنوعة، وال الكراه
ة والجارحة تتقاذف بين  لألعداء،المنال  حت الكلمات الناب ة حتى أص انتشرت الكراه

عض  ة أهل الناس، واألدهى واألمّر أن تنتشر بين  وعلى منابر العلم  علم،الطل
احوالمعرفة، و  ح دم المسلم يراق ص ال ونهار مسو  اأص دون ذنب.ااء، ل     ، بذنب و
ة على حساب أخر لقد  ا هامش ة مصير جوهرة تقدمت قضا ة، فأين قض

فعل ، فعلى أهل العلم مما يدور اآلنأهلها اليهود أعداء هللا  هفلسطين والقدس وما 
احثين أن يتقدموا الص خاصة أساتذة الجامعات وال ة فو الفضل و ف في الدعوة لنبذ الكراه

            هيئة التحرر         . وٕانعاش بذرة الخير في قلوب الناس،  وتعزز دعائم الحب والوئام  
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  الرقيبي دمحم أبوغرارة /د                                                
  جامعة طرابلس                                                     

  
  

  مقدمــة :
اسـتعماالت األراضـي  ـة التـي حولـه اهتم اإلنسـان  ات الجغراف المـدر منـذ اهتمامـه 

ـــة وجـــود  ف ـــان والزمـــان، ممـــا أتـــاح لـــه طـــرح عـــدة استفســـارات علـــى نفســـه عـــن  فـــي الم
عاينهــا، محــاوًال ابتكــار الوســيلة  ــة المتنوعــة التــي  ات الجغراف ــع هــذه المــدر وانتشــار وتوز

ـان االجتهـاد الجغرافـي  رهـا . ولمـا  العلمـي يرجـع فـي جــوهره األنسـب للتعامـل معهـا وتطو
إلى دراسة األراضي، ودراسة نشاطات اإلنسان، فإن دراسة موضوع استعماالت األراضـي 
حتـــو نشـــاطه،  ارهـــا المســـرح الـــذ  اعت يخـــتص بتقصـــي العالقـــة بـــين اإلنســـان واألرض 
فهـا واسـتخدامها واالنتفـاع بهـا  لـتمس توظ قدم على التفاعـل مـع األرض و ولكون اإلنسان 

ـة  ،الت وأغـراض مختلفـةفي مجا ـه ال تخـرج عنـه عمل مطلـب وهـدف وتوج وهـذا المعنـى 
ـــة، ومـــن بينهـــا مدينـــة تـــاجوراء التـــي تنقســـم  ــتعماالت األراضـــي فـــي المـــدن الليب م اسـ تنظـــ
ــة  انــًا ومعقــدة ومنفــردة أو مر أراضــيها إلــى اســتعماالت لعــدة أغــراض مختلفــة متداخلــة أح

ــعه ــــار مواضــ ــــس اخت ع  ، انــــًا أخــــر ــــة أح ة واجتماع ة اقتصــــاد ـــل متشــــا ـــأثير عوامـ ا تـ
، فقــد تغيــر  ة هــي التــي حــددت أمــاكن تواجــدها علــى رقعــة حيــز المدينــة الحضــر اســ وس
ة والتحـــوالت  ــوذج األوضـــاع االقتصـــاد ـــر نمـــ ونمـ ــتعماالت األراضـــي وفقـــًا لتغي نمـــ اسـ

ـع تطـور اسـتعماالت ا ـن مالحظتـه مـن تت م ة التي صاحبته، وهـو مـا  ألراضـي االجتماع
ات وحتى أواخر القرن العشرن .   مدينة تاجوراء من منتصف الستين
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ًا، ونمــوًا حضــرًا مــن خــالل توســع مخططهــا، ومــا  ان لقــد شــهدت المدينــة نمــوًا ســ
فة أو  ه من تغيرات في استعماالت األراضي سواًء من حيث توزع أو مساحة الوظ   صاح

اني أو المؤسسات والتجهي   زات الهامة .أنواع وأنما الم
حـــث  هـــدف هـــذا ال ـــع النمـــو الحضـــر لمدينـــة تـــاجوراء مـــن واقـــع إو جمـــاًال إلـــى تت

عض  ،مخططــات اســتعماالت األراضــي بهــا يبهــا الــداخلي أو مورفولوجيتهــا بــ ومقارنــة تر
يب الداخلي للمدن .  نظرات التر

المدينـة منهجـًا  حث في أن موضوع استعماالت األراضي  ة ال ًا وتكمن أهم وأسـلو
االســتعانة  ــن أن يــتم  م ــذ  ــداخلي، وال يبهــا ال ــل تأكيــد تحليــل لنســيج المدينــة وتر هــو 
عالقـات  اني للوظائف أو الخـدمات والمرافـ المتنوعـة؛  الخرائ التي توضح التوزع الم
ــــل  شــــغلها  حتلهــــا أو  ـــة التــــي  ـ ة المئو ل اســــتعماالت األراضــــي والنســــ ــــة بــــين شــــ ان م

وقــد تبــين مــن واقــع اســتعماالت األراضــي، وآراء الكثيــر مــن المهتمــين بهــا أن ، )1(اســتعمال
حــددون األوضــاع  خــرائ اســتعماالت األراضــي تقــدم خدمــة هامــة لكــل المخططــين الــذين 
ـان  ان فـي الم ة فـي مـد زمنـي محـدود، بهـدف خدمـة السـ ـات المسـتقبل القائمة، والمتطل

ات المتاحة،  ان حث واضعين نصب أعينهم اإلم لة ال اغة مش ن ص م اق  وفي هذا الس
ة :   -في التساؤالت اآلت

يـب الـداخلي للمـدن، ومـا مـد تماشـيها أو موائمتهـا مـع مخطـ  - ما مفهوم نظرات التر
مدينة تاجوراء؟   . استعماالت األراضي 

عة النمو الحض - ــــــر من خــــــما طب ــــــالل تطور مخطــ   ماالت األراضي بهذه ــــــطات استعـــ
اني البو أدمحم،  )1(                                                  ة غرارة الرقيبي، التحليل الم مدينة الزاو ة  ن دراسة  –ستعماالت األرض الس

تورا  في ة المدن، ( أطروحة د ة اآلداب، جامعة طرابلس هجغراف ل  2009، غير منشورة )، 
  . 161، ص
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م، وما هـي أهـم جوانـب القصـور فـي المخطـ المعتمـد 2006، 1966عامي المدينة بين 
  .  م؟2000لسنة 

مدينة تاجوراء في المفهوم النظر :   استعماالت األرض 
ل مرت مدينة تاجوراء ما هو إال نتاج لتارخ طو   إن تطور استعماالت األراضي 

اينــت خاللــه هــذه االســتعماالت مــن فتــرة ألخــر بــين انــت  ــه المدينــة، ت مــة وحديثــة،  قد
في الحرفي الذ مارسته أو  اس منطقي للدور الوظ ة وظائفهـاانع  تمارسه المدينة، وألهم

ة لألراضـي حـدثت نتيجـة للنمـو السـ استعماالت عشوائ ًا  اني المتسـارع، والـنقص مصحو
عـض الفتـرات في المساكن طه العامـة فـي  معايير المخطـ وأنظمتـه وضـوا ، وعدم التقيد 

  ن عمر المدينة .م
غيرهـــا مـــن ال ـــة تـــاجوراء و ـــي تمارســـها مدين مـــدن مـــن خـــالل وتظهـــر األنشـــطة الت

ــتعماالت األراضـــــي  ــــةأاســ ـــل فـــــي  ،نمــــا ومســـــاحات مختلف والتـــــي قــــد تتعـــــارض أو تتماثـ
ــــون  ك والتــــداخل  اتهــــا فــــإن التشــــا انــــًا فــــي مخططــــات اســــتعمال  متطل ســــمة ظــــاهرة أح

مــا أوضــح آدمــز  ــل نمــ مــن أنمــا اســتعماالت األراضــي ؛ (Adams)األراضــي  ــأن 
ـة لألراضــي أو ســعر  مــة فعل ــة أو تقيـده ق ط يختـار موضــعًا تحـدده ضــوا ومعـايير تخط

ــة اســتعماله ــة ونوع ف م فــي طرقــة و ة تختلــف  )1(يــتح ن ــاء الســ ــات األح ذاكــرًا أن متطل
ـــــات فــــي القطـــــاعين يخ مــــا أن المتطل ة،  ـــناع ـــن مثلهــــا فـــــي المنــــاط الصــ تلــــف عـــــن عـ

لة أو  ــون مشــ ــن أن  م ــذلك فــإن مــا  ة، و ــة والصــح م ــات فــي األغــراض التعل المتطل
ـة  ـون ميـزة مرغو ني مـثًال، قـد  قف في وجه استعمال معين لألراضـي لغـرض سـ عائقًا 
ـــع الفعلــــي  ثافــــة االســــتعمال والتوزـ ــيرًا إلــــى أن  مــــي، مشــ الســــتعمال آخــــر صــــحي أو تعل

                                                 )1( A.Adams And others, spatial organization The Geographer,s view of 
THE WORLD, PRINTICE Hall,Englewood, 1971, p.345   
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بيـرًا فـي اسـتعماالت لألرض يختلـف وفقـًا الخـتال ـون  ة، وأن التنـافس  ان ف الكثافـة السـ
ــــة بوســــ المدينــــة، ومتناقصــــة  ثافــــة عال ــون ذات  ــــة والتــــي تكــ األرض لألغــــراض التجار
ما  ة .  ن س الحالة في االستعماالت لألغراض الس ع االتجاه صوب األطراف  ًا  تدرج

عـــد عـــامالً  ــور وســـائل النقـــل وتعـــددها  ـــى انتشـــار وتشـــتت  أشـــار إلـــى أن تطـ مســـاعدًا عل
الحـــ علـــى  اتجـــاه أطـــراف المدينـــة، وهـــو مـــا  ة  ن اســـتعماالت األراضـــي لألغـــراض الســـ
شــدة فــي قلــب  مدينــة تــاجوراء فــي الوقــت الحاضــر، حيــث تزاحمــت االســتعماالت التجارــة 

ــ الرئ ،حــول مســجد مــراد آغــا *(C.B.D)المدينــة التجــار  ســي الــذ وعلــى امتــداد الطر
ــ الســاحلي وطرــ ســاحل إب المدينــة مــن الشــمال قطــع قلــ طــًا بــين الطر لــى الجنــوب را
حر.   ال

ع ة الشوارع نحو أطرافها والطرق إلى خارجها فقد أد إلى  ثرة أما امتداد ش
اني ة وانتشار العمران والم ن طة بوس المدينة، والتجمعات الس ، وتبدو في المزارع المح

ة والمحالت التجارة مع امتداد واضحة ظاهرة االمتداد أو اال ن نتشار العمراني للكتل الس
ة .   الطرق المتجهة غرا وشرقا وخارج حدود مخططها في الجهة الجنو

عيـدة عـن  جوراءلقد مر مخط مدينة تا ظروف غيـر  واستعماالت األراضي فيها 
ــــة  ــــه قــــ(Adams)رؤ ــت عل ــــز المدينــــة تنافســ مر مًا ، ذلــــك أن اســــتعماالت األراضــــي  د

ة ، صن استعماالت لعدة ة ، خدم ن ـة ، وتجارـة )أغراض ( س فـة أو حرف ة خف وقـد ، اع
ني أغلبهــا فـــمثــل االســتعمال الســـ ــان التكتــل والوظ ــة، فقـــد  ــة ســـمة غال ـــس ة المر ع  ،

فـي العقود األخيرة التي بدأت تظهر فيها االستعماالت المنظمة أو المتخصصة لألراضـي 
أماكن التجارة والتسوق طات المدينةمحاولة لتنفيذ مخط بدو واضحًا التشبث  في وسـ ، و

اتها حــول المدينــة وواجهاتهــا الهامــة ة بهــا أهمهــا بــد ســ ، ممثلــة فــي الشــوارع أو الطــرق الرئ
ظهــر التم ــس ذلــك ال  ع ن فــي وســ المدينــةمســجد مــراد آغــا، و الســ ثيــرًا  ، بــدليل ســك 

زة  *                                                    Central Business Districtالمنطقة التجارة المر
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ـــه وامتــدادها خـــارج مخططهـــا اانتشــار المســـاكن وتجمعاتهــا فـــي أطرافهـــ ، والــذ ســـاعد عل
ســي فــي اتجــاه العمــران  ــان لهــا دور رئ تطــور وســائل النقــل وشــ الطــرق المعبــدة التــي 

ة للمدينة .   صوب األطراف الحضرة الرف
ر عن مدين تـــــولعل ما ُذ ون متة الكو اد  ــــــــ،  ثير من المدن ــــ قًا مع واقع    طا

ة  مة لم تكن هي المدينة العر ت القد مدينة تاجوراء، فقد رأ الكاتب أن مدينة الكو
ل استعماالت األراضيا ساحاتها لجديدة في ش طة،  س مة متواضعة  ، فالمدينة القد

انيها الظروف ابها ومناراتهاوق ان، تحدت م ، فيها نوع من التوازن بين اإلنسان والم
انها ة وعاش س ة القاس ع ة معتمدين على الزراعة والتجارة  الطب مع الزمن فترات تارخ

حر  م )1(والصيد ال . أما المدينة الحديثة اليوم فقد جمعت بين التراث البنائي القد
شة مع مظاهر حضرة معقدة نوعًا ما ناتجة عن التغيرات أو  والمعاصر الحديث، متعا

 ستعمال وما صاحبها من تغيرالتغير السرع في استعماالت األراضي، وتعدد نم اال
ة العالقات اة ورؤ ان في أسلوب الح ، خاصة تلك العالقة المعقدة القائمة بين الس

قدر ما  حدوها من تجاوزات وتناقضات، و واستعماالت األراضي لألغراض المختلفة وما 
تشهد المدينة من النمو والتطور وجمال فن العمارة وفن ش الطرق والجسور، فإنها 

عاني من مشاكل تخص الساكنين من جراء ممارسات تخص التجاوز في استعماالت ت
  األرض .
حر، ثم    ة من شاطئ ال مدينة صغيرة قر مدينة تاجوراء بدأـت نموها العمراني 

ة  ة والبيئ ع تطورت حضرًا وأخذت نم ونسيج بنائها مما فرضته عليها الظروف الطب
شوارعها الض ان،  طة والس ة متعرجة وهي اليوم تقف في تضاد المح قة وأكثرها ملتو

اين في  حاد مع نم ونموذج حديث ذو انتشار حضر واسع، ذو تنوع في الخدمات وت
ت، )1(                                                  ، الكو عة مقهو ، 1987راض، النقيب، علم التخط وٕاعداد المخططين، مط

 . 67،68ص
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وتعدد في استعمال األراضي، وتزايد في الطلب على األراضي لألغراض  ،التوزع
ة لألغراض ة العال ان ة، وتنافس على المواضع ذات المنفعة الم ن   التجارة . الس

هدف ومحتو ومسعى له  إن دراسة استعماالت األراضي في مدينة تاجوراء 
ل استعمال ونسبته بين االستعماالت األخر من  ة في تسل الضوء على نم  أهم
اني  رة واضحة عن االتساع المساحي والنمو الس قدم ف ما أنه  حيز المدينة الحضر . 

ني الذ شهدته المدينة، ان المالئم  والس ان إيجاد الم والذ حاول من خالله هؤالء الس
ســعون إليـــه في ظل نمو المدينة وتغير مورفولوجيتها عة االستعمال الذ  التطور  ،لطب

ةالحضر  عقب تسخير عوائد النف في مخططات  ؛الذ شهدته خالل العقود الماض
ة، مما جعل مخططها الحض ة والخماس ة الثالث تار 1305.7ر يتوسع من (التنم ) ه

تار في عام  3170.9م إلى 1966عام  تار في عام  3677م، ثم إلى 1980ه ه
ضم مخططها أخيرًا 2000 تار حسب دراسة الحالة  3722م ل   م2006الحاضرة لعام ه

يب المدينة الداخلي موضوعًا هامًا في  ل دراسة استخدام األراضي وتر وتش
ة ة أنها المدن جغراف مة وهو شأن معظم العواصم العر ، فمن المعروف عن المدن القد

قًا،  )، بخالف المدن الحديثة المخططة مس ًا مع الزمن (بدون تخط ع قد نمت نموًا طب
طها وذلك بدراسة أوضاعها  لها قد تمت إعادة تخط ن  إال أن معظم هذه المدن إن لم 

مها، وهو حال مدينة تاجوراء التي بدورها القائمة ووضع خطة أو مخط من أجل ت نظ
ًا من واحة أو قرة صغيرة على طر القوافل  ع ه نمت طب والحج إلى مدينة صغيرة ش

طاليين منذ عام مخططة مها لإل طها أو تنظ ان قصب السب في محاولة تخط ، و
م فرعي لمدينة طرابلس مع بدا1927 إقل حاضرة مخططة  حت تبرز  ة م، ثم أص

شرال ت ة (ار ة الدنمار ة مثل الشر ات األجنب  المخططات الشاملة على يد الشر
م ووضعت مخططًا 1966عام  ارتنر شب)؛ التي درست أوضاع المدينة القائمة الننج

ونستلنج1988شامًال لها لسنة  وداينش، و ة (دانن ضًا  م، ثم شر ة أ انجينيرز) الدنمار
ة 1984فة للمخط الساب في عام التي خططت للمنطقة المضا م ، ثم جاء دور شر
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ة التي در  سيرفس) البولند ، ووضعت مخططًا م1980ست األوضاع القائمة في عام (بول
  م .2000للمدينة لعام 

ائن حي ينمو مع الزمن ال  ما تاجوراء هي  قة األمر فإن أ مدينة  وفي حق
روف تنفيذها وهو ما يخل تناقضًا يتوقف منتظرًا الدراسات والمخططات، ومراحل وظ

انًا سوءًا  ،دائمًا بين النظرة والتطبي أو الواقع والمأمول، وما يزد األمر تعقيدًا وأح
حجة التعديل واإلضافة، مما قد  انًا  اطؤ والتأخر في تنفيذ المخططات أو التجاوز أح الت

عد المخط عن تحقي أهدافه ألجل المصلحة العامة.   ي
تعماالت األرض بين النموذج التقليد واآلخر الحديث يتطلب تحليل هذه إن اس

ما بينها، ودرجة االتاالستعم ة ومد أو درجة التفاعل ف ان ، ومعرفة عالقاتها الم
ة، وعند خروج مدينة تاجوراء عن  ان ة والمنفعة الم ان حسب األهم التفاعل على الم

مة متجاوزة حدودها ظهر مد م نمطًا والحديث نموذجًا، وأن  النواة القد الفارق بين القد
اني والمنشآت الحديثة التي تتطلب مساحات  عاب الم انها است مة لم تعد في إم النواة القد
واسعة، وهو ما جعل المدينة تتوسع حول هذه النواة حتى وصلت أطرافها وظهرت 

ة متعددة ذات خصائص ل أنو ة على ش ة والخدم ن ومميزات مخالفة  التجمعات الس
مة . انت سائدة في المدينة القد ًال ومضمونًا لتلك التي    ش

ع النظرات التي حاولت تفسير  برجس) النمو الداخلي للمدن مثل نظرة (ومن خالل تت
 القطاعات لصاحبها (هومر التي تعرف بنظرة الدوائر أو الحلقات المتراكزة، ونظرة

ةهوايت) و  ، حيث ُتعد نظرة الدوائر  (*)المتعددة لكل من (هارس وُألمان) نظرة األنو
ل1925المتراكزة أقدمها ( اغو)  )1() ش ة (ش وهي التي فسرت النمو الداخلي لمد

ة في خمسة نطاقات أو مناط دائرة  صورة متساو ة، بتوسعها نحو األطراف  األمر
                                                 

ل من (هارس وألمان) (*) ) وطورها    وضع أساسها (ماكنز
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زة ه  أو ،حول الحلقة األولى التي تمـثل المنطقة المر ز  قلب المدينة الذ تتر
مة وأخر إتجارة، إضافة االستعماالت ال ة قد ن فـة واستعماالت س لى الصناعات الخف

ة حديثة، وملتقى لطرق النقل الر  ن ةفي هيئة دور س س ة التي سماها  .ئ أما الحلقة الثان
ة، فهي تجم ةالمنطقة االنتقال ن فة التجارة والس ا الحلقة الثالثة حيث ، تليهع بين الوظ

ونوا قربين من مراكز أعمالهم  فضلون أن  ن العمال وذو الدخل المحدود الذين  س
اته، وهذه المنطقة مساكنها متواضعة واالعتماد فيها على  تجنبوا تكاليف النقل وصعو و
ة  ن عة وهي منطقة س عدها الحلقة الرا وسائل النقل العام أكثر من الخاص، ثم تأتي 
ل بيوت  لمتوسطي الدخل من أصحاب المهن التجارة الصغيرة، ومساكنها على ش

ة  ةمنفصلة متوسطة النوع ن . أما الحلقة الخامسة أو على هيئة شق في عمارات س
المنطقة الفاصلة، وهي التي تفصل  عرف  اب أو ما  واألخيرة فهي منطقة الذهاب واإل

عدها من أرا قة وما  ن فيها متوسطي الدخل، بين الحلقات السا س ضي خضراء و
ضًا لذو الدخل العالي، حيث االعتماد على وسيلة النقل  ة أ وتظهر بها المساكن الراق
ة للعمل بين المساكن ومراكز  الخاص أكثر من العام، والكثافة المنخفضة والرحلة اليوم

  )1(العمل في وس المدينة
مـا أنهـا لـم تصـمد  ـر وتعرضـت للنقـد،  هذا وقـد جـاءت هـذه النظرـة فـي وقـت م
ًال أمـــام تطـــور وســـائل النقـــل وتحســـن الطـــرق وارتفـــاع مســـتو الـــدخل التـــي أدت إلـــى  طـــو
مدينـــة  بيـــرة وســـرعة فـــي نمـــو المـــدن، وعنـــد عـــرض نمـــو اســـتعماالت األراضـــي  تغيـــرات 

ــة يتبــين أن نموهــا الــد عــض حلقاتهــا تــاجوراء علــى هــذه النظر م قــد يتطــاب مــع  اخلي القــد
ة المدن، دار صفا للنشر والتوزع، عمان،  )1(                                                  ، 53، ص2002صبر ، فارس الهيتي، جغراف

56 . 
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مة حول المسجد والسـوق  ل نواة المدينة، حيث تجمعت المساكن القد ة تش خاصة في بدا
ـــز  عثـــرت المســـاكن المنفـــردة ألصـــحاب المـــزارع حـــول مر ـــة، وت ـــة والحرف محالتـــه التجار

عــد خاصـة مـع تطـور الطـرق ووسـا مـا  ئل النقــل، المدينـة، ولكـن النمـو الحضـر السـرع ف
يبها الداخلي.   جعل المدينة تتجه نحو تفسيرات أحدث في تر

ل( ة الدوائر المتراكزة( بيرجس) .1ش   ) نموذج نظر
 

   
زة ( - 1   ) .C. B . Dالمنطقة التجارة المر
ة) . طقة االنالم - 2 ن ة ( تجارة س   نتقال
ن العمال ومحدود الدخل . - 3   منطقة س
  . منطقة متوسطي الدخل - 4
اب ( الضواحي ) . - 5  منطقة الذهاب واإل



 مجلة التربوي
مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر    8العدد   استعماالت األراضي 

- 291 - 
 

يـب  وفي نظرة القطاعات وضح (هومر ة طرق النقل ودورها فـي تر هوايت) أهم
ـــاين اإليجـــار وســـعر األرض المدينـــة الـــداخلي عـــد مـــن طـــرق النقـــل وت عـــا للقـــرب أو ال  ،ت

ذلك ظهـرت اسـتعم ل قطاعـات أو محـاور تمتـد مـع امتـداد الطـرق،و  االت األرض فـي شـ
اتجـاه طـرق النقـل  زـة  النمو المحور الـذ ينطلـ مـن منطقـة األعمـال المر ذلك قال  و

ل قط حيث يبدو  لحتى أطراف المدينة،  استعماالت معينة شـ ، حيـث )2(اع متخصصًا 
التالي:                                                ميز هوايت بين خمسة قطاعات 

  
ل( ة  ) نموذج2ش   القطاعات (هومرهوايت)نظر
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ز التجار .       - 1  قطاع أو منطقة المر
فة . -2  قطاع التجارة والصناعة الخف
ة .                 -3 ن المنخفض النوع  قطاع الس
ة .  -4 ن المتوس النوع  قطاع الس
ة . -5 ن العالي النوع  قطاع الس

الح  التمعن في نموذج هذه النظـرة  يبها الداخلي ال و أن مـدينة تاجوراء في تر
ـز المدينـة، وعلـى الــرغم  مر ـز التجــارة والنقـل  تتماشـى معـه إال فـي القطـاع األول، أ تر
ن في المدينة قد تـأثر بتطـور طـرق النقـل مـن حيـث النمـو السـرع، إال أنـه لـم  من أن الس

ــات مميــزة ل محــاور ذات نوع ة فــي وســ بــل علــى هيئــة مجــاورات  ؛يخطــ فــي شــ ن ســ
ـــة  ن فـــي أطـــراف المدين ـــر الســـ عث ـــدة  ـــة، ولكـــن امتـــداد الطـــرق المعب وشـــرق وغـــرب المدين

عض المواقع   .  )1(وخارجها، وشجع على انتشار البناء العشوائي في 
قين،  طًا بين النظرتين أو النموذجين السـا أما نظرة النو المتعددة ، فهي تعد را

ـــادة معـــدالت  وهـــي أكثـــر تطـــورًا منهمـــا، لكونهـــا ـــة ز دا جـــاءت إثـــر التطـــور الصـــناعي، و
ــًا عــن فــرص  حث ــة إلــى المــدن  ــف فــي الــدول الغر ان الر الهجــرة، ونــزوح الكثيــر مــن ســ
ة هـــي  ســ ظهــور نــواة رئ ــاة األفضــل. وقــد فســـرت هــذه النظرــة نمــو المدينـــة  العمــل والح

زــة،  منطقـة األعمـال التجارـة المر عــرف  ـة أو نــو القلـب التجـار أو مـا  ثـم ظهـور أنو
اينـــــة  ة المت ن ة وأخـــــر للمنـــــاط الســـــ ـــناع ـــــة والصــ ــتعماالت التجار متعـــــددة أخـــــر لالســـ

ــة للصــناعا أنو ــة، ثــم الضــواحي  لالنوع عيــد شــ ن ال وقــد توصــلت  )3(ت الثقيلــة أو الســ
ات .   هذه النظرة إلى تحديد تسع مناط أو نو

                                                 
احث، )1(   م . 2014من مالحظات ال
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فـة ن أن تنمو منطقـة للصـناعات الخف م القرب من قلب المدينة التجار  وفـي  ،ف
ــن أن تنتقــل إلــى منطقــة الصــناعات الثقيلــة م وفــي حالــة التخصــص قــد  ،حالــة تطورهــا 

ة متخصصة . ة صناع نواة أو ضاح   تظهر 
ـز المدي ة من مر ن القر ، لمحـدودنـة تظهـر مسـاكن ذو الـدخل اوفي منطقة الس

ــن االنتقــال إلــى نــواة أو منطقــة مســاكن ذو الــدخل  م تحســن ظــروفهم ومســتو دخلهــم  و
ــادة الــدخل  ز ــن االنتقــال إلــى منطقــة مســاكن ذو الــدخل المرتفــع، و م ، ومنهــا  المتوســ
ة في الضواحي. وقد حدد  ن العالي النوع شي أكثر تتكون نواة للس وتحسن المستو المع

ملحقاتهـــا مـــن نـــواة لظهـــور األســـو  بيـــرة  اق المجمعـــة فـــي أطـــراف المدينـــة ذات مســـاحات 
ارات المتــــرددين عليهــــامح مــــا اشــــتر وجــــود أحزمــــة خضــــراء تفصــــل طــــات وقــــوف ســــ  .

ــك المخصصـــة  ة عـــن االســـتعماالت األخـــر وخاصـــة تلـ غة الصـــناع ـــات ذات الصـــ النو
الضواحي . ة  ن   لألغراض الس

ن القول  م لنمـوذج الـذ وضـعه (هـارس وألمـان) عـن أن هذه النظرة أو هـذا او
ًا إلـى مخطـ أو  ـات متعـددة، هـو أقـرب نسـب ل نـو أو نو يب المدينة الداخلي فـي شـ تر

م استعماالت األرض في مدينة تاجوراء، فهي تظهر موزعـة فـي منـاط أو تقسـ مات تنظ
ه أمتنوعــة ة فــي شــ ــة وصــناع ة وتجار ن ــة متعــددة مختلفــة حجمــًا ومســاحة، ســ مــا   .نو

ــوب المدينــــة مثــــل مصــــانع الشــــاحنات  ــــاألطراف فــــي جنــ ــناعات الثقيلــــة  ــــز الصــ وأن تمر
ــة  والجــرارات والحــافالت واإلطــارات والنضــائد، وغيرهــا فــي أطــراف المدينــة الحضــرة الرف
ـز المدينـة تحـ بهـا  زـة علـى وجودهـا فـي مر ة، مع محافظة منطقة التجـارة المر الجنو

ة المالتجمعات ال ن وعلى الرغم من أن هـذه النظرـة هـي أقـرب  .ختلفة األنواع واألحجامس
ــات  ــع النظر يــب الــداخلي لمدينــة تــاجوراء، إال أن جم فســر النمــو والتر ــن أن  م نمــوذج 
حت اليـوم غيــر قــادرة تمامـًا عــن تفســير نمـو المــدن الحديثــة  مـا فيهــا النظرـة األخيــرة أصــ

يبها الداخلي، ومـن بينهـا مدينـة تـ عـد تطـور وتشـعب طـرق النقـل ومـا وتر اجوراء، خاصـة 
ع المجاالت وتعقـد فـي وظـائف المدينـة ونمـو  صاحبها من تنوع في وسائله، وتقدم في جم
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انــا تجــاوز حــدود المخطــ المعتمــد ُا أح وأرــك حتــى المخططــين  ،حضــر متســارع عشــوائ
  القائمين على تنفيذ المخط ومشروعاته أو مقرراته .

ــر (مصــيلحي) وفـي تحليــل لشخصــ ــة ذ إحـد المــدن العر ة،  ة المدينــة الســعود
ــــل  (Alonso)أن نمــــوذج آلنســــو عتبــــر نموذجــــًا موفقــــًا بــــين  ــب المدينــــة الــــداخلي،  يــ لتر

ــة عنــد (بــرجس) و (هــومر هوايــت) و(هــارس وألمــان)، حيــث  النمــاذج أو النظرــات التقليد
يـــب المدينـــة الـــداخلي بـــين نمـــوذج (آلنســـو) البـــدائل المقترحـــة حـــديثًا مـــن خـــالل ر  تـــه لتر ؤ

أثمان األراضي والمردود االقتصاد المتوقـع )1(المعاصر اين استعماالته متأثرة  ، الذ تت
ـــز المدينـــة، أو مـــن  عـــد أو القـــرب مـــن مر ال طـــة  ـــة المرت ان منهـــا، أو حســـب المنفعـــة الم

ة  مـا ترجـع إلـى التنـافس علـى األراضـي فـي مخططهـا (Sub Centers)المراكز الثانو  .
ان  حســـب العائـــد المتوقـــع أو المرجـــو منهـــا، فـــي  منظومـــة عالقـــات واتصـــاالت بـــين الســـ

ان ودور وسائل النقل المتطورة والطرق الجيدة في تعززها   .)*(والم
مدينـة تـاجوراء فـي ظـل  ن استنتاجه عن استعماالت األراضـي  م وعمومًا فإن ما 

ـان مـاهذه النظرات،  ادلـة بـين اإلنسـان والم  ،هـو إال نتيجـة لمجموعـة مـن العالقـات المت
ًا، وهـــي موزعـــة علـــى رقعـــة المدينـــة بتـــأثير ة وتناســـ عـــدة  وهـــذه االســـتعماالت تختلـــف نســـ

طه، وغــض الطــرف عنهــا  ضــوا عوامــل مثــل تطبيــ المخطــ أو التجــاوز وعــدم االلتــزام 
ــــ ان الثقاف ات الســــ ــتو ــــة أو لمسـ ة لظـــروف اجتماع ــــة واالقتصــــاد ـــات االجتماع ة، فالعالق

ًال متــدرجًا مــن اســتعماالت األراضــي مــن األحــاد  لهــا شــ ة أفــرزت  ة المتشــا اســ والس
المدينة . ب المعقد  س إلى المر   ال

ة، دار اإلصالح، الدمام،  )1(                                                  ة المدينة السعود ، 1، 1984فتحي، دمحم مصيلحي، شخص
  . 203،204ص
اق *  ,Alonsok .w, “ATheory of The Urban Land Market.:راجع في هذا الس

PRSA, Regional science Association, vol . 6 1960 , pp 146-147 .  
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  النمو الحضر من واقع مخططات استعماالت األراضي :
مومتها ُتعد استعماالت األرض داخل المدينة إحد أسس وجودها  واستمرارة د

فة المدينة هي ذلك النشا  فة، فوظ ن تخيل مدينة ما دون وظ م اة، إذ ال  في الح
ان السبب في استمرار وجودها ونموها وتطورها في  االقتصاد الذ تمارسه والذ 

س استعماالت األرض في أ مدينة على مد أدائها )1(المستقبل ا ما تنع ، وغال
في وتخصصه انهاالوظ م الخدمات لس شرطة أن تكون هذه  ؛ا في مجال تقد

عاب الواقع االجتماعي واالقتصاد والحضار والثقافي  االستعماالت قد جاءت وف است
ا ونموا حضرا من خالل توسع مخططاتها وما  ان في المدينة، وقد شهدت المدن نموا س

ه من تغيرات في استعماالت األراضي سواء من حيث ا فة صاح لتوزع أو مساحة الوظ
ما تعتبر دراسة استعماالت األرض  اني أو المؤسسات والتجهيزات العامة،  أو أنواع الم
ن  ار الذ يوضح أماكن العمل والس ل العمراني للمدينة فهي المع من أهم دراسات اله

س على الحيز الحضر  طر الرئ ار أن هذه العناصر الثالثة هي المس اعت  والخدمات 
ة النقل والمرور   .)2(للمدينة وعليها تتوقف حر

انا  ومن أهم سمات المدينة القائمة اختالف األنشطة أو      تعارضها أح
ما  ل استعمال، ووضح (أدمز)  ات  ما بينها من حيث متطل وتتنافس االستعماالت ف

ل نم من أنما استعماالت األراضي يختار موضعًا تحدده ضوا و  أن  معايير تقدم 
ة ط ة لألراضي ،تخط مة فعل ة استعماله،  ،أو تقيده ق ف م في طرقة و أو سعر يتح

بيرا في استعماالت األرض لألغراض التجارة والتي تكون ذات  ون  فنجد التنافس 
ة بوس المدينة لما اتجهنا نحو ،ثافة عال ا  س  ،األطراف ومتناقصة تدرج ع

غداداألر ، أثر استعماالت هللا خطابعادل، عبد )1(                                                  ة النقل في مدينة  مجلة ، ض على حر
ة، العدد ة العراق ة الجغراف   .  29، ص 1988، 22الجمع

ة، )2(   . 59، ص1992عاطف، حمزة حسن، تخط المدن أسلوب ومراحل، جامعة قطر الدول
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عتبراالستعماالت لألغراض الس ما أن تطور وسائل النقل وتعددها  ة،  عامال  ن
ة وحظيت دراسة استعماالت  ن مساعدا على انتشار وتشتت األراضي لألغراض الس
اهتمام العديد من دارسي المدن سواء الجغرافيين أو غيرهم من  األرض في المدينة 

س ألن خرطة استعماالت األرض في المدينة ما هي إال صو  ؛مخططي المدن رة تع
ان وصورة  اجات الس ال استعماالت األرض المختلفة والتي هي رد فعل الحت تطور أش

اني لألنشطة التي ُتمارس في المدينة. م الم   من صور التنظ
ل  إن تطور استعماالت األرض في مدينة تاجوراء ما هو إال نتاج لتارخ طو

اينت من خاللها هذه االستعماالت من ه المدينة ت مة وحديثة؛  مرت  فتره ألخر بين قد
اس في الحرفي الذ مارسته أو تمارسه هذه المدينة،  امنطق اانت انع للدور الوظ

ظهر في أرع مراحل  ع تطور مدينة تاجوراء الحضر الذ  ن تت م ة وظائفها    وألهم
ة يوضحها تطور استعماالت األراضي جدول   . )1(مورفولوج

  م)2006 -1966استعماالت األراضي خالل الفترة بين () تطور 1جدول (
ادة/هـ  مساحة المدينة/هـ  السنة ادة%  مقدار الز ة الز معدل النمو السنو   نس

  لمساحة المدينة %
1966)1(  1305.7  --  --  --  
1980)2(  3170.9  1865.2  142.8  6.5  
2000)3(  3677  506.1  15.9  0.7  
2006)4(  3722  45  1.2  0.2  

ة، المملكة ا )1( ة وزارة التخط والتنم م طرابلس، تقرر جرد منطقة طرابلسإلليب ، قل
ع، تقرر عن منطقة تاجوراء   .10م، ص 1966، القسم السا

، بولسي )2( و، المخط الشامل ر أمانه المراف ، 2000فسفاد م، تاجوراء، مصدر ساب
  .  83ص 
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و، المخط  )3( ، بولسيرفسفاد ، 2000الشامل أمانه المراف م، تاجوراء، مصدر ساب
  . 32ص

تب االستشار الوطني، قسم التخط )4( ، 2006الحالة الحاضرة لعام  ،، طرابلسالم
ات مقترح مخط  م.                                                                                                           2025متطل

ا في حيزها الحضر مرت مدي نة تاجوراء بتغيرات عدة توسعت خاللها مساح
انت مساحتها  تار 1305.7حيث  تارًا  3170.9م، ثم ارتفعت إلى 1966عام  ه ه

تارا 1865.2بزادة قدرها  :أ م،1980عام  معدل زاد وصلت إلى  ،ه % 142.8و
معدل نمو سنو بلغ  ،سنة 14في مدة ال تتجاوز  -1966% خالل الفترة بين( 6.5و

الفترة الالحقة (1980 عتبر هذا النمو الحضر مرتفعا مقارنة  م) 2000 – 1980م)، و
في تلك الفترة في النمو الحضر من خالل التوسع  وذلك لما شهدته المدينة من تطور

م، حيث 1980عام عند دراسة األوضاع القائمة في  في استخدامات األراضي ظهر
ة  ة المختلفة وش ان والمراف الخدم اسُتعملت األراضي ألغراض متعددة من أهمها اإلس
الطرق التي حظيت المدينة بها في تلك الفترة، ثم ُحددت مساحة الحيز الحضر للمدينة 

تارًا حسب المخط الشامل لعام  3677صل إلىلت ة 2000ه م؛ الذ وضعته شر
و زادة قدرها (بولسيرفسفاد ه الوضع القائم في عام  506.1) و ان عل تارا عما  ه

ة زادة بلغت إلى 1980 نس معدل نمو15.6م و  - 1980% بين ( 0.7سنو بلغ % و
 )م.2000

ه إعداد 2006أما في عام  م حسب ما جاء في دراسة األوضاع القائمة لما تطل
تارًا  45دام الحضر للمدينة ستخاالم، فقد زادت مساحة  2025مقترح المخط لعام  ه

ة زادة قدرها  لت نس معدل نمو سنو وصل إلى 1.2ش معظمه %،  0.2% و
ني مضاف  عدم  وتعود هذه اإلضافة إلى ،لمخط في شرق المدينةإلى ااستعمال س

؛ خاصًة امل مشروعات استعماالت األراضي المعتمدة داخل فيذ نلتزام بتاال المخط
ان ة، وهو حال المخططات المشارع اإلس ة والمراف الخدم ة واالجتماع ة واالقتصاد
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ة2000الحضرة لسنة  ست استثناء ،م في معظم المدن الليب انت وما وتاجوراء ل ؛ التي 
سبب معوقات أهمها المشاكل اإلدارة  زالت متعثرة في تنفيذ مشارعها حتى يومنا هذا 

ة؛  الفتراخصوصا عدم االوالمال ة  للتزام  ا ،المشارع ذتنفيت الزمن ة ئوتأمين أع ها المال
ة .    التي واكبت المخططات في العقود الماض

  م :1966(أ) استعماالت األرضي لعام 
عد إجراء 1966وضع أول مخط حضر لمدينة تاجوراء في عام  م وذلك 

ة وحصرها الستخدام األراضي، حيث تميزت  مؤسسة وايتنج ة دراسة ميدان العالم
ة التي بلغت  فة الزراع ادة الوظ س تارا  793استعماالت األرض خالل هذه الفترة  ه

المدينة في)2(جدول س  انت النشا االقتصاد الرئ تلك  ، وهو ما يدل على أن الزراعة 
ام عدد م ؛الفترة منع من ق ن الوظائف والخدمات العامة التي جاءت إال أن ذلك لم 

فة  انات إلى أن أهم وظ ما تشير الب ان والتطور الحضر للمدينة،  ة لزادة الس استجا
ني بواقع  تارا، إذ احتلت القسم 106.7هي المساحة التي شغلها االستعمال الس ه

ًا من المساكن التي  تقع في القسم الشمالي من المدينة المساكن األكثر تطورًا عمران
ي، ولم تلعب الصناعة دورا هاما إذ اقتصرت على عدد من المنشآت الصغيرة  الجنو
ة وعدد من مطاحن الدقي تقع ثالثة  لصنع القرميد ومعصرة واحدة للزتون في الحميد

ة  0.5ستعمال الصناعي السوق ولم تتعد مساحة االمنها في  نس تار و %، 0.03ه
عة توزعها  1.9ا االستعمال التجار فبلغت أما المساحة التي شغله تارا واقتصرت طب ه

الدرجة األساس ة  ع السلع االستهالك عض األسواق مثل سوق  ،على محالت ب ووجود 
م س ممثًال دورا إقل قام يومي االثنين والخم  ًا هاما .تاجوراء المفتوح الذ 
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مدينة تاجوراء 2جدول ( ة    م.   1966) استعماالت األرض الحضر
ة %  المساحة / هـ  *نوع استعماالت األراضي   النس

ان   8.2  106.7  اإلس
  0.16  1.9  التجارة

ة   0.04  0.5  الصناع
  60.7  793  الزراعة

  30.9  403.6  األراضي الفضاء
  100  1305.7  مجموع االستعماالت

  
م طرابلس، مصدر  ة، إقل ة وزارة التخط والتنم ، صالمصدر: المملكة الليب   10ساب

  
م  عض االستعماالت لم ُتدرج في الجدول مثل االستعماالت في التعل * يبدو أن 

  والصحة نظرا لصغر مساحتها في تلك الفترة .
  

ة  طة، فالمدارس الثانو س ر لكونها تحتل مساحة  ة فلم تذ م أما المراف التعل
ترتب على الطالب الذهاب إلى منطقتي سوق  الجمعة وطرابلس انت غير متوفرة و

سبب تكاليف  ،للدراسة عة دراستهم  م ومتا التعل ن في استطاعة الكثيرن االلتحاق  ولم 
ة في هاتين المنطقتين وطول المسافة، أما المراف  ومشاق التنقل وقلة المقاعد الدراس

ة فقد اتصفت  شرف على ثالث مستوصفات إقلة الصح اتها ووجود طبيب واحد  ان م
حرالمدين بير في المدينة ماعدا شواطئ ال ة فهناك نقص   ة، أما المراف الترفيه

الممتازة التي تخدم القسم الشرقي من المدينة، وتقتصر المراف األخر على ناد 
ة ،راضي واحد عة للمدارس االبتدائ احات اللعب التا وملعب لكرة القدم في محلة  ،و

ة وملعب لكرة الجولف  ،ة المشا في حالة جيدةوملعب لكرة القدم في محل ،البرهان
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محلة أبي األشهر، خرطة ( لس)  استعمال أفراد قاعدة (و ) ، هذا ولم  2، 1خاص 
اني القائمة  االهتمام الخدمي المطلوب، وتمثلت أهم الم تحض المدينة في تلك الفترة 

ة، صورة ( وم اني المؤسسات الح  ).1بتاجوراء في م
ة في تاجوراء لعام 1صورة (                 وم اني الح   م1966) الم

 

، ص   م طرابلس، مصدر ساب ة، إقل ة وزارة التخط والتنم      14، 13المصدر: المملكة الليب
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طة ( مدينة تاجوراء لعام 1خر ة    م.1966) المدارس والمراف الترفيه

  

    
ة وزارةالمصدر م طرابلس، مصدر ساب : المملكة الليب ة ،إقل  . 15، ص التخط والتنم
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طة ( مدينة تاجوراء لعام 2خر اني العامة  ادات والم   م.1966) الع
 

   
ة وزارة التخط وال م طرابلس، مصدر سابالمصدر : المملكة الليب ة ،إقل   16، ص تنم
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المدينة لعام    م :1980(ب) استعماالت األراضي 
ل 1980 -  1973تاجوراء تطورا سرعا خالل الفترة (شهدت مدينة  ش م) 

ة جدول( سي نتيجة لتطور المشارع الصناع )، وقد أخذ التطور 3) وخرطة (3رئ
ة الواقعة جنوب المدينة منطقة األطراف الحضرة الرف انه  وقد تأثر النمو  ،الصناعي م

النمو الصناعي وتراجع التطور ا ا  حثه االقتصاد تأثرا قو ة  سبب ظروف بيئ لزراعي، 
حر مع  اه ال ة الالزمة للزراعة وتداخل م اه الجوف شرة تمثلت في نقص الم وأخر 
ضا  لة، وأ اه المالحة لمدة طو الم سبب الر  ة وانتقال الملوحة إلى الترة  اه العذ الم

ة الم ان على حساب األراضي الزراع طة، سبب التوسع الحضر للمدينة الذ  ح
ل تدرجي؛  ش ة  ة االقتصاد وعلى الرغم من فقدان الزراعة لكثير من أهميتها في التنم
عض حاجاتها من الغذاء، أما أهم معالم نمو  د المدينة ب فة تزو إال أنها الزالت تؤد وظ
ة، فهي تتمثل في تشييد مجمع تاجوراء الصناعي  فة الصناع المدينة في مجال الوظ

ضم عدة  ما تطورت خدمات الذ  مصانع أهمها الشاحنات والجرارات واإلطارات، 
ة  ة والدين ة والصح م الوظائف التعل لت و المدينة في المجاالت األخر  ة التي ش الثقاف

ة (ذنآمجتمعة  ، حيث استغل االستعمال 10.9اك نس %) من مساحة الحيز الحضر
مي  تارا مثّ  38.0التعل شاء العديد من المدارس في المراحل %) إذ تم إن6.0لت نحو (ه

ة فبلغت مساحتها  تارا 13.0المختلفة، أما المراف الصح ة نحو ( :أ ،ه %)  2.0نس
ة ،من المساحة الحضرة ة أول ة صح ة في ست وحدات رعا  ،وتمثلت المراف الصح

فة التجارة حيث تم  ة ومستشفى عام، وقد تطورت الوظ ة أساس ة صح ز رعا ومر
ة التسوإدخ قي جديد والتوسع في ش وقد تم إغالق العديد من المتاجر  ،ال نظام تسو

اقي المتاجر بيرن ،الصغيرة وتحديث  ة  ،وافتتاح سوقين  وقد زادت المساحة اإلجمال
ل طفيف.  ش   للمتاجر 

فة النقل والمواصالت، إال إنها  م موقعها بتطور وظ ح تميزت مدينة تاجوراء 
ل غير منتظم والضعف  ش سبب العدد المنخفض للحافالت التي تسير  انت متواضعة 
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ة الحافالت والمستو المنخفض لمراف النقل العام، وشهدت  ر ش تلك النسبي لتطو
ان العام؛ ح االفترة تطور  ينة متكاملة في شرق في مجال اإلس اء س يث استحدثت أح

ة، وتم منح القروض و  منها المتعددة الطواب (العمارات) ،المدينة وغرها الفلل األرض
مختلف أنواعه ن  ما زاد التوسع في البناء لغرض الس ة للمواطنين،  ان واتسع  ،اإلس

ع الحضر إلى ما وراء حدود المدينة وعززت هذه ال ظاهرة العالقة النمو ذو الطا
طة بها .  ة بين المدينة والمناط المح ف   الوظ

المدينة لعام الوضع القائم ال) 3جدول (  م .1980ستعماالت األراضي 
تار  نوع استعمال األراضي اله ة%  المساحة    النس

ان   45.0  285.1  اإلس
م   6.0  38.0  التعل
  2.0  13.0  الصحة

ة ة والثقاف   2.9  18.7  المراف الدين
  0.8  4.8  التسو واألعمال

ه   0.6  3.9  مناط الراضة والترف
  0.3  1.8  مراف اإلدارة والخدمات العامة

  3.2  20.2  الصناعة والتخزن
ة   0.1  1.0  الخدمات الزراع
  38.5  244.0  النقل والمواصالت

  0.6  3.5  المنافع العامة
  100.0  634.0  مجموع االستعمال الحضر 

*   --  2536.9  استعماالت أخر
  --  3170.9  مجموع استعماالت األراضي

و، المخط الشامل  ، بولسيرفسفاد ، ص2000المصدر: أمانه المراف   .32م، مصدر ساب
ة والمناط الخاصة .    حر   * استعماالت أخر وتشمل : الزراعة والواجهة ال
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طة ( ة لمدينة تاجوراء لعام 3خر   م      1980) استعماالت األرض الحضر

و ، المخط الشامل  سرفسفاد ، ص2000المصدر : بول   .  34، مرجع ساب
  

ة لعام    م .2000(ج) مخط استعماالت األراضي الحضر
و -م تلتزم بولسيرفس 1978أغسطس  28في إطار العقد الموقع في  ام  فاد الق

الظروف  م طرابلس وخاصة الدراسات المتعلقة  ة إلقل ط سلسلة من الدراسات التخط
م طرابلس ،حيث تعتبر مدينة تاجوراء ثالث أكبر مدن حاضرة )1(القائمة للمدن فـي إقل

مي، ونظرا لكونها من المدن الواقعة  زًا وجزءًا من مستو وطني وٕاقل ح مر طرابلس ستص
اشرةمجاورة مدينة ط ات للتوسع العمراني أكبر من  ،رابلس م ان فهي تمتلك إم

ات المتاحة التي تمتلكها مدينة طرابلس ان عض أنشطة  فقد تم التخط ،اإلم ل  لتحو
و، المخط الشامل، )1(                                                  سيرفسفاد ، بول ، ص2000أمانة المراف  .  11م، تاجوراء، مرجع ساب
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ةإمدينة طرابلس  فة الزراع ر إضافي غير الوظ عني تطو ونمو  ،لى تلك المدينة، وهذا 
ان،أ ملحو في  ة تقدر ما تم وضع تصور لتط عداد الس ر هذه المدينة لفترة زمن و

ل المخط  ،م)2000 – 1980عشرن سنة ( وقد تم تحديد موضوع ومجال وش
زًا حضرًا منعزال وٕانما  أن هذه المدينة ال تعد مر ان  الشامل لهذه المدينة أخذا في الحس

ل شيء اقي مدن اإلق قبل  ا ب قة االرت ارها وث ما اعت م،  س المحفز ن العامل الرئأل
ر تاجوراء هو قرها من مدينة طرابلس التي ستحول أنشطتها إلى المدن األخر  ، )1(لتطو

اني للمدينة الذ سيوفر بدوره تحسين البيئة  ة التخط الم ما تجدر اإلشارة إلى أهم
شي للمواطن ة، هذه األهداف ال  ،والرفع من المستو المع وخل بيئة حضرة مناس

ل ا التطور إال بدرجات محدودة حيث وال يلمس المواطن هذ ،تتحق إال على المد الطو
اشرة السرعةإ ة الم ،ومن أهداف المخط )2(ن المواطن العاد يتوقع الفائدة الشخص

ة المدينة حضرا انها و  ،تنم ات س ر وظائفها لكي تلبي متطل ان المناط وتطو س
طة بها  على دراسة الوضع القائم، وضعت أسس تخط هذه المدينة بناءولذا  ،المح

محاذاة ر جنوب وشرق الطر الساحلي و الواجهة  وتقع المناط المخصصة للتطو
حرة الصالحة لالستعمال المحدود فق وقطع األراضي الشاغرة المتناثرة فوق منطقة  ،ال

اجات واأل ،المخط الشامل حر لسد احت اه ال ة التي تأثرت بتسرب م راضي الزراع
ظهر أن 4) وخرطة (4ومن خالل توزع استعماالت األراضي جدول ( التطور، ،(

فة  ، بينما احتلت الوظ ل الحضر في األساسي لله ون الوظ ة الم مثا ة  ن فة الس الوظ
فتين، ة الوظ ة صغيرة رغم أهم ة نس %) من 5نسبتهما ( حيث بلغت التجارة والصناع

ه مخط المدينة ومن أبرز ،استعماالت األراضي فة النقل والمواصالت  ما اهتم  وظ
و، المخط الشاملأمانة )1(                                                  سيرفسفاد ، بول   .  45،49، مرجع ساب ، صالمراف

ا، خليل اسعد)2( ، التحضر، ليب ا، ت، الهاد  -لقزر وسعد  ،لقمة بوأدراسة في الجغراف
، دار النشر والتوزع واإلعالن، سرت،    . 27ص، 1995الجزر
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م والصحة والثقافة فخصص لهم (23.0فخصص لها ( %) 13.6%)، ولم يهمل التعل
ما   ، ة وٕادارة وخدمات ا من مساحة االستخدام الحضر استعماالت أخر اجتماع هتم 

  عامة. 
مدينة تاجوراء لعام 4جدول ( ع مخط استعماالت األراضي    م 2000) توز

تار  نوع االستعمال اله ة%  المساحة    النس
ان   47.3  991.2  اإلس
م   6.8  142.2  التعل

  3.2  66.7  الصحة والضمان االجتماعي
  3.6  76.3  الدين والثقافة

  2.5  51.5  التسو واألعمال
ه   7.3  153.6  الراضة والترف

  0.8  17.8  اإلدارة والخدمات العامة
  2.5  51.8  الصناعة والتخزن
ة   0.5  9.8  الخدمات الزراع
  23.0  482.5  النقل والمواصالت

  2.5  51.7  المراف العامة
  100.0  2095.1  مجموع استعمال األراضي الحضرة

*   --  1581.9  استعماالت أخر
  --  3677  مجموع استعماالت األراضي

  
و، المخط الشامل،  سيرفسفاد ، بول ، 2000المصدر : أمانة المراف م، مرجع ساب

  .                   83ص
ة والمناط الخاصة. حر   * استعماالت أخر وتشمل: الزراعة والواجهة ال
تار 17.8أما الخدمات اإلدارة والخدمات العامة فقد خصص لها مساحة ( ) ه

ة  األراضي المستخدمة حضرا، وقد ضمنت منطقة المخط % من إجمالي 0.8بنس
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ة وزراعة ومناط خاصة والواجهة تدرجت تحت استعماالت أخر  ة زراع ن اء س أح
صل مجموع مساحتها إلى  تار، بينما بلغت مساحة المخط  1581.9و  2095.1ه

ل نحو  تار والتي تش تار من إجمالي مخط مدينة تاجوراء الشامل . 3677ه   ه
  

طة ( ة لمدينة تاجوراء لسنة 4خر   م2000) استعماالت األرض الحضر

    
و، المخط الشامل  ، بولسيرفسفاد م، تاجوراء، مصدر 2000المصدر: أمانة المراف

، ص    .89ساب
  م. 2006ثالًثًا :  استعماالت األرض لمدينة تاجوراء لعام 

م وراء حسب دينة تاجتتناول هذه الفترة دراسة وضع استعماالت األراضي 
لشامل في م، حيث إن الفترة المخصصة للمخط ا2006األوضاع القائمة في عام
ولذا تمت دراسة حالة مخط المدينة وأوضاع  ،م2000المدينة انتهىت منذ عام
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مي شامل لما  استعماالت األراضي بها من أجل إعداد مخط جديد في إطار مخط إقل
مقترح مخط سنة  استعماالت األرض م، 2025ُعرف  واعتمدت المعلومات المتعلقة 

ة  توتم ،في المخط الفرعي على المعلومات التي جمعتها صور األقمار الصناع
صورة القمر الصناعي  ة من الدقة  Quick Birdاالستعانة  التي اتسمت بدرجة عال

طة ة والمناط المح ان الت التجمعات الس  ،والتفصيل، حيث استخدمت الصور في تحل
اني التي صورها  م الم واعتمد في تحليل المناط الحضرة والمناط المختلفة على ترق

ذلك اسُتخدمت صور القمر الصناعي ،القمر الصناعي الت في تحليل استعما Spot-5و
واستخدام صور القمر الصناعي  ،لنطاقي الفرعيام في المخط 2006-2002األرض 

Quick Bird 2003-2005ة الخ اصة م، وتم استخدام عدد من الخرائ الموضوع
مي لعام إالنطاق الفرعي تاجوراء ضمن  م طرابلس في إطار المخط اإلقل م 2025قل

عت الخرائ على  اس رسم  34وط مق عت الخرائ 25000 : 1لوحة  ما ط  ،
حاضرة طرابلس على لوحات بلغ عددها  اس رسم  23الخاصة  مق :  1لوحة 

10.000.  
ة على الر بين  ة النطاق ة التنم أن الخطة تعتمد إستراتيج وورد في المقترح 
زة  ة المر ة وعلى التنم ة المستمرة للمدن الكبر والمتوسطة في المنطقة الساحل التنم

اسات  ،ناط الحضرة واالستغالل الفعال للمناط الحضرة المختلطةللم وعلى الس
ة الخاصة بنطاق طرابلس الفرعي ما في ذلك  ،األساس م طرابلس،  ر إقل ومواصلة تطو

ة والتجمعات  ر مناط التمدد العمراني العشوائي الحال م وتطو جنزور وتاجوراء. وتنظ
ة الواقعة على جنوب الطر  ان وٕادخالها  ،ق خاصة في ضواحي طرابلس وتاجوراءالس

ة وفرض القيود على أ تمديد عمراني عشوائي وتوفير  ،ضمن المخططات العمران
ة. اح ة والس ة الصناع   المناط المالئمة للتنم

ة لمدينة تاجوراء ومقارنته  من خالل أوضاع استعماالت األراضي التفصيل
ع5م، جدول (2000مخط  الح أن  ة، )  ة، والصح م التعل ض االستعماالت (
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ة، والراضة ان مخططًا لها لإلنجاز ،والدين ه، والمراف العامة) لم تصل إلى ما   والترف
ة التي ُخصصت للمخط إلى الوضع القائم 2000منذ عام  الرغم من الفترة الزمن م، 

تجاوزت  ، بينما نجد استعماالت أخر قدسنة 26م والتي بلغت نحو 2006عام ل
ني االستعمال الس ، والصناعي ،المساحة المخصصة لها  واإلدارة والخدمات  ،والتجار

تارًا في شرق المدينة لالستعمال  45والنقل والمواصالت، حيث تم زادة  ،العامة ه
ضم عشرة أالف  ني  ة، استخدم جزء منها إلقامة مشروع س ني في محلة الحميد الس

ة، و  ن عض المؤسسات  ضافًة إلىإحدة س ة الخاصة و عض المشارع الصناع انتشار 
ة ات الخدم ة المار بجنوب المدينة ،والشر ة الحديد جماًال إوزادت  ،وفتح مسار الس

المدينة مساحة اال تارا ع 45ستعمال الحضر  ان واردًا في مخط عام ه م، 2000ما 
ل معظمها  ا .اش ن   ستخدامًا س

ل ال يتماشى مع ما تضمنه  ش أن المدينة تنمو  ن القول  م وفي ضوء ما تقدم 
افة استعماالت األراضي، إضافة إلى أن  المخط الشامل للمدينة من مشارع في 

ة عام  ارا من نها م؛ فإنها تفتقر إلى وجود مخط جديد معتمد ينظم 2000المدينة واعت
ذلك ف المدينة تنمو دون وجود ضوا محددة تحد من ن إاستخدامات األراضي فيها، و

اتجاه الجنوب  التداخل بين االستعماالت المختلفة والتوسع العشوائي لهذه المدينة خاصة 
  محلتي الواد الغري والواد الشرقي .

  
ع استعماالت األراضي حسب الوضع القائم لعام 5جدول (   م       2006) توز

تارالمساحة   نوع االستعمال ة%  اله   النس
ان   39.43  1350.8  اإلس
  1.97  67.65  التجارة
م   1.46  50.12  التعل
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  1.16  40.08  الصحة
  1.59  54.7  الدين والثقافة

ه   0.97  33.5  الراضة والترف
  2.18  74.85  اإلدارة والخدمات العامة

  2  68.84  الصناعة
  32.91  1127.7  الزراعة

  16.17  554.05  النقل والمواصالت
  0.16  3.47  المراف العامة

  100  3425.76  مجموع استعمال األراضي الحضرة
*   --   296.24  استعماالت أخر

  --   3722  مجموع استعمال األراضي الحضرة
  

تب االستشار الوطني. ، قسم التخط ، طرابلس ،  م . 2013المصدر: الم
ة والمناط  حر رات وغيرها .* استعماالت أخر وتشمل: الواجهة ال المعس   الخاصة 
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                                                                                   -النتائج :
ة :                                                             حث إلى النتائج التال يخُلص هذا ال

مة خاصُة نظرة الد - 1 حت غير قادرة أن النظرات القد وائر المتراكزة والقطاعات أص
سبب تطور يب الداخلي للمدن المعاصرة ومن بينها تاجوراء،  طرق  على تفسير التر

ووسائل النقل وتعدد وتعقد استعماالت األراضي والنمو الحضر المتسارع .                                   
يب  ال - 2 ت    استعماال الداخلي للمدن وحدها  لتفسيرتكفي أ نظرة من نظرات التر

مدينة تاجوراء،  زة في ااألراضي  وجود المنطقة التجارة المر عض التفاصيل  ستثناء 
وجود التجارة والصناعات  عض أجزائها في استعمال معين؛  قلب المدينة وتخصص 

م ن القد فة في وس المدينة مع الس قيلة في أطرفها ووجود نواة للصناعات الث ،الخف
ة .                       الجنو

ره (النسو) ق  - 3 يب مدينة تاجوراء الداخلي واستعماالت األراضي بها من ما ذ ترب تر
اين مت أثمان األراضي والمردود االفي أن استعماالت األراضي تت قتصاد المتوقع أثرة 

ة ال ،منها ان ز المدينةالقرب أو توخاة، وحسب مأو المنفعة الم عد من مر المراكز و  ال
ة ان، وذلك في منظومة تف ،الثانو ان والم إلى دور طرق  ضافةإاعل وتواصل بين الس

ووسائل النقل في تعززها .                                                                                             
ن  - 4 م مدينة تاجوراء ما هي إالاستعماالت استنتاج أن امما تقدم  نتيجة  ألراضي 

ادلة بين اإلنسان وا ان، وهذه االلتفاعل مجموعة من العالقات المت ماالت تختلف عستلم
ا وموزعة على رقعة المدينة بت ًة وتناس مة  ثيرأنوعًا وحجما ونس ة قد عوامل تارخ

ة؛ تمت في ظل ظروف إدار ط ة تخط م ة وأخر حديثة تنظ ة واجتماع ة واقتصاد
عضها عن تعثر في تنفيذ مشروعات المخط  خاصة مرت بها في نموها الحضر عبر 

ان .                                                                                             ة من َقبل الس وتجاوزات عشوائ
واصل تكشف عنه المخططات الحضرة؛ أد مرت مدينة تاجوراء بنمو حضر مت  - 5

إلى زادة متواصلة في استعماالت األراضي لألغراض المختلفة، حيث شهد عقد 
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عينات  ة الزادة بين  ،ستعماالتمن القرن الماضي أكبر توسع في االالس إذ وصلت نس
الحضرة عام  ي% ، ووصلت مساحة استعماالت األراض142.8م نحو 1980، 1966
زادة قدرها  3170.9لى م إ1980 تارًا و تار  1865.2ه ه في عام ا ه انت عل عما 
ستوعب نموها لسنة م، ولك1966 م 2000ح جماح هذه المدينة ُوضع لها مخط ل

تارا .                         3677مساحته    ه
أن إجمالي 2006ي عام ستعماالت األراضتبين عند دراسة الحالة الحاضرة ال - 6 م 

زادة قدرها  3722ستعمال الحضر قد بلغت احة االمس تار، و تارًا عما حدده  45ه ه
ة في شرق المدينة، م وهي في معظمها مشروع ا2000مخط سنة  ن ستعماالت س

المدينة.                                   إ ة المار  ة الحديد ضافُة إلى مساحة استعماالت النقل وخاصًة مشروع خ الس
عض 2006شف استعماالت األراضي لعام  - 7 م أن المدينة قد عانت من تعثر 

م 2000مشروعات استعماالت األراضي لسنة  التعل م وخاصًة في وظائف هامة 
ني المساحة المخصصة  العامة وغيرها، بينما تجاوز االوالصحة والمراف ستعمال الس

عض االستعماالت قد  ،له عني أن  حثت عن حلول منفردة وفتحت المجال وهو ما 
للنمو الحضر العشوائي وخاصًة في جنوب منطقة تاجوراء، وذلك في ظل عدم تنفيذ 

سنة مرت  15وعدم وجود مخط جديد ُغطي فترة  ،افة مشروعات المخط الساب
  م .  2000نجازه منذ سنة إعد مخط حضر ُفترض أنه قد تم 

ة  ن التوص م   -ما يلي :وفي الختام 
ة اعتماد نموذج موحد لمخططات المدن الل - 1 الً أفضل ة ومن بينها تاجوراء مستق ، يب

ًا؛ لما لذلك  ة التي تتقاطع شوارعها عمود ة أو الشطرنج وصى بنموذج المدينة الش و
اه الشرب والمجار والكهراء والطرق  م ة في سهولة توزع الخدمات المتعددة  من أهم

ة    النقل بين استعماالت األرض المختلفة .أو حر
ــــــستكمال مشارامام ــــــهتضرورة اال - 2 مخطــــ ــــــــع استعماالت األراضي    عام ــــــ المدينة لــ
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ام هذه المدينة بوظائفه2000 ة في ق ن، لما ما له من أهم ا على م في أسرع وقت مم
انها في    فضل حالة .أأكمل وجه ونشا س

المدينة واإلسراع في إنجاز  - 3 وجوب ض المخالفات في استعماالت األراضي 
ة في التنفيذ للمشارع المتعطلة 2025واعتماد مقترح مخط سنة  م ، وٕاعطاء األول

ة تنفيذ المخط الجديد . ذم في حالة عدم تنفي2000من مخط  والمرحلة   ها قبل بدا
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ة :لمراجع والمصادر ا  العر
و، المخط الشامل، )1( سيرفسفاد ، بول ، 2000أمانة المراف م، تاجوراء، مرجع ساب

  . 11ص
، ص )2(   . 45،49نفس المرجع الساب
، ص )3(   .  32نفس المرجع الساب
،نفس المرجع الس)4(   . 83ص  اب
ة، المملكة ا )5( ة وزارة التخط والتنم م طرابلسإلليب طرابلس،  منطقة، تقرر جرد قل

ع   .10م، ص 1966، تقرر عن منطقة تاجوراء ،القسم السا
تب االستش )6( ، طرابلسالم   م .2013،ار الوطني، قسم التخط
ت، )7( ، الكو عة مقهو ، 1987راض، النقيب، علم التخط وٕاعداد المخططين، مط

  .67،68ص
ا )8( ، التحضر، ليب ا، ت، الهاد أبودراسة في  - سعد، خليل القزر لقمة،  الجغراف

، دار   . 27، ص1955النشر والتوزع واإلعالن،  وسعد القزر
ة المدن، دار صفا للنشر والتوزع، عمان، )9( ، فارس الهيتي، جغراف ، 2002صبر

  .   56،  53ص
ة النقل في مهللا خطابعادل، عبد)10( غداد، أثر  استعماالت األرض على حر ، دينة 

ة مجلة الج ة، العددمع ة العراق   .  29، ص م1988، 22الجغراف
ة)11(  م1992، عاطف، حمزة حسن، تخط المدن أسلوب ومراحل، جامعة قطر الدول

  . 59ص 
ة، دار اإلصالح، الدمام،)12( ة المدينة السعود  م1984فتحي، دمحم مصيلحي، شخص

  .  203،204) ص12( 1
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اني الغرارة الرقـيبي، ، أبو محمـد )13( مدينة التحليل الم ة  ـن ستعماالت األرض الس
ــة  تورا  ـيفدراسة  -الزاو ة المدن، ( أطروحة د ة اآلداب،  هجغراف ل غير منشورة )، 

  . 161م،ص2002جامعة طرابلس،
  

ة :   المصادر والمراجع األجنب
(1) A.Adams And others, spatial organization The Geographer,s 

view of The The WORLD, PRINTICE Hall,Englewood, 
1971, p.345 (2) Alonsok .w, “ATheory of The Urban Land Market, PRSA, 
Regional scienceAssociation, vol . 6 1960 , pp 146-147 .   
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  الفهرس
حث  ر.ت   احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال

ـــــــة  1 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ   5  االفتتاحيـــــــ
م .  2 ير العلمي بين التعلم والتعل ر د.   مهارات التف   6  مفتاح دمحم الش
ا  3   33  عبد السالم عماره إسماعيلد.   )الفصام (الشيزوفرن
قاع في شعر حسن دمحم صالح  4 ر واإل شير الصار د.  التصو   60  عادل 
م المواطنة  5 ر الحرار . أ  دور األسرة في ترسيخ ق   86  صالح الدين أبو 
6  

التنافس األغلبي الفاطمي وأثره في الصراع 
ع  طرابلس خالل القرن الرا اسي المذهبي  الس

  الهجر 
  108  إدرس مفتاح حمودةد. 

ه معلم  7 ة الثالثة إعداده وتدر   138  د. توفي مفتاح مرحيل  األلف
م درس طرائ التدرس من وجهة نظر   8 تقو

ة   الطل
مر                    د. مصطفى دمحم العو

م هنيد   161  أ. أنور عبد العظ
شر البراءة من العيوب  9 ع  مان مصطفى الرطيل  الب   174  د/ سل
10  

ات برنامج إرشاد لتنم عض العمل ة 
اه ة (االنت اإلدراك) لد أطفال  -المعرف

ات التعلم   الروضة ذو صعو
  205  د/ عمرو علي القماطي

ة   11 مشاعر االغتراب واضطراب الهو
السلوك اإلجرامي ج  وعالقتهما    244  د. صالح المهد الحو

12  
ة على  ة تحليل الداخل آراء العاملين حول أهم

اسة الشراء من الم صدر المناسب في س
ة اد للصناعات الحديد   مصنع ج

الد المقلة   257  د / عبد السالم م

مدينة تاجوراء بين   13 استعماالت األراضي 
  283  د/ دمحم أبوغرارة الرقيبي  المفهوم النظر والمخط الحضر 



 مجلة التربوي
 8لعدد ا            الفهرس                                                          

 -495-

 

حث  ر.ت احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال
ة  14 ة  المشترك اللفظي في اللغة العر   319  د/ معتوق مفتاح  أبو حلفا
15  

م  منظومة التعل م اإللكتروني  دمج التعل
رها "نظرة  ا لغرض تطو العامة في ليب

ة"   مستقبل
  340  د.  نبيلة بلعيد شرتيل

ة  16 ام غزوة خيبر الفقه   369  د/ عادل فرحات الشلبي  أح

17  Measuring the receptive and the 
productive vocabulary sizes of 

Libyan secondary school students 

Mrs. Suad Husen 
Mawal 

Mrs. Aisha 
Mohammed Ageal 

Mrs. Najat 
Mohammed Jaber 

399  

18  
An efficient text-based 

communication method based 
onsingle-  keylesser scan matrix 

for people with multiple 
disabilities  

Saad Mohamed Lafi                                   
Ali Ahmad milad 415  

19  Oxidative stress as a risk factor of 
the acrylamide toxicity in the 
weaning male and female rats 

Dr. Salma Abdu Allah 
El Abiad 

Dr. Atia Ramadan 
Elkilany 

436  

20  La dénomination dans la 
construction identitaire de 

Ségolène  
اء غنام   464  لم

21  The Syntax of Prepositional 
Phrase in English Ali Algryani 481  

  495  الفهرس  22
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ة المقدمة للنشر  حوث العلم أتي : شتر في ال   أن يراعى فيها ما 
حث العلمي وقواعده  . -  أصول ال
ة . - انت جزءا من رسالة علم ة قد سب نشرها أو   أال تكون المادة العلم
حث  - اللغة اإلنجليزة ، وال ملخص  ة  اللغة العر توب  حث الم ال يرف 

ال ة مرخصا  توب بلغة أجنب ة .الم  لغة العر
ة وف أنموذج معد  . - ة لغو حث تز ال  يرف 
مون . - حوث المقبولة وتصحح وف ما يراه المح  تعدل ال
الضوا التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخ االتزام ال - حث 

ستجد من ضوا تضعورقمه  ة الممنوحة للعديل ، وما  ها ، والفترات الزمن
ال المجلة  .  مستق

  
  تنبيهات :

حث أو طلب تعديله أو رفضه . -  للمجلة الح في تعديل ال
استها . - ات المجلة وس حث في النشر ألول  يخضع ال
حوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  - ال

 المجلة .
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