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Abstract
Since the beginning of the seventies, there has been a noticeable deterioration In the
state of cities from several planning aspects, most notably roads, sidewalks, pedestrian
paths and public transportation users due to the huge increase in the population and cars,
and the absence of policies that guarantee the protection of pedestrians, cyclists and
palaces in the construction of bridges and tunnels. Techniques for transportation means,
such as the development of strategies that Encourage the use of public transport in
overcrowded places as an alternative to private cars, which represented a common
element of the sources of environmental problems in the city, The urban plan aims at
ensuring the highest standards of quality In the design and implementation of all aspects
of land use in the city, foremost Among which is the priority of the pedestrian walkways
as one of the land uses that guarantee the freedom of movement of people and their life
insurance, especially the Age groups such as schoolchildren as well as the elderly and
shoppers. Social and Social networks, and for All these and other considerations, the
pedestrian corridors Have become the most important thing that needs attention as an
important element on the ground of any urban plan that takes the need for quality of the
environment for The residents of the city and its visitors In addition to all the above,
interest in the Subject of the corridors and study in essence stems from other
dimensions.
1-The human dimension - providing protection and security and achieving social
communication service.
2-The moral dimension - not to infringe upon the rights of others to freedom of
movement.
.3-Legal dimension - guarantees the physical and moral rights of individuals to infringe
on the freedom of movement of the user.
The corridors are known as sidewalks, pedestrian streets, transit corridors
(intersections and intersecting roads), as well as tunnels, upper bridges and escalators,
designed to be designed (designing pedestrian paths safe and in harmony with the
Components of the master plan) AlsoIn this context, this paper was presented to find
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Suitable solutions to develop the city's pedestrian traffic network, to cope with urban
Growth, to achieve traffic safety and to minimize traffic accidents by applying the
Highest standards of quality in design and implementation.
Key Words: Terms and Concepts, Physical human aspects, Population growth,
standards and urban rates, land use.
المقدمــــــــة:

يعتبر المشي ظاهرة اجتماعية متنامية تدخل ضمن االعتبارات والسياسات التخطيطية الحضريــة والت ــي تفتقدها

المدن العربي ــة بشكل عام ،وذلك العتبارات وعوام ــل عديدة (اجتماعية ،ثقافية ،عمرانية وغيرها) ،ومن الجدير ذكره
أن حركة المشاة تعتبر عنص اًر أســاسياً من عناصر وسائل حركة النقل المختلفة داخل المدينة ،وأكثرها سهولة و

سرعة داخل المجاورات واألحياء السكنية ،وأعمقها تفاعالً اجتماعيا وإنســانياً ،وأنظفهــا بيئياً عل ــى اإلطالق.
اهتمت ليبيا بقطاع النقل والمواصالت من عمليات تجديد وتطوير لبعض الطرق ،وإعداد للخطط التنموية

واالقتصادية المحلية لهذا القطاع ،وتعتبر مدينة الخمس مرك اًز إدارياً وخدمياً لعدة مدن وقرى مجاورة ،وتحتضن أربع
محالت ،حيث حلت التجمعات الســكنية مكان المدينة وإذ صفت األبنيـة الواحدة قرب األخرى ،وذلك استجابة
للضروريات االقتصادية وحدها ،مما أدى إلى الوقوع في التجاوزات من قبل السكان ومستخدمي المنطقة ،رغم وجود

قوانين للبناء تنص عليها الدولة ،ولكن أين هذه األسس والمعايير من الواقع الذي نراه اآلن ؟ إذ أصبح البناء

مالصقاً للطريق الذي خصص لحركة السيارات ،دون األخذ في االعتبار أين نمشي ،ومن الخطر أن تختلط حركة
المشاة بالحركة اآللية ،خاصة إذا كان الطريق عرضه صغي اًر أي حارتين ذهاباً وإياباً وبدون جزيرة وسطية ،والسبب

الذي أدى إلى عدم تكافؤ الطريق مع الرصيف المخصص للمشاة هو كثرة التجاوزات التي يقع بها أصحاب البناء

بعدم ترك مسافة قانونية لالرتداد ،والتقصير أيضا من الجهات المسئولة على متابعة حدود الملكية المخصصة
للمواطن أثناء البناء وبعده.

من هذا المنطلق جاءت الحاجة للدراسة بتقييم الوضع الراهن لهذه األرصفة والممرات المخصصة للمشاة ،ومدى
احتياج التخطيط القائم لهذه الدراسة من أسس ومعايير وحلول تخدم المواطنين والقائمين بهذه المنطقة ،وكما أثبتت
الدراسات العلمية بأن ثلث الرحالت اليومية هي رحالت مشاة في معظم دول العالم المتحضر .واألخذ باالعتبار

الفئة األكثر عرض ًة لحوادث السير من كبار السن واألطفال وهذا لعدم وجود رصيف آمن بهم ،لذلك يجب أن يشمل
التخطيط والتصميم االعتبارات الخاصة بهم ولتحقيق الهدف من الطريق يجب توزيع مسطح الطريق بين
المستخدمين باتزان.
مشــكلة الدراســة:

خطوات البحث مستقبالً ال بد أن تعني بالتركيز على أهم القضايا والمؤشرات التخطيطية ،وذلك من خالل تحديد
كافة العوامل المعيقة لحركة المشاة ،وتفعيل كل ما يساعد على تحويل هذه األرصفة والممرات إلى مناطق جاذبة
للمشاة وسكان هذه المنطقة والعاملين والمستخدمين

لها ،والتركيز على مجموعة النواقص لبنية مسار المشاة

( )Pedestrian path structureالتي من شأنها أن تقلل من أهمية األمكنة أو الخدمات فيها.
ومن هنا يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

 .1هل من الممكن المالئمة بين الظروف المناخية وجيومورفولوجية المدينة في تحديد نوعية تصميم وتخطيط وتنفيـذ
ممرات المشاة في ظل الزيادة السكانية الملحوظة التي فتحت الباب أمام إحداث تغييـرات واسـعة علـى المخطـط العـام

للمدينة ؟
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 .2ما هي المعلومات المتوفرة التي يستند عليها أثناء تخطيط وتصميم شبكة حركة المشاة بالمدينة ؟

 .3مــا مــدى توافــق التصــميم العــام للمم ـرات وأرصــفة المشــاة بعــد انتهــاء فت ـرة تنفيــذ المخطــط الحضــري الشــامل لســنة
الـ ـ ـ ـ ـ 2000مــع واقــع حــال الطــرق واســتعماالت األر

الحض ـرية للمدينــة والمنص ــوا عليهــا فــي الئحــة التخطــيط

العمراني ؟
أهميـــة الدراســــــة:

إن الدراسة التحليلية الستعماالت األراضي ( )Land useالحاليـة والمستقبلية باستخدام قطعة األر ( Land

 )Parcelكـ ـ ـ ــوحدة أسـاسـي ــة من جه ـ ـ ـ ـ ــة ،وتأث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـرات ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــة المــرور
(عدد الرحالت وطولها) ،)Trip Lengthاألحجام المرورية ( ،(Traffic volumeسعة الشوارع وعروضها ،عدد

المواقف) من جهة أخرى تعتبران من أهم األدوات الواجب استخدامها في عملية تقييم وتطوير ممرات المشاة بأنواعها
المختلفة.
ونلخص أهمية الدراسة في عدة نقاط:
 .1تسليط الضوء على تخطيط شبكة حركة المشاة بمدينة الخمس والتي تعتبر من أهـم العناصـر المـؤثرة فـي تخطـيط
المدينة وتركيبها العمراني.

 .2تحقيق االتزان بين حركة السيارات وحركة المشاة والحد من مشاكل حوادث المرور.
 .3ترغيب المواطنين في المشي والتنزه في بيئة آمنة والتقليل من آثار البيئة الناجمة عن حركة مرور المركبات.
 .4توفير نوع جيد من أنواع النقل المتنوعة ،واالهتمام بوضع العالمات على الطريق كخطوط المشاة.

 .5االهتمــام بالمماشــي الخاصــة للمتــرجلين ،وتــوفير مــا نقــص منهــا لجميــع الفئــات بــالمجتمع وأيضـاً ذوي االحتياجــات
الخاصة مثل اإلعاقة.

أهــداف الدراســــــة:

تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على أهمية توثيق مرحلة الوضع الراهن لحاالت الطرق والشوارع ودراسة نطاق
الخدمة ( )The scope of serviceالمخصصة لحركة المشاة ،وذلك من خالل إبراز أهمية تكامل وشمولية
الدراسة لـ(حركة المرور ,استعماالت األراضي ,السمات العمرانية والمرافق والخدمات المختلفة).
الفــرضيـــــــــــات:

 .1تشكل دراسة التأثيرات الجيومورفولوجية على شبكات الطرق وممرات المشاة في المدن أساساً جيداً لتحديث قاعدة

المعلومات المرورية ،والتـي يمكـن اإلفـادة منهـا فـي عمليـة التخطـيط العم ارنـي بشـكل عـام وتخطـيط النقـل والنقـل العـام
بشكل خاا من خالل تفادي هذه التأثيرات سواء كانت مناخية أو من تضاريس المنطقة.

 .2تظــم المعلومــات المتــوفرة عــن تخطــيط شــبكة حركــة المشــاة عــدة محــاور تبــدأ بالوحــدات التخطيطيــة للمدينــة إلــى
المعايير والمعدالت العمرانية المرغوبة لتخطيط مسارات حركـة المشـاة ،مستخلصـة مـن التجـارب التخطيطيـة الناجحـة
للمدن في كيفية توجيه حركة المشاة وتفادي خطر حركة اآلليات.
 .3إن عر الشـوارع المنفـذة والتـي تنفـذ حاليـاً غيـر ك ا
ـاف السـتيعاب العـدد المت ازيـد للسـيارات بالمدينـة ،وقلـة الد ارسـة
لشبكات الطرق والمواصالت تسبب في فقدان أماكن المشي الخاصة بالمارة ،أيضاً كثرة تزايد أعداد المركبـات مـع مـا
خطــط لــه مــن اســتعماالت لر ارضــي ألغـ ار

اختناق الطرق.

الشـوارع ســبب فــي وقــوف الســيارات علــى جــانبي الطريــق ،ممــا زاد فــي
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منهجيـة الدراســــــة:

تعد منهجية هذه الدراسة عنص ار أساسيا واستراتيجياً في هذا النوع مـن الدراسات ،مـن حيـث تكاملهـا وشـموليتها علـى
ّ
كاف ــة الفرض ــيات والب ــدائل والبيان ــات المس ــتخدمة ف ــي د ارس ــة الت ــأثيرات الحالي ــة والمس ــتقبلية (العمراني ــة واالقتصـ ــادية
واالجتماعية والبيئية).

حيــث تطلــب وصــف الموضــوعات وتحليلهــا تحليــل كمــي الــذي يتناســب مــع معطيــات الد ارســة مــن خــالل المقــابالت
الشخصــية ،وإعطــاء اآلراء فــي هــذا الموضــوع ،مســتخدما األرقــام فــي الجــداول والمعــادالت وبيانــات إحصــائية وأشــكال

توضيحية.
المصطلحات والمفاهيم:

 .1التخطيط ( :)Planningبصورة عامة التخطيط يعني بالمسـتقبل ود ارسـة السـبل الكفيلـة بتحقيـق الحاجـات لرفـراد
والجماعــات األساســية والثانويــة وســبل تحقيقهــا مســتقبلياً فــي ضــوء د ارســة اإلمكانيــات المتاحــة والم ـوارد االقتصــادية
.

للمجتمع وهو ما يعرف بالمقومات الطبيعية والبشرية باإلضافة إلى البحث عن إمكانيات أفضل وحلول متطورة

 .2التخطــيط اليليمــي ( :)Regional Planningيعــرف التخطــيط اإلقليمــي بأنــه برنــامت متكامــل لتطــوير اإلقلــيم
لتحقيــق أهــداف محــددة فــي فت ـرة زمنيــة معينــة فــي ظــل منظومــة مــن البــدائل والخيــارات المختلفــة ،يختــار أنســبها وفقــا

لخصوصية اإلقليم ومجتمع التنمية وحجم اإلمكانات.
 .3التحضـر ( :)Urbanizationالتحضــر مفهـوم فضــفا

تعـددت تعريفاتــه ،وأختلـف البــاحثون حولـه ،بــل اختلفــت

الدول أيضا فيما بينها على تحديد المجتمعات الحضرية وتفرقتها عن المجتمعات الريفية ،وإن كان هناك أتفاق دولي

على اعتبار التجمعات العمرانية التي يزيد عدد سكانها عن  20ألف نسمة تجمعات حضرية ،فإن هذا التعريف ربمـا

يكون غير مقبول لدى بعض الدول النامية كالهنـد علـى أسـان أن حجـم كثيـر مـن التجمعـات الريفيـة فيهـا يصـل إلـى
.

أكثر من ذلك بكثير

 .4التنميـة الحضـرية ( :)Urban Developmentهـي الرؤيـة المسـتقبلية للتطـوير العم ارنـي وتطـوير المواصـالت
ومواجهة التحديات االقتصادية والسكانية والبيئية التي تحتاج للتنمية المستدامة.

 .5المشاة ( :)Pedestrianهم األشخاا الذين يسيرون على األقدام بدون وسيلة نقل لقضاء غر

.

ما

 .6حركة المشـاة ( :)Pedestrian Trafficوهـي كـل رحلـة تبـدأ وتنتهـي خاصـة بالمشـاة فـي أي مكـان كالسـاحات
العام ــة والمي ــادين ،أو أثن ــاء التس ــوق م ــن الم ارك ــز التجاري ــة ،أو أطف ــال الم ــدارن (الحرك ــة اليومي ــة) م ــن المن ــزل إل ــى
.

المدرسة ،وكذلك ذوي االحتياجات الخاصة مثل اإلعاقة ()Disability

 .1المظاهر الطبيعية والبشرية وأثرها على ممرات المشاة بمدينة الخمس:

 1.1المـــــظاهر الطـــبيعـــــية.

تقع مدينة الخمس على الشريط الساحلي في الشمال الغربي لليبيا ،وشرق العاصمة طرابلس بمسافة تبعد  120كم،

وغرب مدينة مصراتة بمسافة  90كم ،إذ تبلغ مساحة مخططها  1714هكتا اًر ،أما الموقع الفلكي فهي تقع عند
ْ
تقاطع دائرة عر ( )32ْْ 39شماالً ومع خط طول ( )14ْ 16شرقاً .ويحد مخطط المدينة من الشمال البحر
المتوسط ،ومن الشرق وادي لبدة ،ومن الغرب وادي تله (وادي سيدي عبد هللا) ،ومن الجنوب خط السكة الحديدية
المقترح.
وبالنظر للخريطة ( )1التي توضح الموقع الجغرافي للمدينة الذي جعلها إحدى المراكز الحضرية المهمة في ليبيا.
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خريطة ( )2المويع الجغرافي لمدينة الخمس

تتــأثر مســارات المشــاة بالبيئــة الطبيعيــة بشــكل ملمــون ،لــذا يجــب وضــع د ارســات البيئــة الطبيعيــة ضــمن المحــددات و
الدراسات األساسية قبل البدء في العملية التصميمية ،ويتطلب ذلك دراسة البيئة الطبيعية بشقيها البيئة الطبيعية على

سطح األر

والمناخ.

والبيئة الطبيعية على سطح األر

تشمل مجموعة من المؤثرات منها الموقع الجغرافي ومظاهر السطح والتربة
واإلقليم المناخي الذي

والجيولوجيا ومصادر المياه ،حيث يتحدد من دراسة الموقع الجغرافي خطوط الطول والعر

يقع به المشروع .أما دراسة مظاهر السطح للمكان فتقع ضمن أولويات الدراسات البيئية والتي تساهم بشكل كبير في
اتخاذ الق اررات التصميمية للمشروعات والمعالجات التصميمية المختلفة طبقاً لشكل وتكوين تضاريس السطح .على

الجانب اآلخر فمنطقة الدراسة منطقة ساحلية مطلة على شاطئ البحر المتوسط تتمتع بصفة خاصة يتطلب دائماً
استغالل كل اإلمكانات المتاحة من تنوع في التضاريس بهدف خلق مناطق مظللة متناسبة في الوقت ذاته مع

اتجاهات الرياح السائدة ،وعلى ذلك يتحتم على المصمم مراعاة شكل وطبيعة سطح األر

مع تشكيل تلك الممرات

بأسلوب يتناسب مع المعايير اإلنسانية .حيث ان مدينة الخمس بتنوع تضاريسها وتكويناتها الرملية والصخرية تعطي

تعدداً في توزيع الحركة والتنقل عبر شبكات الطرق والمماشي ،فمن الممكن االستفادة من الموارد الطبيعية تلك في
إقامة طرق المشاة والمنتزهات الشاطئية بمواد خام يسهم في استخدامها على نطاق واسع ويعمل على تنفيذ الخطة
العمرانية في اإلقليم بسرعة كبيرة وهذا يكسب مساكن المحالت العمرانية مظه اًر عمرانياً ممي اًز.
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التربة وأهميتها في بناء الطرق.

التربــة هــي المــادة التــي اســتطاعت أن تجمــع علــوم الهندســة والبيئــة والجيولوجيــا والكيميــاء والفيزيــاء والنقــل واإلنشــاء

وغيرهــا ،لــذا كــان مــن الضــروري المضــي قــدماً فــي د ارســة علــم ميكانيكــا التربــة لمواكبــة متطلبــات تقنيــات هــذه العلــوم،

وحتى يمكن التصدي للمشاكل المختلفة التي قد تطـ أر مـن اسـتخدامات التربـة المتعـددة ،خاصـة إذا عرفنـا أنهـا األكثـر

وفرة في محتواها ولكنها األكثر تعقيداً في خواصها .وهناك العديـد مـن أنواعهـا فـي منطقـة الد ارسـة مثـل التربـة الرمليـة
البحريــة والتكوينــات البــارزة والتربــة الكربونيــة البنيــة الحم ـراء والتــرب القش ـرية الغيــر مت ارصــة ،والتربــة الكربونيــة البنيــة
الحمراء الجافة والترب الملحية الكربونية الحمراء الجافة والتربة الملحية الكربونية الحمـراء والبنيـة الجافـة ،إن التركيـب
الجيولـوجي وطبوغرافيـة أر

المدينـة ونوعيـة التربـة تـؤثر فـي تخطـيط الموقـع لعالقتهـا باسـتقرار األ ارضـي ووضـع

األساسات المناسبة للمباني وإنشاء شبكات التصريف و زراعة النباتات وغيرها ،وتباين تحملها للضغوط وتداخلها مع

بعض الظروف األخرى لها األثر الكبير في إنشاء الطرق ومسارات حركة المشاة ،حيث تؤخذ عينات التربة بواسطة
بعـض الحفـر تحـت األساسـات المفترضـة لتحديـد مقـدار تحمـل التربـة إلمكانيـة البنـاء عليهـا و تحديـد ارتفـاع البنـ ــاء
المسموح ،ويهتم مخطط المواقع بقيم هذه البيانات و خصوصاً أعلى قيـان و أخفضـه لكـل منهـا لتسـاعده فـي تحديـد

شكل المباني وتوزيعها ،و اختيار مواد البناء المناسبة والتغطية بز ارعـة أنـواع معينـة مـن النباتـات إليجـاد بيئـة مريحـة
لحياة اإلنسان.

المناخ وأثره على شبكات الطرق وحركة المشاة.
ُ
فالمنـاخ بعناصـره المختلفـة مـن مسـارات أشـعة الشـمس وشـدة
ـاة.
ش
الم
ات
ر
مسا
وتكوين
تشكيل
على
كبير
تأثير
ناخ
للم
ُ
ُ
االستضــاءة ودرجــة ســطوع الشــمس لهــذا كلــه دور فــي تنســيق وتصــميم مســارات المشــاة وخاصــة فــي المنــاطق المطلــة
علــى شــاطئ البحــر كمــا هــو الحــال لمنطقــة الد ارســة ،وتعــد درجــة الحـ اررة مــن أهــم العناصــر المناخيــة التــي يمكــن مــن

خاللهــا التعــرف علــى أهــم التغيــرات المناخيــة فــي شــهور الســنة ،حيــث يكــون أثرهــا ملحــوا علــى م ـواد تشــكيل جســم

الطريق وعلى طبقات الرصف والمنشآت الخرسانية المتمثلة في الكبـاري والعبـارات المائيـة ومجـاري الميـاه ومـا تحدثـه
الحـ اررة مــن تشـققات فــي هـذه المنشــآت ،فضـالً عــن تـأثير ارتفاعهــا علـى المشــاة وخاصـة فــي فصـل الصــيف ،وتضــل

ميزة موقع المدينة المنحدر تدريجياً اتجاه الشمال الشرقي عامالً أساسياً في تلطيف درجات الح اررة صيفاً بفعل الرياح
المناخيــة التــي تميــز
الشــمالية الش ـرقية .لــذا يجــب التأكيــد علــى توافــق شــكل وتكــوين تلــك المســارات مــع الخصــائص ُ

المدينـة ،مــن خــالل مجموعــة مــن المعــايير والمعالجــات بتكـوين منــاطق مظللــة باســتخدام المظــالت التقليديــة والمشــكلة
من خامات محلية أو استخدام أسلوب التشجير المعتاد على سبيل المثال،

كما أن هذا التفاعل للعناصر المناخيـة

له تأثيره على البيئة الحضرية ككل حيث يتخذ المخططون والمهندسين كل التـدابير للمخططـات آخـذين فـي االعتبـار
المناخيــة مــن ريــاح وأمطــار ودرجــة الح ـ اررة والرطوبــة والتهويــة بالنســبة للمســاكن ،وكــذلك توجيــه المبــاني
كــل العوامــل ُ

حســب حركــة الريــاح ودوران الشــمس .وتخضــع مدينــة الخمــس فــي مناخهــا إلــى منــاخ البحــر المتوســط إال أنهــا تحظــى

ببعض المميزات المناخية الخاصة التي تميزها عن باقي مدن ليبيا.
 2.1الخصائص البشرية.

النمــو الاــكاتي وتــعثيره علــى حركــة المشــاة بمدينــة الخمــس :الســكان هــم المصــدر الرئيســي الــذي تــدور حولــه

وتبنــى عليــه الكثيــر مــن الد ارســات فــي شــتى المجــاالت ،وأن الوصــول إلــى معرفــة البيانــات الســكانية يعــد وســيلة لفهــم

الكثير مـن المتغيـرات المحليـة واإلقليميـة ،واألسـباب الكامنـة ورائهـا والتـأثيرات الناجمـة عنهـا .ونحـو هـذا األسـلوب فـي

البحث يرى كل من  Hauserو  Dunkenأن الدراسات السكانية تهتم ليس بالمتغيرات فحسب ولكن بالعالقـات بـين
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المتغيـرات السـكانية األخـرى مـن اجتماعيـة واقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وسياسـية وحياتيـة (بيولوجيـة) ووراثيـة وجغرافيـة وغيرهــا ،وأن
مجال الدراسات السكانية هو مجال االهتمام بمقررات ونتائت االتجاهات السكانية.

ومدينة الخمس تعد المركز اإلداري واالقتصادي والنشاط االجتماعي للمناطق المجاورة ذات المساحة الواسعة
واألعداد السكانية الكبيرة ،واألمر الذي نجم عنه الهجرة من الريف إلى المدينة لغر

العمل والسكن والتواجد قرب

الخدمات األخرى ،حيث أن الزيادة في عدد السكان للمدينة يعني الزيادة في األعمار والتوسع في شبكة الطرق
وزيادة عددها عند األطراف وخاصة من الجهة الغربية للمدينة التي لم تنفذ بها بعد الطرق المعبدة ومسارات المشاة

في تلك المناطق ،وأن جزء كبير من المخطط المعتمد لسنة  2000للمدينة لم يتم تنفيذه وال تتعدى المساحة
اإلجمالية المنفذة نسبة  %64من المساحة اإلجمالية للمخطط المعتمد والتي تبلغ حوالي ( 1714هكتار) ،وذلك
لعدة أسباب من أهمها عدم وصول عدد سكان المدينة إلى العدد المتوقع للوصول إليه سنة  2000من قبل المكتب

االستشاري المعد للمخطط وهو عدد ( )70000نسمة ،حيث تم االعتماد على متوسط معدل سنوي مرتفع للسكان
وصل  %9وهو معدل غير مطابق لواقع النمو السكاني للمدينة .ومن جانب آخر فإن المدينة ذات خدمات مركزية
يتوافد إليها الزوار يومياً لقضاء أعمالهم في فترات النهار مما يؤدي إلى اختناق الشوارع وازدحامها بحركة المركبات،
وأثر ذلك على سالمة المستعملين للممرات واألرصفة وأدى أيضاً إلى عدم توازن حركة المشاة بالمدينة وتضائل

عامل اآلمان على الطرق المعبدة التي اختلطت بحركة المشاة والسيارات .هذا وقد تنوعت أشكال وأنماط هذه
المسارات تبعاً ألهميتها وتداخلها مع عناصر النسيت العمراني المختلفة بالمدينة في غياب المعايير والمواصفات
الهندسية التي تتماشى مع حجم نمو السكان المتوقع.

 .2تخطيط شبكة حركة المشاة.

 1.2الوحـــدات التخطيطيـــة بالمدينـــة :تُعــرف الوحــدات التخطيطيــة بأنهــا نتــاج تقســيم أ ارضــي المدينــة إلــى منــاطق
تخطيطية تسمح مساحاتها بتـوفير مجموعـة مـن الخـدمات المتكاملـة للسـكان القـاطنين ضـمن الوحـدة التخطيطيـة وبمـا
يضمن توزيع مراكز الخدمات بمستوياتها المختلفة (التعليمية  -الصحية  -التجارية.)..

مفهــوا المجــاورة الاــكنية (ُ :)Neighborhoodيعــد(كالرنــس بيــري) أول مــن طــرح فك ـرة المجــاورة الســكنية عــام

 1929م متوخياً من وراءها العودة إلى دعم العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع المحلي ،وفي سبيل تحقيق ذلك
الهدف وضع نموذجا للمجاورة أو المحلة السكنية يقوم على وحدة الجوار بين السكان .وقد أوضح (بيري) في تعريفـه
للمجــاورة الســكنية بأنهــا مســاحة مأهولــة بالســكان ضــمن مجموعــة متكاملــة مــن المســاكن بمرافقهــا العامــة وخ ــدماتها

الضــرورية ،وتقــوم فك ـرة المجــاورة الســكنية عنــد (بيــري) علــى أســان خــدمتها بمدرســة ابتدائيــة بصــفة أساســية بحيــث
مس ــافة المش ــي المح ــددة للطف ــل م ــن المن ــزل إل ــى المدرس ــة ال تتج ــاوز  800مت ــر ،وأن ت ــوفر لس ــكانها الوص ــول إل ــى
خدماتها دون مشقة ،هادفـة بـذلك إلـى تحقيـق بيئـة سـكنية صـحية آمنـة تخلـو مـن المخـاطر ،والمجـاورة السـكنية التـي

يقترحها بيري يحدها من الخارج شوارع رئيسية ،وبالداخل شبكة شوارع محليـة تـوفر الهـدوء واألمـان ،وموقـع المدرسـة
فــي المركــز الجغ ارفــي للمجــاورة وهــي تســع  400تلميــذ ،ويوجــد بــالقرب منهــا حديقــة عامــة وبعــض المبــاني العامــة

ومجموعة من المحالت التجارية ودور العبادة والمركز االجتماعي ،ويعتمـد عليهـا سـكان المجـاورة الـذين يبلـغ عـددهم

طبقت في عديـد مـدن العـالم ،إال أن
حوالي  5000نسمة ،وإن يعد الفضل لبيري في إظهار فكرة المجاورة السكنية ،و ُ
عدد سكان المجاورة الواحدة الذي أقترحه بيري والبالغ  5000نسمة ،ويالحظ في نهاية القرن العشرين قد وصل عدد

الســكان داخــل المــدن الصــناعية الكبــرى ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مثــل لنــدن ونيويــورك وشــيكاغو إلــى مــابين 12
و 20ألف نسمة.
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مفهوا الحي الاكني) :) Communityهو مجموعة من المجاورات السكنية يتراوح عدد سكانها بين  15000إلـى

 30000نسمة بما يعادل عدد المجاورات الذي يحتويها ومـن الممكـن أن يزيـد أو يـنقص عـن ذلـك طبقـاً للمرونـة فـي

التعامــل مــع مفهــوم الحــي الســكني ،وتعــد الخــدمات العامــة والتــي تتموضــع بمركــز الحــي الســكني مجــاال لخدمــة كافــة
المجـاورات التــي يضــمها الحــي الســكني كالخــدمات (التعليميـة الصــحية والتجاريــة والترفيهيــة ).....وهــي أعلــى مســتوى

وأكبــر حجم ـاً مــن نمــط ونــوع الخــدمات اليوميــة الموجــودة بالمجــاورة .وم اركــز األحيــاء الســكنية غالب ـاً مــا تتــوفر فيهــا
خ ــدمات تجاري ــة كب ــرى تتس ــم بتن ــوع معروض ــاتها م ــن الس ــلع مث ــل أسـ ـواق الطع ــام الكب ــرى ،والمخ ــابز ومح ــالت بي ــع
الحلويــات ،وم اركــز بيــع الســلع الخاصــة بربــات البيــوت ،ومحــالت بيــع الكتــب واألقمشــة والمالبــس الجــاهزة وتصــليح
األحذي ــة ،أيضـ ـاً ت ــوفر الخ ــدمات الطبي ــة التخصص ــية

ومكات ــب رج ــال األعم ــال

والمحامين وفروع البنوك والبريد وقد توجد فروع لإلدارات الرئيسية للمؤسسات الحكومية واألهلية.

 2.2تخـــطيط الموايـــعُ :يقصد بتخطيط المواقع وضع المنشآت وأماكن النشاط على موقع معين وفي تجميـع منسـق
ذو ثالثة أبعاد يفي بأغ ار محـددة سـلفاً .وعنـد النظـر إلـى تصـميم أي موقـع يجـب علـى المخطـط أن ينظـر وبعمـق
إلمكانيـات الموقـع المتاحـة كالمقومـات الطبيعيــة مـثالً ،إلـى جانـب األخـذ فــي االعتبـار نمـط وسـلوكيات أفـراد المجتمــع
وثقــافتهم المحليــة ،إذ أن تخطــيط المواقــع ووضــع التصــميمات لهــا هــو أكثــر مــن رؤيتنــا لــه كمبــاني وشـوارع فقــط ،بــل
تشـكيل بيئــي مجسـم ومتكامــل ومتفاعـل ال يطمــس معــالم الطبيعـة وال يتجــاوز ثقافـة المجتمــع وت ارثـه المحلــي .وتصــميم
أي موقع يشتمل على مكونات ثالثة:

 الوظائف .سواء كانت موجودة في أماكن مغطاة (مباني) أو في أماكن مكشوفة.

 المرور .بقصد االتصال العضوي بين هذه الوظائف ويتضمن مرور األهالي (مشاة-ركاب) والبضائع.

 المكون الثالث يشمل التشكيل المعماري أو البصري ،وهذا التشكيل ينتت عن ترجمة تنسيق الوظائف والمرور.
هذه المكونات تحدد عملية دراسة االتصاالت بين هذه الفراغات أو المجموعات والتي تعني مرور النـان أو البضـائع

مــن وظيفــة إلــى أخــرى ،أو قــد تكــون اتصــاالت بص ـرية تتعلــق بــالنظر مثــل اتصــال المجموعــة الســكنية بالحــدائق أو

بالمنــاظر الطبيعيــة الخالبــة ،أو تتعلــق بال ارحــة واألمــان مثــل اتصــال المســاكن بالمالعــب ومــدارن األطفــال ،بتــوفير
أرصــفة وممـ ـرات الئق ــة ومريح ــة للس ــير عليه ــا ،ويؤخ ــذ بع ــين االعتب ــار ف ــي تص ــميم تل ــك األرص ــفة ذوي االحتياج ــات

الخاصــة بعمــل الرامبــات عنــد (حافــة الرصــيف) أي خــط التقــاء البــردورة بــالطريق عنــد التقاطعــات كمــا هــو موضــح
بالشكل (.)1

شكل ( )1مجموعة مثالية من األرصفة عند التقاطعات
بعيطار مختلفة
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ويوضح الشكل ( ) 2كيفية التعامل مع التقاطعات المرورية القريبة من مدارن األطفال ،لتسهيل وتنظيم حركة
المشاة والنقل اآللي معاً في نفس الوقت ،ومن المرغوب في مثل تصميم هذه المواقع المكانية لربنية التعليمية أو
الصحية وقوعها بين طرق شريانية بالمدينة تربط وتتواصل مع باقي مواقع المحلة أو المجاورة السكنية ،حيث تعمل

الطرق واألرصفة على زيادة قوة االتصال مما يسهل عملية الحركة بأمان.

شكل ( )2تموذج يوضح تصميم مويع مبنى تعليمي

 3.2تصميم الشوارع  :Street Designنظ اًر للحاجة الماسة لما تقدمه شبكة الطرق والمواصالت من خدمات
للمواطنين ،وهي العنصر اإلنشائي األساسي للتجمع الحضري ،ويشغل هذا العنصر حوالي  %30من المساحة
الكلية ألر

الحضر ،والتعرف على مستويات الشوارع يأتي في سياق هذه الحاجة لتوفير طرق ومماشي بعرو

تصميمية ومعايير قابلة للتطوير والتطلعات المستقبلية ،ويمكن تقسيم هذه الشبكة حسب الوظيفة التي تؤديها إلى
قسمين رئيسيين:
 شوارع تخدا األرض ؛ أي تخدم استعمال األر

المالصقة للشارع.

 شوارع أو طرق تخدا الايارة ؛ أي تستعمل لنقل المرور بأحجام كبيرة.

وتقسم شبكة الشوارع والطرق العامة حسب مستوياتها إلى أربعة مستويات كالتالي:

 شوارع الخدمة المحلية .Streets of local service
 الشارع التجميعي .Collector Streets
 الشوارع الرئياية .Main Streets
 الطرق السريعة .High Ways
ECIDIKO 2017
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تشغل األرصفة الحيز المكاني للمشاة ويخصص الباقي للحركة اآللية ،إذ أن نسبة المعمول به في تصميم انهر
الشوارع إلى الرصيفين تحسب على النحو التالي:

مجموع عرض الرصيفين

أو

والقيم كحد أقصى لعر

عرض الطريق كله

كحد أيصى

2

عرض الشارع كله
5

×2

الرصيفين ،ويصمم كجزء متكامل بالقرب من بردورة الرصيف (غير مالصق للبردورة)

بحيث يسمح بمساحة كافية لزراعة األشجار ،تفصل بينهما مع مراعاة الميول الالزم للسماح بدخول السيارات إلى
جراجات المساكن ،وتخطط هذه الممرات بحيث تستوعب بين نصف أو ثلث السكان .وتمشيا مع مخرجات األدلة

ابتداء من المحلية وانتهاء بالطرق الحرة  ,وضعت
الهندسية التي درست أوضاع أرصفة المشاة على جميع الشوارع
ً
مواصفات ومقاييس لعرو األرصفة الجانبية لكل مستوى حسب ما يوضحه الجدول (:)1
جدول ( )1عروض الشوارع واألرصفة حاب ماتوياتها
نوع الشارع

الشوارع المحلية

الشوارع التجميعية

شوارع المرور الرئيسية

شوارع المرور الثانوية

الطرق السريعة

عرض الشارع (متر)

عرض الرصيف (متر)

15
20
25
28
30
25

1.70
4.20
3.25
4.75
5.75
2.95

28

4.45

30

3.20

36

5.80

40

4.50

60

2.50

80
36
40
50
60

3.90
5.00
3.40
4.80
3.50

80

4.70

100

4.80

 4.2حــــركــــــــة المشـــــــاة :ترتبط حركة المشاة بمخطط النقل والمواصالت بالمدينة وتعتبر دراسة هذه الحركة أساساً
لتخطيط شبكة الحركة داخل المدينة الحضرية ،وكما أن معظم دول العالم ثلث الرحالت اليومية هي رحالت مشاه
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على األقدام في المناطق الحضرية والنسبة األكبر من مستخدمي هذه الشبكة هم كبار السن واألطفال ،لذلك يجب
أن يشمل التخطيط والتصميم االعتبارات الخاصة بهم ،و أن أسس ومبادئ حركة المشاة تشبه مبادئ حركة

المركبات ومستويات خدمة حركة المشاة مشابهة تماما لمستوى الخدمة لحركة المركبات ،واالختالف يكمن في
مسارات البنية التحتية لكل من الطريق وممر المشاة إذ يتم توزيع مسارات البنية التحتية تحت الطريق أكبر منها في
الممرات ،ولذلك يكتفي الرصيف بخدمات مد اإلنارة والهاتف واأللياف وغيرها من المفروشات المعتادة لتأثيث
األرصفة والساحات المفتوحة .وقبل تخطيط شبكة حركة المشاة يجب علينا استخالا األسس الواجب مراعاتها عند

تخطيط مثل هذه الشبكة وهذا سوف يكون مكمل للطرق المنفذة والقائمة حالياً في منطقة الدراسة المقترحة إذا خطط
إليها جيداً بحيث تخدم حركة المشاة وفي نفس الوقت لم نفقد أداء الحركة اآللية على الطريق بالمدينة وخاصة
بالمراكز وأتحدث على الصعيد ككل وليس بمنطقة الدراسة فقط ،بل في أغلب مدن ليبيا.

 5.2ممرات المشاة  :A Place to Walkتوفر ممرات المشاة وصالت مأمونة ومريحة والتي تعمل بدورها على
ربط الخاليا السكنية بالمجاورات الصغرى وبين عناصر الوحدات التخطيطية الصغرى الخدمية ببعضها البعض
سواء كانت دينية أو تعليمية أو تجارية ....أو غيرها من متطلبات إسكانية ،وتخطط ممرات المشاة على أسان
شبكة مستمرة من المماشي الرئيسية تربط المساكن بواسطة مماشي خدمة ،وللمماشي مستويات تقسم حسب الوحدات
التخطيطية إلى ثالثة مستويات نختصرهم كالتالي:

 مماشي المداخل؛ وهي عبارة عن وصالت من المسار إلى مدخل لمجموعة من المساكن أو إلى مدخل لمساكن
مستقلة.
 مماشي الخدمة؛ وهي تربط مابين المماشي الرئيسية ومداخل مجموعة من المساكن.

 مماشي رئيسية؛ تربط مباشرة بين كل من أجزاء الوحدات التخطيطية (مركز الخدمات اليومية) ،والمماشي
الرئيسية خارج الوحدات التخطيطية.
ويراعى عند تخطيط هذه الشبكة األخذ بعين االعتبار بأن المصمم يجب أن يعمل على تشجيع المشاة بطريقة
تساعدهم أو تجبرهم على عبور الشارع من نقاط آمنة معينة ومحددة بالالفتات المضيئة أو اللوحات المعدنية ،وفي
حالة تقاطعات المشاة الكثيفة فإن الممرات العلوية أو السفلية تعد مرغوبة وذلك إذا ظهرت الحاجة إليها ،ولمسارات
المشاة داخل المدينة عدة أنواع نستطيع أجازها في النقاط التالية:

 األرصفة. -شوارع المشاة.

 ممرات العبور (عند التقاطعات وعلى الطرق الممتدة بين التقاطعات). -أنفاق وكباري علوية.

 الساللم (الثابتة والمتحركة).تخطط هذه األنواع كمسارات حركة للمشاة لكي تنتت شبكة متكاملة تتحلى بالمرونة والحيوية ،ولكل نوع عر
مناسب يكفي الستيعاب تدفق المشاة في اتجاه المسار.
 6.2المعايير والمعدالت العمراتية المرغوبة لتخطيط ماارات حركة المشاة بالمدينة:

تبعا للظروف البيئية المحيطة باإلنسان والمتعايش معها يومياً ،يصبح هناك ضرورة لوجود شبكة ممرات مشاة
مؤ َّمنه يتم تخطيطها بالتكامل مع شبكة الطرق المخصصة لحركة اآلليات ،بحيث تصبح قادرة على ربط جميع
المناطق السكنية المختلفة بالمراكز والمناطق الخضراء واالستعماالت األخرى ،ويشمل هذا الجانب من الدراسة على

المعايير اإلنسانية ومتطلبات الحركة والمساحات الحركية لإلنسان والدور الوظيفي لهذه الممرات والمساحات
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المناسبة لتحقيق الهدف منها ،باإلضافة إلى تقدير المسافات المناسبة لحركة اإلنسان لتحقيق االتزان فيما بين حجم
وأبعاد الفضاءات الحضرية المحتوية للمسارات وحجم وأعداد المستعملين والحفاا على المعايير اإلنسانية والنسب
الجمالية المستمدة من شكل النسيت العمراني ومسارات المشاة ،والجدول ( )2يوضح بعض تقسيمات األرصفة

معمارياً وأبعادها حسب قطاعات الطرق المختلفة.

جدول ريم ( )2يوضح تقايمات األرصفة المثالية حاب يطاعات الطرق المختلفة.
النوع

120 cm

حافة
(بردورة)
0.15
cm

حافة
(بردورة)
0.15
cm

منطقة
الواجهة
0.0 cm

منطقة
المشي
180
cm

منطقة
خضراء
240
cm

منطقة
الواجهة
0.0 cm

منطقة
المشي
150
cm

منطقة
خضراء
180
cm

 .3استعماالت األراضي الحضرية بمدينة الخمس.

تعتبــر د ارســة اســتعماالت األ ارضــي مــن العمليــات المعقــدة مقارنــة بغيرهــا مــن عمليــات أو د ارســات التخطــيط العم ارنــي
المتعــددة حيــث يــتم مــن خاللهــا ربــط ودمــت المعطيــات الطبيعيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية لد ارســة معينــة مــع التقيــيم

والتنبؤ بالحاجات المستقبلية ،باإلضافة إلـى د ارسـة الم ارحـل والظـواهر المصـاحبة لتلـك االسـتعماالت وبالتـالي تخطـيط

اســتخدام األر
اس ــتعمال أر

فــي المدينــة يحــدد مواقــع المنــاطق الصــناعية والســكنية والطــرق والمنــافع العامــة وغيرهــا .أن د ارســة

الحض ــر وش ــكلها تعط ــي معلوم ــات ع ــن الهيك ــل الطبيع ــي ،ال ــذي يح ــوي س ــكان المدين ــة وأنش ــطتهم
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الترتيب الموصى به معماريا

منطقة
الواجهة
0.45
cm

منطقة
المشي

منطقة
األثاث
0.90
cm

حافة
الطريق
0.45
cm

رصيف على طول الشوارع المحلية
بالمناطق السكنية ،مع إمكانية وجود
أماكن لوقوف السيارات لفترة محدودة
والسرعة اقل من  45كم بالساعة.

رصيف على طول الشوارع المحلية
بالمناطق السكنية ،مع إمكانية وجود
أماكن لوقوف السيارات لفترة محدودة
والسرعة اقل من  45كم بالساعة.

االستخدام

رصيف بعرض ( 3م) يصنف كحد
أدنى بالمناطق (ذات استعماالت
متعددة)
رصيف على طول شارع محلي
بمنطقة متعددة االستعماالت ذات
كثافة منخفضة يسمح بوجود مقاعد
للمارة مع منطقة خضراء ،و يسمح
بالوقوف للحافالت مع وجود أماكن
لالنتظار على جانب الطريق والسرعة
المحددة اقل من  50كم بالساعة.

رصيف بعرض ( 4.35م) المفضل
بالمناطق السكنية

رصيف بعرض ( 3.45م) يصنف
كحد أدنى بالمناطق السكنية
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المختلف ــة .حي ــث أن مس ــاحة وحج ــم ه ــذه األنش ــطة عل ــى األر
الفضاء أر

الحضر المطلوب دراستها وتخطيطها،
أر

الحضر = خرائط استعماالت األر

تمث ــل خـ ـرائط اس ــتعماالت األر

أي أن:

 +خرائط األر

وخـ ـرائط األر

الفضاء.

وفــي ظــل الت ازيــد المســتمر والملحــوا ألعــداد الســكان فــي مدينــة الخمــس ،الــذي يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت
علــى ظهــور تغيي ـرات فــي مخطــط اســتعماالت األ ارضــي الم ـرتبط بمخطــط النقــل والمواصــالت ،حيــث إن المعلومــات

الخاصــة بتلــك االســتعماالت هــي األســان والمرجــع عنــد تخطــيط وتطــوير شــبكة الطــرق والش ـوارع الرئيســية والفرعيــة

ومم ـرات المشــاة ،ومــا مــدى قــوة اتصــال المم ـرات المخصصــة للمشــاة بالوصــول إلــى الخــدمات والم ارفــق العامــة مثــل
(المســاجد والمــدارن والم اركــز الصــحية واإلداريــة والمنــاطق الترفيهيــة) فالبيانــات الخاصــة باســتعماالت األ ارضــي هــي
المصدر الرئيسي لتوفير معلومات عن احتياجات السكان من هذه الخدمات.
إن استعماالت أراضي المدينة الحالية لم تلبي في مجملها مقترحات المخطط كما وصت به البولسيرفيس ،وكما
الحظها الباحث من خالل الزيارات الميدانية المتكررة لما يخص موضوع البحث ،واعتماده على إحداثيات واقع حال

المخطط عام  2010م مستعيناً بخرائط المخطط ذات مقيان الرسم ( ،)1000 :1وصور األقمار الصناعية

للمدينة ،حيث تبين أن مساحة المدينة الزالت كما جاءت في مقترح بولسيرفيس  2000وهي  1714هكتا اًر بزيادة

مقدارها  667.8هكتا اًر ،وبنسبة زيادة  % 63.8عما كانت عليه في عام  ،1980وعدد سكان المدينة وصل إلى
 42547نسمة لكل الفئات العمرية وهذا حسب التعداد لسنة  ،2006إال أن حجم االستعماالت على أر

الواقع لم

يستوفي كامل المساحة التي أقترحها البوليسيرفيس ،حيث حققت مساحة حضرية مستعملة للكتلة العمرانية قدرها

 744.3هكتا اًر من أجمالي مساحة المدينة على األر  ،وباقي المساحة أراضي غير مستغلة أو مستعملة حيث

بلغت مساحتها  969.7هكتا اًر من إجمالي مساحة المدينة ،وتمثلت االستعماالت في انتشارها على المحالت
طِبق عشوائياً ،مما أدى إلى السطو على األحزمة الخضراء
األربعة وخصوصاً على امتداد الطرق والكثير منها ُ
والمناطق المفتوحة التي قد تكون رصيفاً أو شارع للمشاة ،وتغيير وظيفة استعمال أكثر من شارع في المدينة ،وعلى
سبيل المثال (شارع  )20تحولت وظيفة استعماله من سكني إلى استعمال مختلط سكني – تجاري ،مع أن نوعه

طريق مجمع يمتد من محطة البنزين غرباً حتى طريق المعسكر شرقاً ،والكثير من الشوارع التي تغير استعمالها من
سكني إلى تجاري.
وباإلضافة إلـى مـا ذكـر أن بعـض الطـرق بالمدينـة لـم تسـتكمل بعـد والتـي تقـع فـي أطـراف المدينـة مـن الجهـة الغربيـة

وبعــض الش ـوارع التــي تخــدم المســاكن كمــا جــاءت بــالمخطط العــام .ومــن هنــا أتــت الحاجــة إلــى تســليط الضــوء علــى

مساحة األراضي الحضرية المستعملة والغيـر مسـتعملة ونسـبتها علـى مسـتوى محـالت مدينـة الخمـس لعـام  2010م،

وذلــك لمعرفــة المســاحات الغيــر مســتغلة حتــى ولــو كانــت تقــع علــى الطريــق الرئيســي مباشـرًة ،ليــتم تخطيطهــا والحفــاا
عليها من أي محاولة سطو أو اعتداء غير شرعي من قبل المواطنين.
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خريطة ( )2تصنيف درجة ازدحاا شوارع مدينة الخمس عاا  2010ا

ومن خالل الدراسة النظرية والميدانية يستنتت الباحث (بالرغم من الجهود التي تبذل) أن بعض المعايير

الخاصة بالقطاع العرضي للطريق وخاصة األرصفة وممرات المشاة في مدينة الخمس لم تؤخذ في عين االعتبار
عند التنفيذ .حيث إن جزءاً من هذه األرصفة ال يطابق المخططات التفصيلية للمدينة وموزعة بشكل غير عادل
على جانبي الطريق وتعاني من نقص في عناصر الشارع المخصص لها كالمقاعد والمضالت واألشجار واإلنارة،

ويفتقد لعناصر الطرق ايضاً كاإلشارات الضوئية والعاكسات الليلية وعالمات تحديد مناطق عبور المشاة ،ومن
المعطيات المشار إليها سلفاً تؤكد على ضرورة التطوير جراء هذا التغير الملحوا ،ويكون تحت إطار المخطط
العام للمدينة.
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النتـــــــــــــــــــــائج :توصلت الدراسة إلى النتائت اآلتية:

 .1إن تنفيذ عدة طرق بال أرصفة ،والتعدي على األرصفة وممرات المشاة المنفذة قديماً وبحالة سيئة ،وعدم التركيز
في موضوع (المشي بأمان) أدى إلى تناسي شبكة حركة المشاة بالمدينة ،ووصل إلى التمادي وخلق التجاوزات لهذه
الشبكة بالمدينة من قبل األفراد ،وانعكس هذا على مستخدمي األرصفة والممرات وإجبارهم بالمشي على الطريق،

األمر الذي أصبح ملحوظاً في عدة شوارع المدينة واألكثرها ازدحاما.

ومناخية مالئمة ومساعدة على تطوير المنطقة ،فموقعها المتوسط
 .2إن المدينة تقع في منطقة ذات ظروف طبيعية ُ
على الساحل الشمالي الغربي لليبيا تحط باهتمام المنطقة من جذب سياحي وخاص ًة تموضع المناطق األثرية على
أطراف المدينة ،شرقاً مدينة لبدة الكبرى وغرباً آثار فيال سيلين ،وهو ما يستتبع إيجاد حلول سريعة وفعالة لممرات

وأرصفة المشاة بما يتناسب مع واقع حال المدينة موضعاً وسكناً.

 .3نتيجة لتعدد األنشطة االقتصادية واالجتماعية بالمدينة زادت حركة المشاة بشكل غير آمن ومنتظم ،بسبب

اإلهمال والتسيب والتعدي على األرصفة وممرات المشاة ،مما أدى إلى الوقوع في األضرار وخسارة األرواح ،ويتبعها
أضرار الممتلكات مثل انهيار بعض أسوار المنازل في فصل الشتاء بسبب انجراف التربة من أسفلها بمساعدة
الميول الطبيعي لرر  ،وهذا لعدم تنفيذ األرصفة التي بدورها توزع الخدمات التحتية وتعمل على حماية المباني.

 .4تبعاً لخصوصية الظروف البيئية المحيطة بالمدينة كان هناك لزاماً من تصميم وتخطيط شبكة أرصفة وممرات
المشاة بما يتوافق ويتالئم تخطيطياً مع تلك الظروف بالتكامل مع شبكة حركة اآلليات ،بحيث تصبح قادرة على ربط
جميع المناطق السكنية المختلفة بالمراكز والمناطق الخضراء وباقي االستعماالت األخرى ،وعلى ضمان عامل
اآلمان والحماية من العوامل الجوية ومسببات التلوث ،والوصول إلى زيادة الترابط االجتماعي والتبادل الثقافي بين

األفراد عند استخدام هذه األرصفة والممرات.

 .5لم ُيأْخذ بمعايير التصميم للكثير من آماكن المشاة عند تنفيذ طرق وشوارع المدينة ،وخاص ًة تلك التي نفذت
حديثاً فإنها تخدم حركة السيارات فقط لوجودها أما األرصفة فتهمل وتبقى عليها مخلفات الردم وبقايا المادة اإلسفلتية
إثناء تنفيذ الطريق ،وإجبار المشاة بمشاركة الطريق مع حركة السيارات بسرعات مختلفة ،والكثير من الشوارع التي
تعاني نفس المشكلة وكأن الجهة المسؤلة في القطاع ال دور لها عند وضع الدراسات والمقايسات والمعايير وتحديد

نوع العمل والتنفيذ بالشكل المطلوب.

 .6لم تستكمل طرق وشوارع المدينة بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ المخطط الحضري الشامل لـسنة  2000م ،وال
تواكب الشبكة هذا التوسع الحضري الذي ط أر على المخطط العام لسنة  2010م ،حيث إن هناك نقص يبلغ 82
هكتا اًر من استعمال الطرق والشوارع يحتاجه المخطط الستكمال هذه الشبكة الشريانية بالمدينة إذا ما قورنت بمخطط
البوليسيرفيس ،بما فيها الكباري العلوية التي وضعت حل للعبور اآلمن على الطريق الساحلي لم ينفذ منها شيئاً،
وهذا أثر على مبدأ تحقيق (التدرج الهرمي) لتخطيط مسارات حركة المشاة في إطار شبكة النقل العام ،التي

أصبحت تنحصر في الطرق المعبدة للسيارات بدون أرصفة ومحطات عبور للمشاة ،وال إشارات ضوئية وعالمات
تنظم حركة السيارات والمشاة معاً.
التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:

 -1توزيع مسطح الطريق بين المستخدمين بالطريقة التي تحقق الهدف من الطريق ،وتتفق أهداف الحركة
لمستخدمي الشبكة.

 -2تخصيص محور رئيسي لحركة المشاة بالمدينة ،ويكون بكامله للمترجلين ومنفصال بذلك عن حركة المركبات.
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 -3ضرورة الفصل بين (حركة المشاة والمركبات) على المستوى األفقي باستخدام معابر وإشارات تنظيمية للمشاة،
للحد من المخاطر عند التقاطعات وضبط حركة المرور المختلفة.

 -4ضرورة الفصل بين (حركة المشاة والمركبات) على المستوى الرأسي باستخدام :

(أنفاق وكباري علوية وساللم ثابتة أو متحركة).

 -5التركيز على قلة عدد المواقف وتوفير خطط من أجلها ،والحد من االعتداء الملحوا للسيارات على األرصفة،
وذلك برصد حاالت مماثلة من قبل رجال المرور ومخالفة المتجاوز على حق الرصيف.

 -6توفير متطلبات الراحة والصحة العامة من خدمات وجلسات ،وأماكن مظللة بالمسار ،وإدخال عناصر التشجير

والمظالت والنوافير ،والتأثيث على المسار .وبحيث تكون مالئمة ألبعاد المسار والحيز المطلوب لحركة المشاة.
وإدخال نظم التحكم والتجهيزات واإلرشادات المرورية على مسار المشاة .
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ECIDIKO2017-018
المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس

ملخـــــص:

منذ بداية فترة السـبعينيات بـدأ التـدهور الملحـوا فـي حالـة المـدن مـن عـدة جوانـب تخطيطيـة أهمهـا الطـرق واألرصـفة
وممـرات المشــاة ومســتخدمي المواصــالت العامــة نتيجــة للزيــادة الهائلــة فــي عــدد الســكان والســيارات وغيــاب السياســات

التــي تضــمن حمايــة المشــاة و ســائقي الــدراجات والقصــور فــي إنشــاء الكبــاري واألنفــاق ،و عــدم توجيــه االســتثمارات
المطورة لتلك التقنيات المخصصة لوسائل وأدوات النقـل ،مثـل وضـع اإلسـتراتيجيات التـي تشـجع علـى اسـتخدام النقـل

ـترك لمصــادر المشــكالت البيئيــة
العــام فــي األمــاكن المكتظــة بــديالً عــن الســيارات الخاصــة التــي مثلــت عنصــر مشـ ً
بالمدينــة ،األمــر الــذي دفــع المهتمــين بــالتخطيط الحضــري إلــى التوجــه نحــو ضــمان تطبيــق أعلــى معــايير الجــودة فــي
التصميم والتنفيذ لكافـة أوجـه اسـتعماالت األ ارضـي بالمدينـة ويـأتي فـي مقـدمتها أولويـة االهتمـام بممـرات المشـاة كأحـد

اســتعماالت األ ارضــي الضــامنة لحريــة حركــة النــان والتــأمين علــى حيــاتهم وخاصــة الفئــات العمريــة القاص ـرة كتالميــذ
المــدارن وكــذلك كبــار الســن والمتســوقين فض ـالً عــن أنه ــا تمثــل متنفســا اجتماعيــاً لســاكني المــدن ومنفــذاً للتواص ــل

االجتماعي ،ولكل هذه االعتبارات وغيرها ُعدت ممـرات المشـاة مـن أهـم مـا يسـتوجب االهتمـام بـه كعنصـر مهـم علـى
أرضية أي مخطط حضري يأخذ بضرورة جودة البيئة لساكني المدينة وزوارها.
في:

وإضـافة لكــل مــا ســلف فــإن االهتمــام بموضــوع الممـرات ود ارسـتها ينطلــق فــي جــوهره مــن أبعــاد أخــرى تتمثــل
البعد اإلنساني – إذ يوفر الحماية واآلمان ويحقق خدمة التواصل االجتماعي.

.1

البعد األخالقي – بعدم التعدي على حقوق اآلخرين في حرية الحركة.

.2

البع ــد الق ــانوني – يض ــمن حق ــوق األفـ ـراد المادي ــة والمعنوي ــة م ــن تع ــدي وس ــائل النق ــل عل ــى حري ــة حرك ــة

.3

المستخدم.

وتعرف الممرات باألرصفة وشوارع المشاة و ممرات العبور (عند التقاطعات وعلى الطرق الممتدة بين

التقاطعات) وكذلك األنفاق والكباري العلوية والساللم المتحركة ،بحيث يهدف من تخطيطها (تصميم مسارات حركة

للمشاة آمنه ومنسجمة االرتباط مع مكونات المخطط العام) ويتضمن تصميمها مسارات المعاقين وذوي االحتياجات
الخاصة وسائقي الدراجات أيضاً.
على هذا السياق قدمت هذه الورقة إليجاد حلول مناسبة لتطوير شبكة حركة المشاة

بالمدينة ،والمواكبة مع النمو

العمراني ولتحقيق السالمة المرورية والتقليل من حوادث السير بتطبيق أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ.
الكلمات المفتاحية :المظاهر الطبيعية والبشرية -النمو السكاني -المعايير والمعدالت العمرانية ،استعماالت

األراضي.
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المصادر والمراجع:

 الكتب العربية:

 .1المرشتي ،عبد الرزاق خليفة ،أساسيات في التخطيط والتصميم العمراني ،دار إبل للنشر والتوزيع واإلعالن،

بنغازي 1426 ،م.
 .2الهيئة العامة للمعلومات ،النتائت األولية للتعداد العام للسكان .2006

 .3أبو أحمد ،خليل أحمد ،التصميم والتخطيط الهندسي للطرق الحضرية والخلوية ،دار الراتب الجامعية ،بيروت،
 2000م.

 .4حيدر ،فاروق عبان ،تخطيط المدن والقرى ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.1993 ،
 .5عالم وآخرون ،تجديد األحياء ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.1997 ،

 .6عالم ،أحمد خالد ،تخطيط المدن ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.1998 ،

 .7عالم وآخرون ،تاريخ تخطيط المدن ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.1993 ،

 .8عتريسي ،نايف محمود ،قواعد تخطيط المدن ،دار الراتب الجامعية ،بيروت 1999 ،م.
 .9مصلحة المساحة ،أمانة التخطيط ،األطلس الوطني ،استكهولم ،السويد.1978 ،

 .10مصيلحى ،فتحي محمد ،التخطيط اإلقليمي ،اإلطار النظري وتطبيقات عربية ،دار الماجد للنشر والتوزيع،
بيروت 2005 ،م
 الدراسات والدوريات والتقارير:

 .1الحسون ،علي بن عبد هللا ،دراسة االشتراطات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالمعاقين لمدينة الريا

1402 ،هـ.

 .2الطويل ،حاتم ،تأثير الحركة المتعامدة للمشاة على المحاور الحركية الطويلة لمدينة اإلسكندرية ،بحث منشور،
المؤتمر السابع لكلية الهندسة ،جامعة أسيوط.2000 ،

 .3بولسيرفيس ،مخططات التطوير ،الخمس المخطط الشامل ،2000 ،وارسو بولندا 1980 ،م.

 .4حسين ،محمد إبراهيم ،دراسات في جغرافيا ليبيا والوطن العربي ،منشورات جامعة قاريونس ،مطابع الشرق،

بيروت.1976 ،

 .5شديد ،يحيى عثمان ،تخطيط شبكة حركة المشاة ،بحث علمي ،منشورات جامعة األزهر ،كلية الهندسة.1998 ،

 .6غيث ،محمود محمد ،حركة المشاة ،محاضرة ألقيت في الدورة التدريبية :جمعية التخطيط المصرية ،القاهرة
1997

 الرسائــــل العلميــــة:

 .1إمهير ،أسامة أبو الخير ،تخطيط النقل والمواصالت بترهونة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المرقب،
كلية الهندسة ،قسم العمارة والتخطيط العمراني ،شعبة التخطيط.2009 ،

 .2بن محمود ،عبدهللا مفتاح ،التخطيط اإلسكاني لمدينة الخمس  ،2025رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
المرقب ،كلية الهندسة ،قسم العمارة والتخطيط العمراني ،شعبة التخطيط.2006 ،
 .3بحور ،مصطفى محمد ،استعماالت األراضي السكنية بمدينة الخمس ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة
المرقب ،كلية اآلداب ،قسم الجغرافيا.2003 ،

 .4سنان ،أبو القاسم علي محمد ،أطروحة دكتوراه بعنوان تقييم مخطط مدينة الخمس من واقع استعماالت األر
من  1966إلى  2006م ،جامعة طرابلس ،كلية أآلداب ،قسم الجغرافيا 2010 ،م.
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: الكتب األجنبية

- Pedestrian and streetscape guide, sponsored by the Georgia department of transportation ,

September2003.
-PEDESTRIAN FACILITIES GUIDEBOOK , Incorporating Pedestrians Into Washington's
Transportation System , September 1997
-Planning and Designing for pedestrians , model guidelines for the San Diego Region , June
2002
- Mandi Roberts, Project Manager, Tracy Black, Document Editor, Otak, Inc. Pedestrian
Facilities Guidebook, Incorporating Pedestrians into Washington’ Transportation System.
September 1997.
- Pedestrian safety guide lines, City of Sacramento Public Works Department Traffic
Engineering Division, Adopted by City Council January 9, 2003.
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