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AUCES

انسًاخ انثشريح واالقتصاديح القهيى انثطُاٌ – نيثيا
دراسح فى جغرافيح انسكاٌ
اعجاد  /صالح ميالد محسػد عبج الدالم

باحث دكتػراه – قدع الجغخافيا  -كميو االداب – جامعة العخير  -مرخ

الملخص العربى :
مسا ال شظ فيو أن الصبيعة والدكان تسثالن السرجريغ األساسييغ لكل أنػاع السػارد ،يزدداد تزيريخ العػامزل اليذزخية

تدايجاً شخدياً بتقجم اإلندان ،وتصػر أنطستو وأساليب عسمو ونسػ أعجاده وقج أصيحت أكثخ العػامل تيري اًخ في التػزيع الجغخافزي
لمدكان ،وسزػ تزدداد فعاليزة التزيريخات اليذزخية مزع الزدمغ ،نتيجزة لززغ عامزل الشسزػ الدزكاني ،وتدايزج القزجرة التقشيزة عمز
التالؤم وتػفيخ ضخو

العير في البيئات الرعية .

مقدمه :
في لسحة تاريخية مػجدة عغ السشصقة وسكانيا

"سيػة" بجسيػرية مرخ العخ ية كسا أنيا كانت مخك اًد ىاماً

مغ خالل التفاعل سمياً وإيجاباً حػل اليحخ الستػس الحي

لمجفاع عغ إقميع بخقة بميبيا.

أصزززيحت بذزززكل عزززام عبزززخ الدزززشيغ مخكززز اًد ىزززام لمتجسزززع
اإلندزززززاني وخاصزززززة مشصقزززززة الجراسزززززة حيزززززث مزززززخ بيزززززا

"جدتشيان" قمعة حريشة ال تدال أجداه مزغ سزػرىا وآرارىزا

تصزززل عمززز جزززده مزززغ سزززاحمو الجشزززػ ي مشصقزززة الجراسزززة.

وفززززززي العيززززززج البيدنصززززززي ،بشزززززز اإلمبخاشززززززػر

بجانب السيشاه ،ناليظ عغ اآلبار والرياريج التي أقيسزت

"الفيشيقيػن ،اإلغخيق ،الخومان ،البيدنصيػن ،العخب وعجة

بالسشصقة.

إلزززي "االتزززخاس و االسزززتعسار الغخ زززي" وقزززج يخجزززع ىزززحا إلززز

التخكزززي فتحػلزززت السشصقزززة إلززز "مجيخيزززة" مسزززا سزززاىع فزززي

ىجزخات مززغ الذززخا إلز الغززخب وىجزخات عكدززية ب

ززافة

اعتجال السشاخ وجسال الصبيعة وتػفخ السػارد.

االسزززتقخار بيزززا لسسارسزززة التجزززارة خاصزززة مزززغ الجشزززػب –

اوالً  :السمات البشرية :

الػاجات "الجغبػب ،سيػة".

ويعززج إقمززيع "اليصشززان"* ذات شززيخة تاريخيززة مشززح

كسزززززا أن ميشاايزززززا أول ميشزززززاه قزززززام باحتاللزززززو

عرززػر قجيسززة حيززث ذكززخت مززغ قبززل الس ز رخيغ والخحالززة

السدتعسخون اإليصزاليػن سزشة 1911م .ومزغ رزع تحػلزت

الجغززخافييغ فيززي محصززة تجاريززة وقاعززجة بحخيززة و دززبب

وأصيحت حامية وقاعجة بحخية عدكخية.

مػقعيززا وميشاايززا اليحززخي الصبيعززي "شززيو جديززخة -مجيشززة

السشصقة لعبت دو اًر بار اًز خزالل الحزخب العالسيزة
"األول  ،الثانية" واكتدبت شيخة دولية كيزج رايدزي فزي

شبخا" الزحي بزخز فزي أىسيتزو لحسايزة السخاكزب التزي تمجزي
إليو عشج سػه األحػال الجػية ،إ زافة إلز وجزػد خمجزان

كافززة العسميززات العدززكخية ىززحا مسززا انعكززذ عمييززا سززمياً،

ومخافززط شبيعيزززة ،عميزززو تزززع اسززتقخار اليذزززخ مشزززح األزمشزززة
الغابخة.

ازدادت السشصقززززة انعاشززززاً مززززغ عيززززج االحززززتالل

وذلززظ بتززجميخىا مززغ خززالل تيززادل األيززجي االسززتعسارية ليززا

عزززززجة مزززززخات "األتزززززخاس ،الصميزززززان ،األلسزززززان ،اإلنجميزززززد،

فقج كانت السشصقة " اليصشان" عيارة عزغ مجيشزة

الفخندزييغ ،األمخيكزان" حتز انتيز بيزا السصزا

"انيتبخغػس" الرغيخة إحزج السخاكزد القميمزة السيىػلزو فزي

البخيصانيػن ليا عام 1942م.

مشصقة (مارماريكا) وىي عيارة عغ مخفي لمحجاج "اليػنان،

الخومان" الحيغ كانػا يقػمان بديارة كاىغ "آمػن" في
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العسززل وازديززاد الصمززب عم ز األيززجي العاممززة كسززا صززحبيا

ازدادت أىسيتيزززا لكػنيزززا أصزززيحت مقزززخ إلقامزززة

السمززززظ بيززززا وتحػلززززت إلزززز مخكززززد إداري وتجززززاري ىامززززاً

الخصزززز والسذززززاريع التشسػيززززة االقترززززادية واالجتساعيززززة
وكزحلظ بكيزة الخززجمات (صزحية ،تعميسيززة -مخافزق عامززة)،

1952م1969 -م" -السسمكة الميبية الستحجة".

سزززكان ىزززحه السشصقزززة يشتسزززػن لمكياازززل العخ يزززة

كسززززا سززززاىع فززززي اسززززتقخار وتززززػشيغ الدززززكان فززززي مخاكززززد

التززي اسززتػششت وعاشززت ف زي شززسال أفخيكيززا بذززكل عززام

وتجسعات سكانية

األساسززية فززي أواخززخ الخسدززيشات وأوااززل الدززتيشات كززانػا

السديصخ رغع تجاوزنزا عرزخ الزحرة واإللكتزخون .ىزحا مسزا

إال أن الشعزززخة القبميزززة والزززػاله لمقبيمزززة ضزززل ىزززػ

والزززحيغ انزززجمجػا مزززع الدزززكان العزززخب "البخ زززخ" وحزززخفتيع

يسارسززػن الدراعززة اليدززيصة الستسثمززة فززي زراعززة الحبززػب

أعصز الكيااززل الدززصػة خاصززة تمززظ التززي تستمززظ وتدززيصخ

عشزززج سزززقػر السصزززخ إ زززافة إلززز تخ يزززة الحيزززػان "األبزززل-

عم ز األ ار ززي وأحيان زاً بفزززل أبشاايززا الززحيغ ارتق زػا سززمع

الزشف وترزجيخه

الجولة .وىحا مسا جعل تػجزو تخصزي وسياسزة الجولزة فزي

األغشام عم وجو الخرػص" وىي ما تذتيخ بو السشصقة

العمزززع والسعخفزززة وتبزززػؤوا أعمززز السػاقزززع والسشاصزززب فزززي

فززي بجايززة الدززتيشات حيززث تحدززشت األو ززاع االقترززادية

تػشيغ الدكان ،شكل (.)1

وضل الحزال ىكزحا حتز مخحمزة استكذزا

و ززجه التغيززخ فززي نسزز السعيذززة مززغ خززالل تززػفخ فززخص

انًصدر :يٍ عًم انطانة اعتًاد عهي ترَايج 9102,Google Eearth
شكم ( ) 0يىاقع انتجًعاخ انسكُيح تًحافظح انثُطاٌ تانجًهىريح انعرتيح انهيثيح

خاصزززززة فزززززي بشغزززززازي 2005 -1995م فزززززي

رانياً  :الدسات االقترادية:

تجسعات سكانية بغس الشطخ عغ بمزػ  5000ندزسة بزل

إن التفاعززل بززيغ الصبيعززة وإمكاناتيززا واإلندززان

وذلظ بتػفيخ الخزجمات وكزحلظ اسزتقالليتيا فزي اإلدارة ومزا

حياة اإلندان عبخ الدمغ مسا يتيح لو حياة الخفاه والخغج.

مكشت العجيج مغ الكياال باالستقخار والتػشغ فزي مشاشقيزا

وقجراتززو يذززكل ويشززتج دو اًر اقترززادياً يعسززل عم ز تحدززيغ

يتيعيا مغ إجزخاهات لمزجفع بزاليجخة العكدزية "مزغ السجيشزة

عميو سشمقي الزػه عم الدسات االقترزادية فزي مشصقزة

لمقخية" يتزح ىحا األمزخ جميزاً عشزج دراسزة تػزيزع الدزكان

الجراسززززززة " اليصشززززززان" ال تختمزززززز

في الفرل التالي.
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"الدراعة والسخاعي والثزخوة الحيػانيزة ،الرزشاعة

االقترزززادية فزززي السشزززاشق األخزززخ السجزززاورة فزززي اإلقمزززيع

والتعجيغ ،الخجمات ،صحية ،تعميسية ...إلخ."...

الذخقي لميبيا "إقميع بخقة" والحي يعتبخ متسارالً تقخيياً.
ولسعخفزززة حكيقزززة القزززػة االقترزززادية وإمكانيزززات

 - 1الدراعة والسخاعي والثخوة الحيػانية:

السشصقة جخ بشا التصخا ب يجاز عغ القصاعزات الخايدزية

الغصاه الشياتي يعكذ جػدة التخ ة مع تػفخ

إسكان ،تجارة ،نقزل ،مػاصزالت واترزاالت ،إدارة ،خزجمات

الذسدية واألرض مػارد متػفخة ولكغ العشرخ الثالث

يػجج ب قميع "اليصشان" عجة مزػاني "ميشزاه جزػي

أ ار ي غيخ مدتعسمة

لمشذار االقترادي مغ "إنذاه" خجمات "صحية ،تعميسيزة،

السياه نحػ الدراعة وفي مشصقة اليصشان تػجج الصاقة

مالية وسياحية ،صشاعة ،تعجيغ".

الساه قميل بجسيع أنػاعو "أمصاره جػفيو" لحلظ تتحػل

مداحات كبيخة مغ األ ار ي إل

و مزززجني و عدزززكخي وميشزززاه بحزززخي و تجزززاري " ،إ زززافة

مسا جعل األ ار ي الدراعية بيا محجودة.

الدخيخ والحي بجأ نذاشو عام 1967م(.)i

الذززخي الدززاحمي والتززي تعززخ محميززاً باسززع "الدززقاي ،

لسيشاه "الحخيقة" الشفصي حيث يرجر عغ شخيقو نف حقل

فسعطززع األ ار زززي الرززالحة لمدراعزززة تقززع عمززز

الغيصزان" وتدزتغل تحزت نطزام الدراعزة اليعميزة تيعزاً لززجورة

باإل زززافة إلززز مرزززفاه لتكخيزززخ الزززشف  ،وتزززخ

زراعيزززة "حبزززػب كزززالقسح والذزززعيخ" فزززي مػسزززع األمصزززار

التجسعات باإلقميع شيكة شزخا ،وكزحلظ باألقزاليع السجزاورة

وميسمززة بززجون زراعززة فززي بكيززة فرززػل الدززشة باسززتثشاه

"شززسال غززخب بمجيززة درنززة ،جشززػب غززخب "بمجيززة إجززجابيا"

فرل الخ يزع تزدرع بعزس السحاصزيل اعتسزاداً عمز السيزاه

إ ززززافة لمصخيززززق السستززززج جشػ ززززاً 280كززززع حيززززث "زاويززززة
الجغبزززػب" يرزززاحبيا شزززيكة كيخ زززاه مزززع عزززجة محصزززات

السخدونزززززة فزززززي التخ زززززة مثزززززل "زراعزززززة بعميزززززة اليصزززززيخ،
اليقػليات ،فػل ،حسز ،عجس" وعم نصاا صغيخ تزدرع

لمتغحية الكيخ ااية .أما بكية الخجمات نحاول حرخىا وفق

الخزززخوات .أمززا بكيززة األ ار زززي بالسشصقززة فيززي رعػيزززة.

اآلتي-:

شكل (.)2

انًصدر :يٍ عًم انطانة اعتًاد عهي األطهس انىطُي نهجًاهير انعرتيح انهيثيح  ,يصهحح انًساحح  ,خريطح انسراعح 0291 ,
شكم( )9األقانيى انسراعيح نًحافظح انثطُاٌ تانجًهىريح انعرتيح انهيثيح
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والسدتخمرة مغ التجارب عم

فالدراعة اليعمية ىي الصابع السسيد في السشصقة

ناتجاً عغ نجرة السػارد السااية بيا مسا يدتجعي العسل

الرعيج الجولي لتفػا

القصاع الرشاعي عم بكية القصاعات االقترادية األخخ

الجاد في تػفيخ وتصػيخ حجع السػارد السااية ووساال

مغ حيث عػامل تحخكو وقجرتو عم تحقيق تحػل جحري

السدتخجميغ في قصاع الدراعة " 2772مدتخجماً" في
عام 1969م مغ مجسػع العسالة في السشصقة أي بشدية

السػارد واإلمكانات الصبيعية مع وفخة ندبية في مرادر

الصاقة واإلمكانيات التسػيمية التي تػفخ مشاخاً مفيجاً لكيام

أي بشدية  %26 9نتيجة لمتشسية وتصػيخ السذاريع

مغ الشف

وفخة الخامات غيخ

تسثل مرج اًر ىام لمجخل وإن كانت اإلحراهات الخسسية
في بعس األحيان ال تزعيا في مكانيا الرحيح بدبب

جيذ " ،أ

التشسية الدراعية والحيػانية والدسكية والتي بجورىا تخز

لميجخة الس قتة لسخ ي الحيػانات "السػاليغ" مغ السشاشق

السشصقة خاصة مجيشة شبخا ،العجيج مغ السشذآت الفخدية

الخي واستخجام السياه وليحا الدبب نالحظ أن عجد

في الييكل االقترادي .إن ما يسيد ليبيا ىػ الشجرة في

نيزة صشاعية متصػرة حيث تتػفخ الخامات السدتسجة

 %22 7رع ارتفع العجد إل " "6135في عام 1973

الدراعية .عم الخغع مغ أن الثخوة الحيػانية في السشصقة

التحبحب في أعجاد الحيػانات مغ سشة ألخخ

والغاز باإل افة إل

العزػية "أمالح ،الرخػر الرشاعية ،حجخ شيشي،

نتيجة

إل

ذلظ خمق تكامل مع التشسية مع

قيام قاعجة لتشسية الرشاعات الغحااية تػجج في نصاا

التي تكػن فييا معجالت سقػر األمصار مشخفزة إل

والجساعية "تذاركيات" والتي تقػم بيعس األنذصة

السشاشق األخخ السجاورة عشجما تكػن معجالت الدقػر

الرشاعية مثل "صشاعة األخذاب" ،الرشاعات السعجنية،

إقميع " اليصشان" باعتيارىا مشصقة حجودية مع جسيػرية

كالدسكخة وشاله

بيا مختفعة ندبياً وتبجو ىحه الطاىخة أكثخ و ػحاً في
مرخ العخ ية مع انتذار بعس الكياال عم

جانبي

السخع

"الكال،

باإل افة إل

والسالبذ الجاىدة وأنذصة أخخ

الديارات وىحه األنذصة محجودة العامميغ فيي ال تديج

مشاشق الحجود السذتخكة "إمداعج ،واحة الجغبػب" مسا

عغ  25عامالً.
يػاجو قصاع الرشاعة والتعجيغ بالسشصقة

جعل انتقال مخ ي الحيػانات بحثاً عم
الساه" في حاالت الجفا بيغ تمظ السشاشق الحجودية مغ

صعػ ات تكاد تشحرخ في عجم وجػد دراسات لمججو

إلييا الرعػ ات األخخ

الجانبيغ أم اًخ شبيعياً -أ
الستعمقة بعجم اإلداله باألرقام والبيانات الجقيقة عغ أعجاد

االقترادية لعشاصخ اإلنتاج (مػاد خام ،أيجي عاممة...

إلخ.

الحيػانات مغ مخ ييا تيخ اً وتحدياً لمزخااب في معطع

الحاالت .وعم سبيل السثال ال الحرخ وفقاً لتعجادات
أعجاد األغشام في اإلقميع عم أساس الس تسخات الفالحية

تحػلي "صخخي ناري" ولحا يػجج بيا مػاد الصاقة حيث
يػجج بيا مرفاة لتكخيخ الشف

مجسػع األغشام حيث بمغ عجد األغشام في نفذ الدشة

الصبيعي وميشاه لترجيخ الشف .

 330 731رأس وإجسالي الزين  248048والساعد

 - 3الخجمات:

 82683أما األبقار في عام 1990م 2000 -رأس
واألبل في نفذ الدشة  10680رأس.

األىجا

 - 2الرشاعة والتعجيغ:
االقترادي

ان رفع مدتػ

ووحجة لتعبئة الغاز

السعيذة لألفخاد يعتبخ مغ

األساسية السكػنة الستخاتيجيات التشسية وأن

ىشاس أر عة عػامل أساسية متخابصة تحجد نػعية ومدتػ

تحتل الرشاعة دو اًر بار اًز في مخاحل التحػل
واالجتساعي

يػجج بيا البتخول

والغاز نتيجة لكػن التخكيب الرخخي بيا رسػ ي وليذ

الزين  %75مغ مجسػع األغشام والساعد  %25مغ

وتذيخ

أما فيسا يخز التعجيغ فػفقاً لمتخكيية

الجيػلػجية لمسشصقة وتزاريديا

1986م وتع تقديع األغشام عم أساس التػزيع التالي:

البيانات

أنذصة الحياكة والتصخيد وصشاعة البجل

الحياة وىي "الغحاه ،الرحة ،الدكغ ،التعميع" كسا أن

ارتفاع معجالت الخجمات الرحية والتعميسية واإلسكان

السختمفة
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وغيخىا مغ الخجمات يعتبخ مغ الس شخات اليامة لكياس

ج-الخجمات اإلسكانية:

وسشتشاول ب يجاز الخجمات عم مدتػ السشصقة

كل زمان ومكان لحا يتصمب العسل عم

التقجم االقترادي والحزاري في اليالد السختمفة.

الدكغ حاجة

" شبخا" وفق اآلتي-:

وتحديغ نػعيتيا ومالاستيا لمبيئة.
حيث شيجت مئات بل اآلال

يػجج بالبمجية "مخكد اليصشان الصبي -بسجيشة

لسقابمة الصمب الستدايج عم

شبخا" وعجد  4مدتذفيات قخوية "إمداعج ،البخدي،

تحدغ مدتػ

عجد مغ العيادات السجسعة

العااج.

بسجيشة شبخا "عيادة السختار ،السشارة ،الجياد ،باب درنة"

السعيذة مع

فعم

ومخكد ألمخاض الرجر والػزن واألمخاض الدارية

السداكغ انعكاساً لمديادة
سان وتحدغ الجخل أو

سبيل السثال ال الحرخ ،كان عجد

الػحجات الدكشية في البمجية  8382وحجة سكشية وعجد

الستػششة .ومخكد لمخعاية الرحية السجرسية والعجيج مغ

األسخ  9145أسخة في عام  .1973أما في عام 1984

العيادات الخاصة بجسيع تخرراتيا الصبية ،إ افة إل

فقج كان عجد السداكغ  12 187وحجة سكشية وعجد

العجيج مغ الريجليات.

األسخ  .12718نالحظ نقز السداكغ في كال الفتختيغ،

ب-الخجمات التعميسية:

أن تحديغ السدتػ

عميو نخ

التعميسي لألفخاد يعسل

تػقعات وخص

يديع في بشاه وتشطيع السجتسع وزيادة إنتاجيتو لحا
إمكانيات ومدتػ

مذاريع التشسية بالسشصقة في تػفيخ

الػحجات الدكانية بسا يتشاسب والديادة الدكانية وقج

الخجمات التعميسية في

يكػن التعثخ في استكسال وإنجاز الػحجات اإلسكانية في

إقميع " اليصشان".

مػعجىا أو زمشيا مسا تختب عميو الشقز والعجد في تمظ

تشتذخ السجارس االبتجااية واإلعجادية والثانػية

الفتخة الدمشية.

والسعاىج في جسيع التجسعات الدكشية أما التعميع العالي

د-الخجمات العامة األخخ (السخافق):

والجامعي فيقترخ عم "مجيشة شبخا" فق  .حيث يػجج

مثل

بيا فخع مغ جامعة عسخ السختار يتكػن مغ عذخ كميات

"الصخا،

الشقل،

الكيخ اه،

السياه،

السجاري ،وساال االترال ،الخجمات الدياحية ،اإلدارة

"كمية اآلداب والعمػم ،كمية السػارد البيئية ،وكمية التخ ية،

والسالية والسرخفية....إلخ.

كمية االقتراد ،وكمية اليشجسة ،وكمية القانػن ،وكمية

وفي مجال الصخا يغصي إقميع اليصشان شخيق

التقشية الصبية ،وكمية الريجلة ،وكمية الصب اليذخي،

معبج يستج مغ الذخا "إمداعج" حت حجود اإلقميع غخ اً

السعاىج "صشاعية ،حخفية،

"عيغ الغدال" ويخ

وشب األسشان ،خجمية" متػسصة وعالية .حيث بمغت عجد

اإلقميع مع األقاليع الذسالية الغخ ية

السجاورة لو "درنة ،الجبل األخزخ ،بشغازي" وكحلظ شخيق

السجارس بالسشصقة  97مجرسة لمتعميع األساسي ،أما

االبتجااي واإلعجادي  320مجرسة لمتعمع الثانػي و

بذكل عام عجد قااع أو نقز في تػفخ

الػحجات الدكشية وذلظ لعجم تػافق الديادة الدكانية مع

عم رفع مدتػ السعيذة لتحقيق حياة أفزل ليع كسا

وكمية التسخيس" إ افة إل

مغ الػحجات الدكشية

السزصخدة في عجد الدكان وعجد األسخ الججيجة فيتجو

كسبػن ،الجغبػب" كسا يػجج بكل مجسع سكاني مخكد أو

نتصخا إل

تػفيخ السداكغ

حطيت مشصقة إقميع " اليصشان" باىتسام كبيخ

أ -الخجمات الرحية:

وحجة صحية باإل افة إل

خورية وأساسية لإلندان في

آخخ يخ

افة

اإلقميع في االتجاه الجشػ ي الغخ ي مع إقميع

"بمجية إججابيا" واآلخخ يتػجو جشػ اً صػب "زاوية
الجغبػب" بسدافة 280كع 2ف جسالي الصخا بالبمجية في

السجارس الخاصة في كل السخاحل التعميسية وكحلظ دور

الحزانة ورياض األشفال.
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عام 1978م 148كع داخل التجسعات الدكشية وعم

يسكغ تقديع الكياال في اإلقميع إل

نصاا البمجية فقج بمغت ما يقخب 627كع أما مجال الشقل

مجسػعات عم الشحػ التالي ممحق -:

فيػجج بالبمجية جسيع أنػاع الشقل "البخي ،الجػي ،اليحخي"
تدتخجم جسيع وساال الشقل البخي مغ وإل

السجسػعة األول  :وتذسل الكياال الكبيخة التي تستمظ

البمجية في

معطع أ ار ي اإلقميع حيث يستج نفػذ قبيمة العبيجات مغ

جسيع االتجاىات وفيسا يخز السجال الجػي فسغ خالل

خميج عيغ الغدالة حت كسبػت شخقاً باستثشاه بعس
السشاشق لكياال السخابصيغ "مشفة -قصعان".

قاعجة جسال عبج الشاصخ الجػية" رع استغالل جده مغ

الخحالت الصيخان السجني ،إ افة إل

السيشاه اليحخي

"مجيشة شبخا" حيث يقػم بخجمة الشذار التجاري .كسا

السجسػعة الثانية :وتذسل الكياال الستػسصة والتي

يػجج ميشاه الحخيقة الشفصي وميشاه عدكخي وجػد مخص

تستمظ أ ار ي باإلقميع مثل قبيمة" :الذػاعخ ،الحبػل،

ودراسة لتػشيغ الدكظ الحجيجية ور صيا مع مرخ.

الدكان حدب نس

- 4

القشاشات ،الذيييات".

السعيذة (حزخ-

السجسػعة الثالثة :وتذسل الكياال الستػسصة والرغيخة

ري  -بادية).

ولكشيا تجػب ألحج

تػزيع الدكان حدب نػع االستقخار خالل الفتخة

 ،1973 ،1954لقج تع تقديع الجراسة إل
األول

تذسل الفتخة 1973 -1954م وترش

رالث

الكياال األخخ

مثل" :الدشيشات

والعػامة ،السػالظ ،الجخارة ،العجشة و كية الكياال مغ

فتختيغ

السشاشق األخخ "*.

فييا

الدكان الخحل :ىع أفخاد األسخة الحيغ يعيذػن معيذة

بيانات الدكان حدب نػع االستقخار (مدتقخيغ وسكان
رحل وشيو رحل) ،أما الثانية فتذسل الفتخة (-1973

بجوية صخفة ،وليذ ليع سػ

نط اًخ الختفاه ضاىخة البجاوة مغ اإلقميع تقخيياً.
ومغ خالل دراسة التغيخ الحي ش أخ عم الدكان

داخل حجودىع اإلدارية أو خارجيا ،وقج يسكثػن في ىحه

1995م) وتع ترشي

حدب نس

يسارسػن حخفة الدراعة ويتجػلػن حيث تيصل األمصار،

الدكان عم أساس حزخ وري .

السشاشق فتخة شػيمة وقج تستج عجة أعػام دون الخجػع إل

الحياة والدكان نالحظ تدايج ندية الدكان

مقخىع األصمي السكيسيغ فيو.

السدتقخيغ في اإلقميع مغ ( )%50 4عام 1954م إل

 -تػزيع الدكان بيغ الحزخ والخي

( )%95 8عام 1973م بشدية زيادة بمغت ()%72
ولقج سجل اإلقميع أعم

تخ ية األغشام ،وال

في

الفتخة بيغ 2005 -1973م:

ندية استقخار تفػا الستػس

تعتبخ ضاىخة التحزخ أىع معالع التغيخ االجتساعي التي

العام بشدية ( )%27 8مغ جسمة سكانو .أما إحراه

تسيد القخن العذخيغ وتكاد تسثل سسة متكخرة في الػقت

 ،1995فيضيخت ندية تجانذ في ندية الخحل في

الحالي في كل أقصار العالع ومجتسعاتو وإن كانت تفتقج

اإلقميع حيث بمغ في الستػس ( )%0 5مغ جسمة سكان

أر اًخ وأكثخ و ػحاً في السجتسعات الشامية عشيا في

اإلقميع ،نط اًخ لمتصػر االقترادي واالجتساعي الحي شيجتو

السجتسعات األكثخ تقجماً ورقياً(.)ii

ليبيا ويالحظ ارتفاع ندية الخحل في عام 1954

( )%27 8مغ جسمة سكان اإلقميع.
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وذلظ الختال

مخصصات اإلسكان السعتسجة لسقخ مخاكد البمجيات وفخوعيا

الخػاص التي تسيد السشاشق

الخيفية والحزخية بيغ الجول و عزيا اليعس ،ف ن

حزخ بغس الشطخ عغ حجع الدكان أو نذاشيع

والحزخ ال يسكغ أن يخزع لقاعجة واحجة

االقترادي ،أما عجا ذلظ فقج اعتبخ ريفاً .واستخجم
تعجادي 1995 -1984م نفذ التعخي  ،وأ ا

تعخي

الخي

يسكغ تصبيقيا في كل الجول.

التعجاد األخيخ ( )2006أن السحالت التي يبمغ عجد

كحلظ ال تػجج تػصيات محجدة في ىحا الذين،

ف ن كل دولة تزع التعخي

سكانيا  5000ندسة -فسا فػا تعج

الخاص بيا لمسشاشق
()iii

الحزخية والخيفية وفقاً الحتياجاتيا وضخوفيا
اعتبخ تعجاد 1973م الجده الجاخمي

( )1شكل()3

لقج

حز اًخ(.)iv

ججول

سغ حجود

جدول ( ) 0انتىزيع انُسثي نسكاٌ انحضر وانريف في إقهيى انثطُاٌ في انفترج يٍ 911: -0211و.
السشصقزززة

1973

1990

1984

2006

حزخ%

ري %

حزخ%

ري %

حزخ%

ري %

حزخ%

ري %

مجيشة شبخا

8,19

918

8819

917

6,16

7,1,

9918

8,1,

إقميع اليصشان

,6.,

,7.6

66.8

77.9

99.8

8,.9

96.6

,7.,

ليبيززززا

,9.,

,8.,

6,.6

8,.,

9,.,

,,.,

98.9

,..7

انًصدر :يٍ حساب انثاحث اعتًادا ً عهى انُتائج انُهائيح نهتعداداخ  11جدول ( 98 ،):جدول ( 29 ،)0جدول ( )8وانُتائج األونيح نتعداد
 – 911:إضافح نكراسح انثطُاٌ.

انًصدر :اعتًادا عهي جدول ()0
شكم ( )1يقارَح َسثح عدد سكاٌ انحضر وانريف تاإلقهيى ونثيا يٍ911:-0211

 - %90ندية متقار ة مع انخفاض وا ح في ندية

ومغ الججول يالحظ أن سكان اإلقميع "اليصشان"

سكان الخي .

في أزدياد مدتسخ في درجة التحزخ حيث بمغت في

اإلقميع  %87أما مجيشة شبخا  %92وعم مدتػ ليبيا
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ويخجع تدايج درجة التحزخ إل عشرخيغ:

نسػ السجتسع الحزخي والتخقية الحزخية (إنذاه

1

الصبيعية السختفعة وارتفاع معجالت اليجخة مغ الخي

2

 .2التخقية

(إنذاه

الحزخية

الحزخي) :ويتسثل في تقديع ليبيا إل
تتيعيا فخوع تع ترشيفيا
حت

بمجيات

ليا ميدانيات مالية اسيست في إقامة القاعجة أو

البشية التحتية مسا أد
وكحلظ يخجع إل

إل

جحب الدكان إلييا.

اعتساد العامل الجيسػغخافي في

تحجيج سكان السجن ( 5000ندسة فسا فػا) فقج تع
إعادة ترشي

( )14محالت ريفية إل

محالت

3

وعالقتيززا بالشطززام االشززتخاكي) ،مجمززة الجسعيززة الجغخافيززة

4

أحسزززج عمزززي إسزززساعيل( ،أسزززذ عمزززع الدزززكان وتصبيقاتزززو

5

أحسززج عمزززي الشفيذززي( ،السجتسزززع الميبززي مذزززكالتو) ،دار

6

أحسززج عزززػاد سززالع الخػالزززجة( ،إقمززيع الػسززز فزززي األردن-

الجغ اخفية) ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،القاىخة.1997 ،
مكتية الشػر ،شخابمذ.1967 ،

دراسززة ديسػغخافيززة) ،رسززالة دكتززػراه غيززخ مشذززػرة ،كميززة

اآلداب ،جامعة القاىخة.2001،
"Internal Migration, In the Study of

في مشصقة الجراسة.

الخاتسة :

The

مغ خالل دراسة الدسات اليذخية واالقترادية

Chicago".,

Population

Clake, J.I., "Population Geography",

ان دراسة نس معيذة الدكان ( حزخ ،

Edition,

2nd

 ،باديو ) والعػامل الس رخة فييا ( جغخافية ،

Press,

8

Pergamon

Oxford, 1976.

تاريخية  ،ق اخرات إدارية  ،سياسات الجولة التشسػية )

9) Deborh, D.M., "Consequences of

تداعج ف و ع خص التشسية .

Immigrant Concentration in Canada

 - 2اتزح ان االقميع قادر وصالح العالة وتػشيغ

2001-2051", Ph.D., Un published,

الدكان وتشسيتيع رغع قمة تداق

7

University of Chicago Press,1969.

القميع اليصشان تبيغ االت :
ري

إبخاليع عبزج الجيزار السذزيجاني( ،أىسيزة السزدارع الرزغيخة

العخاقية ،مجمج ( ،)25بغجاد.1974 ،

حزخية عام  ،1995وىي التي اجتازت ىحا السعيار

– ,

-وسزززعج القديزززخي( ،نحزززػ إسزززتخاتيجية األمزززغ السزززااي فزززي

الخابعة ،بشغازي.1991 ،

سغ السشاشق الحزخية،

إن لع تكغ ذات حجع سكاني كبيخ وخرز

القديخي) ،الجار الجساىيخية لمشذخ ،سخت.1995 ،

ليبيززززا) ،مجمززززة قززززاريػنذ العمسيززززة ،العززززجد األول ،الدززززشة

إل السجيشة.

السجتسع

-إبخيزززظ عبزززج العديزززد أبػخذزززيع(،الغال

الحيزززػي) ،ليبيزززا

دراسززززة فززززي الجغخافيززززا ،تحخيززززخ (اليززززادي بػلقسززززة وسززززعج

السجتسع الحزخي)(.)v

 .1نسػ السجتسع الحزخي :ويتسثل في الديادة

السخاجع العخ ية :

االمصار وعجم

western

استخجام السياه الجػفية واستغالليا كسا يشيغي

of

University

Thesis,

Ontario, Canada,2006.

إ افة لعجم استخجام تحمية مياه اليحخ .
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العاممة في

الدكان والقػ

،الستحجة

األمع

 السخكد، تخجسة دمحم عثسان، اقتراديات الخي
.24  ص،م1986 ، القاىخة،الجيسػغخافي

 ص،1995 الشتااج الشيااية لمتعجاد العام لمدكان

.5
 مجن الجلتا دراسة في عسمية،فايدة دمحم سالع

 قدع، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة،التحزخ

.III

،1971 -1954 "الميبي

.9  ت) ص. (د،شخابمذ

.IV

ص

. الكياال مغ السشاشق األخخ
 ىديكػد:انطخ

.41-39  ص،مخجع سبق ذكخه

.V

 الجسيػرية التػندية دراسة في،عديدة دمحم عمي بجر

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،جغخافية السجن
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ABSTRACT:
There is no doubt that nature and population are the main sources of all kinds of resources.
The influence of human factors increases directly with the progress of man, the development of his
systems and methods of work and the growth of his numbers. It has become the most influential
factor in the geographical distribution of the population, and the effectiveness of human influences
will increase with time, as a result of a factor pressure. Population growth, and the increasing
technical capacity to adapt and provide living conditions in difficult environments.
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