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  ليبيا -الربيقة مبدينة  2011فرباير  17الناجتة عن النزاعات يف   ثري السموم واملخلفاتأت
 مبخاطرها الوعي ىومد 

 :العريب امللخص 
 الربيقةوعي السكان خبطورهتا . ونظرا ملا متثله  مدىو   البيئة ىعل املسلحةالبحثية أتثري خملفات  ومسوم النزاعات  الورقةتدرس هده 

فريقيا  . و أمونيا وامليثانول يف البرتوكيميائية من الليوراي واأل مصانع املنتجات أكرب علىاحتوائها  ةلليبيا من انحي ةبري مهيه كأمن 
يوان نسان واحلدمار كبري وأضرار خمتلفة لإل إىلذلك  ىثت وطالت فيها فرته املعارك, فأدكثر مناطق ليبيا اليت حدأ د  هي تع

خملفات املعارك يف مدينة  علىلغام  , فرأينا من واجبنا  يف هذه  الدراسة  التعرف أمن قذائف وقنابل و  ةالذخري وللمباين من بقااي 
ري واجلانب العملي )االستبيان( للتعرف ظلناني , اجلانب البحث  جانبني رئيسمشل الربيقة  ومدى وعي القاطنني خبطورهتا  / 

جمتمع الدراسة من  قاطين مدينة الربيقة  و وكيف تعامل السكان معها.  حيث  كانخملفات معارك التحرير يف مدينة الربيقة   على
ت انتشار ب  سب املرتاكمةن املخلفات  إىل أ الدراسة خريا وصلتأو  (العاملني من موظفني وطلبة وممرضني وأطباء ومزارعني)ويشمل 
سهال اجللدية  و حاالت اإلمرضية ك ظهور حاالت , املدينةوالنفاايت وانتشار املستنقعات يف  القمامةلتتكدس  ؛احلشرات
 .اجلنسني ىلد ابخلطورةمع قله الوعي  سوء الصرف الصحي لك ذك  ,األطفال عندوخاصة  

Abstract : 

The research included two main aspects, the theoretical and practical aspect (the 

questionnaire) to acquaint on residuals of liberating battles at Berga city and the population 

how dealt with it. 

Whereas the research society who residents at Brega city and included (employees & 

students, nurses and doctor) at each of Martyr Mohamed Elmagaryaf  school  - Bright star 

university – Brega rural center –clinic- Sirt Oil Company. ( 377) questionnaire ) and (291) 

response of the questionnaire , (77.2% (  

The research revealed• :The males ratio approach to females ratio and most of the sample the 

it is age reach to less of twenty years and next in the age duration more than thirty years and 

most of them from industrial area   .  

After battles there are diffused difference types of insects , such as mosquitoes flies 

cockroach in the reason of rubbish  aggregation and scrapes on the roads and more corpses 

and hydro boggy  .  

Key words: battles , Berga city , rural center, Sirt Oil Compony, insects . 



 

 
 

  : املقدمـــة.1.1
يف مناكبها وأيكل من خرياهتا وينقب يف ثرواهتا  ىليزرع ويعمر ويسع ؛سكنه فيهاأاألرض ,و  على اإلنساناستخلف هللا 

 من الصراعات واحلروب  والنزاعات .  اإلنسانته الطويلة هذه مل يسلم ويغوص يف حبارها ويسبح يف فضائها , ويف مسري 
تالف إأو حر  مقدرات الدولة وثرواهتا و ت إحلا  الضرر ابلبيئة  كتخطي  عسكري حماوال د  النزاعات املسلحة تعف

الزراعية   ذلك عديدة  , منها تدمري سدود املياه و إغرا  احملاصيل علىأحداث سجلها التاريخ البشري القدمي واحلديث واألمثلة 
 ابر النف   وغريها.آوحر  الغاابت وتفجري 

احلايل  وخاصة راعات  اليت اندلعت يف العقدين األخريين  من القرن املاضي وأوائل القرن ولقد أسهمت النزاعات والص
 (1)ية . احلغري استنزاف املوارد احلية و  إىليف  تدهور النظم البيئية  البحرية والربية واجلوية  . كما اهنا أدت ابملنطقة العربية  

البرتوكيميائية من الليوراي  مصانع املنتجات أكرب علىاحتوائها  ةن انحيمهيه كبريه لليبيا مأمن  الربيقةونظرا ملا متثله 
خزاانت التجميع  إىلهلا  حيث تضخ النف  اخلام والغاز الطبيعي  التابعة النفطية, وكذلك احلقول فريقيا أمونيا وامليثانول يف واأل

الكهرابء  حمطات توليد إىللغاز الذي يضخ الغاز بعد معاجلته ,  ووجود معمل اتنتج  البنزين اليتاملصفاة  على,و احتوائها  ابلربيقة
النزاع ,  ةليبيا اليت حدثت وطالت فيها فرت  كثر مناطقأ د  جلغرايف واالسرتاتيجي , و هي تعاملوقع ا إىل ةضافإحناء ليبيا  ,و أيف كل 
لغام  , فرأينا من أمن قذائف وقنابل و  خريةالذنسان واحليوان وللمباين من بقااي دمار كبري وأضرار خمتلفة لإل إىلذلك  ىفأد

 خملفات املعارك يف مدينة الربيقة  ومدى وعي القاطنني خبطورهتا  .  علىواجبنا  يف هذه  الدراسة  التعرف 
, مبا  كل أو بعض عناصر البيئة  يفهو كل ما يؤثر  (:( Environmental pollution. تعريف التلوث البيئي : 2.1

أن التلوث  أي ؛تركيب العناصر الطبيعية غري احلية )اهلواء واملاء والرتبة( يف,وكذلك كل ما يؤثر  ونبات وحيوان  فيها من إنسان
 (3) .يف مكوانت البيئة احلية وغري احلية وال تقدر األنظمة البيئية استيعابه دون أن خيتل توازهنا كيفيأو   كميهو كل تغري   البيئي

  ني مها :عة املخلفات إىل نوعني رئيسيساس طبأوينقسم التلوث على 
, مثل التلوث ابمليكروابت النابعة من مكوانت البيئة ذاهتا امللواثت  هيو :Natural waste )) املخلفات الطبيعية : -والأ

دوث تفريغ  تتكون عند ح اليت, والرباكني والزالزل واحلرائق وأكاسيد النيرتوجني ارة والنبااتت واحليواانت السامةواحلشرات الض
 (4) السحب الرعدية . يف كهريب
,  البيئة من ملواثت يف اإلنسانوهى  تتكون نتيجة ما استخدمه (:Industrial Waste (:  املخلفات الصناعية -اثنيا

ووسائل  و الناجتة عن الصناعات املختلفةأمن مواد خملقة صناعيا  اإلنسانوكذلك ما ابتكره   وأمهها احلروب والتفجريات النووية ,
 (5).  واحليوان والنبات اإلنسانخطري جداً على صحة  بيئياملواصالت احلديثة ؛ كل ذلك يسبب تلوث 

 



 

 
 

 فجرةتاملغري  وأ (:وهو مصطلح لوصف جمموعة كبرية من األجسام املتفجرةRemnants of war. املخلفات احلربية  )3.1
وتشمل هذه األجسام قذائف املدفعية والقنابل اليدوية  , هاء النزاع املسلحاليت تبقى يف منطقة معينة بعد انتجسام مرتوكة, األو أ

احملرتقة وغريها من األجهزة القابلة لالنفجار ة يواملركبات العسكر  , وقذائف اهلاون والذخائر الصغرية , والصواريخ والقذائف
قرب من منطقة النزاع )الذخائر املرتوكة(. وغالبًا ما وتشمل الذخائر اليت مل تنفجر , أو كميات الذخرية املخزنة اليت ُترتك ابل

 ((6تستغر  إزالة هذه األسلحة سنوات ورمبا عقودا وفقاً حلجمها.

 أهداف البحث  . 1.5

  أنواع خملفات النزاع وانتشارها يف املناطق الزراعية والصناعية  يف مدينة الربيقة. علىالتعرف 
  2011 يفت  ابملدينة   بعد النزاع األمراض واحلشرات اليت ظهر  علىالتعرف. 
   الصحة علىالوعي البيئي لسكان مدينة الربيقة , ابلتلوث مبخلفات  النزاع وأتثرياهتا  مدىملعرفة. 

 : منهجية البحث.2.1

a) م , 2012فرباير  17ي حدث يف ذة مدينة الربيقة  بعد النزاع  ال: دراسة  مقطعيه وصفية حلال نوع الدراسة 

b) 20.000اليت يبلغ عدد سكاهنا حوايل  واطنني من سكان مدينة الربيقة  حيث  مشلت الدراسة املة :  جمتمع الدراس 
)العاملني من موظفني وطلبة ومزارعني وممرضني وأطباء ( يف كل من مدرسة الشهيد احممد املقريف  علىنسمة ويشمل 

 شركة سرت للنف  ( -عيادة الربيقة     –مركز الربيقة الصحي  –جامعة النجم الساطع  –

c)  : ( مواطنا .377مت سحب عينة عشوائية  وكان حجم عينة الدراسة )عينة الدراسة 

d)  الغريب من  كم إىل اجلنوب200صغرية, تقع بنحو  مدينة , وهيت هذه الدراسة يف مدينة الربيقةأجري :مكان الدراسة
ورغام أن الربيقااة . , و هباا منطقااة صاناعية كبارية  ومنطقااة ريفياة صااغرية النااوف أسزي , تتوسا  ماادينيت أجادابيا ور نغااب

 البواباة الغربياة ملنطقاة الشار  اللياي, وهاي قريباة مان مديناة د  كاربى , حياث تعا  اسارتاتيجيةهلاا قيماة  مديناة صاغرية فا ن
مرفأ السدرة النفطاي الاذي لتال أمهياة كبارية يف  ا , كما أهنا قريبة منأجدابيا اليت ترب  الشر  ابلغرب وابجلنوب يف ليبي

جممااع للاانف  يف الاابالد, ويوجااد بااه مقاار الشااركة الليبيااة  أكااربالنفطااي ابلربيقااة  امليناااء د  ويعاا .الليبيااة جمااال صااناعة الاانف 
طاقتهاا التكريرياة  طياة الايت تبلاغللنف , وشاركة سارت إلنتاات وتصانيع الانف  والغااز, ومصافاة مرساى الربيقاة النف النروجيية

 (2)كربى شركات األمسدة يف البالد. ألف برميل من النف  يوميا , كما توجد ابلربيقة أيضا 200القصوى حنو 

http://www.dreamscity.net/vb/t43931.html


 

 
 

e)  شاااهر  مااان أ ةعمااال يف هاااذه الدراساااة  اساااتغر  سااات/  ولكااان ال  2011فربايااار  17عاااات بااادأت االنز   :مـــدل الدراســـة        
 .( 2012\11 \30 إىل 2012\5\20 )

f)  عاداده لتحقياق أهاداف الدراساة ,الاذي إالاذي مت  االساتبيانتتمثال أداة الدراساة يف  :األدوات املستخدمة يف الدراسـة
ساائلة  بيئيااة تتعلااق مبااا حصاال يف املنطقااة  ماان بقااااي وخملفااات  بيئيااة بعااد أئلة تتعلااق ابملعلومااات الشخصااية  و سااأيشاامل 

 .  معارك النزاع

g) دارة  جملاس منطقاة الربيقاة حلصار إ  إىلدارة الكلياة وقادمت إذت رساالة معتمادة وموقعاة مان أخا : طريقة مجع البيـاتت
, مث مت اختياار أفاراد العيناة بشاكل عشاوائي , مان ( تقريباا نسامة 20,000)عادد ساكان املنطقاة والاذي وجاد  حاوايل 

ل فاارد يف املشااااركة يف مااالء السااكان بواساااطة البااااحثني  حيااث مت  أخاااذ موافقااة كااا علاااى االسااتبيانالسااكان , وقاااد وزع 
ويااتم  . االساتبيانمالء    علاىغلااب املشااركني أراساة والغاارض منهاا  وهاذا مماا شاجع ,ومت شار  أهاداف الد  االساتبيان

يف الفرتتاااني ( طبااااء ومااازارعني أعضااااء هيئاااة تااادريس وطلباااة و أعااااملني و )التوزياااع والتجمياااع للبيااااانت مااان الساااكان مااان  
 السابعة حىتعصرا  الواحدة  ظهرا,  والفرتة املسائية من اخلامسة  حىتصباحا و  الثامنة اعةالسالصباحية واملسائية   من 

 .  مساءً 
  ابستخدامدخاهلا إ و االستبياانتمت مجع البياانت  من  : املستخدمة اإلحصائيةحتليل البياتت  واألساليب 2.. 2

Statistical program social science)- SPSS-25  )للعلوم االجتماعية اإلحصائيةة نظام احلزم 
 ( ( Cross tabulationاجلداول التكرارية واجلداول الثنائية  ابستعمالومت عرض البياانت 

,  Tواختبااار (x2)مربااع كاااي  اإلحصااائية االختباااراتواملخطاا  العمااودي والاادائري لوصااف املتغااريات , واسااتخدمت 
 .ملقارنة املتغريات    ANOVA واختبار

, بنسااابة    االساااتبياانتمااان ( 291) ومت اساااتجابة   اساااتبيان )377) مت توزياااع  : االســـتجا ةنســـبة  :ائـــــــــ النت. 1. 3
 % ( 77.2) استجابة 

 يوضح ما يلي: 1-جدول  
 التوايل . على%( 48.1%( , )51.9متقاربة ) اإلانثعدد  إىلأن نسبة عدد الذكور  -
سنة وتشكل  30من  العمرية أكثر الفرتة%( ,تليها 57.4نسبة )سنة وتشكل ب 20من  قلعمار العينة  األأغالبية  -

(18.6. )% 
%( من محلة شهادة معاهد عليا 29.6%( من حجم العينة من محلة  معاهد متوسطة واثنوية ,تليها  )66.7بنسبة ) -

 %(2.1نسبة كانت من  فئة التعليم  االساسي ) أقلوجامعي , 



 

 
 

 %( من سكان املنطقة الزراعية .26.5%( , وتليها )73.5ية بنسبة )غالبية العينة من سكان املنطقة الصناع -
 %( مطلق .0.7%(  أرمل وبنسبة )1.7 , ونسبة)ني%( من املتزوج10.0عزب ,ونسبة )أ %(87.6أن نسبة  ) -

 مبدينة الربيقة . للمشاركني يف الدراسة والدميوغرافية  االجتماعية احلالة حسب العينة توزيع يوضح( 1) جدول

 النسبة العدد عواملال
 اجلنس

 51.9 151 الذكور
 48.1 140 اإلانث

 العمر
 57.4 167 20من  أقل
20-25 38 13.0 
25- 30 32 11.0 
 18.6 54 30كثر من أ

 املؤهل العلمي
 2.1 6 تعليم أساسي

 66.7 194 معهد متوس  واثنوية
 29.6 86 معاهد عليا / جامعي
 1.7 5 ماجستري وما فو 

 كنالس
 73.5 214 املنطقة الصناعية
 26.5 77 املنطقة الزراعية

 احلالة االجتماعية
 87.6 255 عزبأ

 10.0 29 متزوت
 0.7 2 مطلق
 1.7 5 رملأ

 100 291 اجملموع



 

 
 

 يوضح ما يلي: 2 -جدول
 فراد:أللغام اأطالقات البناد  و إكني ,هي بقااي املشار  آراءنسبة للمخلفات املعارك  حسب  أكربن أوجد  -
 % ( يف املنطقة الزراعية . 16.5% (  ,وبنسبة) 44.3يف املنطقة الصناعية )  أعلىكانت  -
 %( للمنطقة الزراعية .2.0%( للمنطقة الصناعية و)3.7ليات العسكرية احملرتقة )تليها خملفات اآل -

,  %( يف املنطقة الزراعية 22.6)قلأ%( ونسبة 65.3) أعلىرض  يف املنطقة الصناعية بنسبة األ على ةوجود املخلفات ابرز 
 %( يف املنطقة 1.0%(  بعد احلفر والتنقيب يف  املنطقة الصناعية  , و)2.3وكانت  بنسبة )
 املشاركني يف آراء حسب والزراعية الصناعية املنطقتني يف ووجودها  املعارك خملفات  أنواع  يوضح( 2) اجلدول

 .الربيقة مبدينة الدراسة 
 انيةاملنطقة السك

 
 خملفات

 اجملموع املنطقة الزراعية املنطقة الصناعية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 أكثر أنواع املخلفات انتشارا
 60.8 177 16.5 48 44.3 129 وألغام إفراد إطالقاتبقااي 

 5.7 17 2.0 6 3.7 11 بقااي مركبات  عسكرية حمرتقة
 29.4 86 5.4 16 24.0 70 كالمها
 3.8 11 2.4 7 1.4 4 ءشيال 

 االرض علىوجود املخلفات 
 87.9 256 22.6 66 65.3 190 ابرزة وواضحة

 3.3 10 1.0 3 2.3 7 بعد احلفر والتنقيب
 8.2 24 2.8 8 5.4 16 كالمها
 0.3 1 0.0 0 0.3 1 ءشيال 

 100 291 26.4 77 73.4 214 اجملموع
 
 



 

 
 

 يوضح ما يلي: 3-جدول
%( يف املنطقة  45)أكرباملشاركني , بنسبة   آراءخملفات املعارك ,حسب  علىفراد العائلة أحد أعثور  ن نسبةأوجد  -

 %( يف املنطقة الزراعية .14.8الصناعية ,وبنسبة )
 %( من الزراعية.11.7%(  من الصناعية, و)20.2جابوا بنعم  بنسبة)أة يف املدارس من جراء املخلفات  صاابت الطلبإ -
 .لزراعيةا%( من املنطقة 10.3من املنطقة الصناعية وبنسبة )%(21.6جابوا بوجودها نسبة)أعي راضي واملرااألنسبة تلوث  -
%( 17.8%( للمنطقة الصناعية يف حني نسبة )52.2بعد العودة للمدينة  بنسبة ) للمستشفىالزايدة يف دخول احلاالت  -

 للزراعية.
 ( للزراعية.8.2جابوا بنعم من املنطقة الصناعية .و )أ%( 22.3على )طباء فكانت النسبة األما زايرة األأ -

 ابلربيقة.  والزراعية الصناعية املنطقتني يف  املشاركني آراء حسب املعارك ابملخلفات التلوث  يوضح( 3) اجلدول
 املنطقة السكانية     

 خملفات املعارك
 اجملموع املنطقة الزراعية املنطقة الصناعية

 النسبة العدد النسبة ددالع النسبة العدد

 حد أفراد العائلة عليهاأعثور 
 59.8 174 14.8 43 45.0 131 نعم
 40.2 117 11.7 34 28.5 83 ال

 وجود إصاابت للطلبة داخل املدرسة
 31.9 93 11.7 34 20.2 59 نعم
 67.9 198 14.7 43 53.2 155 ال

 احليواانت علىتلوث األراضي واملراعي وأتثريها 
 31.9 93 10.3 30 21.6 63 نعم
 68.0 198 16.2 47 51.8 151 ال

 بعد املعارك للمستشفىزايدة حاالت دخول 
 70.0 204 17.8 52 52.2 152 نعم
 29.9 87 8.6 25 21.3 62 ال

 زايرات ألطباء  من خارت املدينة ملصايب املخلفات
 30.5 89 8.2 24 22.3 65 نعم
 69.4 202 18.2 53 51.2 149 ال

 100 291 26.4 77 73.5 214 اجملموع



 

 
 

 يوضح : 4 -جدول

 ةنواع املفصليات املذكور أ% كل 52.9املشاركني )بنسبة  آراءمن املفصليات  يف املدينة ,حسب  نواعأأعلى نسبة النتشار ن أ -
% 0.3% صراصري وخنافس, 0.7% العقارب  و 5.5%  الذابب  و9.3% البعوض   و 30.6يف االستبيان ,و بنسبة 

 عناكب (
 . املشاركني آراء حسب عاركامل  عد الربيقة مبدينة  انتشرتاليت  املفصليات أنواع  يوضح( 4) اجلدول

 النسبة العدد أنواع املفصليات

 30.6 89 بعوض
 9.3 27 ذابب
 0.7 2 صراصري
 0.7 2 خنافس
 0.3 1 عناكب
 5.5 16 عقارب

 52.9 154 كل املفصليات  املذكورة
 100 291 اجملموع

ت % إصااب41املشاركني ,كانت ) آراءسكان بعد العودة للمدينة  ,حسب  نوع احلاالت املرضية لليوضح : 1 -شكل -
 ( . يء% أجابوا الش8رو   ولدغ حشرات , % ج7سهال( ,إصابة جهاز هضمي)إ% 14%إصابة العيون , 23جلدية, 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 املشاركني يف الدراسة. أير  ،حسبكان   ني الس  عض األمراض انتشاريوضح معدل (  1) شكل

 
نه حبالة  سيئة  ,  يف حني أ% أجابوا 58املشاركني  ) آراءالصرف الصحي بعد املعارك   حبسب يوضح : أوضاع  2-شكل
 %  كانت إجابتهم  حبالة جيدة( .42

%   42حبالة  سيئة  ،  يف حني نه أ% أجا وا 58املشاركني  ) آراءحبسب  : أوضاع الصرف الصحي  عد املعاركيوضح  2-شكل
 كانت إجا تهم  حبالة جيدل( .

 
 

% أجابوا أن نسبة التوعية للمخلفات ابملدينة  قليلة 54نسب برامج التوعية مبخلفات املعارك يف املدينة يوضح :   3 –شكل
 % (  ال توجد توعية ابملخلفات احلربية. 21.6%(أجابوا أهنا مكثفة  و  )24.4,و )

            



 

 
 

 . املشاركني آراء حسب املعارك مبخلفاتيف املدينة   التوعية نسب  رام   يوضح( 3) شكل

 

% يفضلون التوعية 28.2رائهم : آالسكان حبسب  ىخملفات املعارك لدالطريقة املفضلة للتوعية مبخاطر  يوضح :   4-شكل
%  أفضل  15.1لون الصحف واجملالت , %  يفض22.3% يفضلون امللصقات اجلدارية , 27.2عن طريق اإلذاعتني , 
 % يفضلون الزايرات املنزلية   .1.4% يفضلون شبكة املعلومات , 5.8الندوات للتوعية  , 

 رائهم .آاملفضلة للسكان حسب  املخلفات مبخاطر  التوعية طريقة يوضح( 4) شكل

 

      
 



 

 
 

 يوضح  :  5 -جدول
حسب العمر  املشاركني راءواحليوان  تبعا آل النتشار يف الرتبة وضارة ابلنباتنسبة الوعي لدي السكان أبن املخلفات سريعة ا

 واجلنس . 
( ممن أجابوا) بال أقلم( , وبنسبة % ( للذكور ممن أجابوا) بنع27.1من ) أعلى%(  32.6أجابوا بنعم ) اإلانثنسبة  -

 للجنسني .
% ( 11.3سنة  هي)   30من  أكربللفرتة العمرية  %( ,تليها 34.0سنة وهي ) 20من  أقلنسبة للفرتة العمرية  أعلى -

 للذين أجابوا بنعم  .

 حسب/ ) واحليواتت الزراعية احملاصيل تسمم تسبب املخلفات أبن (السكان وعي نسبة  يوضح( 5) جدول
 يف الدراسة .  للمشاركني  والعمر  – اجلنس

 اجملموع ال نعم اجلنس
 سبةالن العدد النسبة العدد النسبة العدد

 51.8 151 24.7 72 27.1 79 الذكور
 48.1 140 15.5 45 32.6 95 اإلانث
 99.9 291 40.2 117 59.7 174 اجملموع

 اجملموع ال نعم العمر
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 57.4 167 23.4 68 34.0 99 20من  أقل
20-25 20 6.9 18 6.2 38 13.1 
25-30 20 6.9 12 4.1 32 11.0 
 18.5 54 7.2 21 11.3 33 30من  أكرب

 100 291 40.9 119 59.1 172 اجملموع
 
 
 



 

 
 

 .املناقشـــــة 1.5
يف كل من مدرسة الشهيد  العاملني و موظفني وطلبة وممرضني وأطباء ,)سكان مدينة الربيقة من  علىأجريت الدراسة  

ساتبيان  مت اشركة سرت للانف  ( مان خاالل  -   عيادة الربيقة  –لصحيمركز الربيقة ا –جامعة النجم الساطع  –احممد املقريف 
سئلة  بيئية تتعلق مبا حصل يف املنطقاة  مان أئلة تتعلق ابملعلومات الشخصية  و عداده لتحقيق أهداف الدراسة ,والذي يشمل أسإ

من االساتبياانت  , ( 291) ومت استجابة السكان  ,  علىاستبيان   )377) ,مت توزيع  بقااي وخملفات  بيئية بعد معارك التحرير
 .% ( 77.2) بنسبة  استجابة 
ا الفارتة العمرياة ن عاماا   تليهايأقال مان عشار العيناة تارتاو  أعماارهم  , أن غالبياة  اإلانث ماع نسابة متقارباة الاذكور نسابة
يف املؤسسااات الشاابابية ورغبااتهم  يرجااع ذلااك كمااا الحااو الباااحثون لنشاااو هااذه الفئااة ومشاااركتهم  عامااا , رمبااانياألكثاار ماان ثالثاا

 االستبيان  ألمهيته ملدينتهم . مللءالواضحة 
 . ) 1غلب املؤسسات واملرافق الصحية واملدارس) جدول أملنطقة الصناعية , حيث توجد هبا غالبية العينة من سكان ا
 فأصبحت منطقة  اسرتاتيجيةوهي منطقة و ألغام األفراد  املنتشرة  يف املنطقة الصناعية  إطالقاتتبني ارتفاع نسبة بقااي 

جناوال  وكمباوداي  والبوسانة  وبولنادا أكثار الادول  معااانة  أفيتناام  و   د  تائب وطالت فيها فرتة املعارك , حيث تعاالك لتمركز عسكرية
املخلفااات   علااىثااور ( كااان ماان السااهل الع2(   يف )جاادول 1.)ماان  األلغااام و ال تاازال  تعاااين  ماان هااذه األلغااام  املزروعااة  اوتضااررً 

قاة و اآللياات احلربياة  بسبب وجودها بكمية كبرية ولكرب حجم بعضاها ,مثال األظارف الفارغاة للبنااد  والصاواريخ  و املركباات احملرت 
من خملفات املعارك ,  ويعود ذلك   لقلة الاوعي لادي األهاايل هباذه املخلفاات  و اخلاوف مان االقارتاب منهاا أو إزالتهاا,  د  وهي تع
خرائ   تبني إمكان زراعتها  سواء  يف املناطق  الربية  أو  وجود وقع  العديد من الضحااي نتيجة األلغام املزروعة لتعذر العرا  ويف

و ذلاااك الن أغلبياااة  ؛( 3النسااابة عالياااة يف املنطقاااة الصاااناعية ) جااادول فكاناااتأماااا ابلنسااابة لإلصااااابت املدرساااية   (10البحريااة)
فيها واستعملت املدارس كمخازن للذخائر وتضررت من جراء القصف املتكارر , و نظاراً لعادم معرفاة  املؤسسات التعليمية موجودة

ابلعبث  واللعب هبا دون دراية منهم مبا تؤديها من إصاابت خطرية, و تلوث املراعي كانت  نيقومو  ؛طلبة خبطورة هذه املخلفاتال
برمااي الااذخرية العاطلااة الاايت مل ياانجح تفعيلهااا  وتغيااري زيااوت املركبااات يف  نقومااو بساابب الكتائااب املتواجاادة يف املدينااة حيااث كااانوا ي

بب تلوث املياه  وانتشار سهال وذلك بسإمراض جلدية والعيون وحاالت أهبا ,وزادت حاالت املرضية وتفشت املزارع اليت يٌقيمون 
اخلاارت نساابيا قليلاة  للوضاع االماين املاارتدي يف  طبااء مانالاتخل  منهاا, وكاناات زايرات األ عمليااتثناااء أسالحة  يف اهلاواء غباار األ

يف العيااون وكااان دخااان  والتهاااابتمااراض تنفسااية أكااز النااازحني ماان احلاارب ظهاارت  عاادة يف مرا  املدينااة  ,ففااي مستشاافيات ساارييفو
املنطقتاني  ومل األلغاام  كانات قليلاة  يف كاال  (. ابلنسابة للازايرات  ملتخصصاي28)طفال هم اسباب الوفيات بني األأاالسلحة من 

ال توجااد  الكااوادر املتخصصااة جلمااع هااذه األلغااام , إال بتطااوع ماان شااباب املدينااة   ألنااه ؛تم مجااع  هااذه املخلفااات بشااكل كاماال ياا
نااااواع خمتلفااااة ماااان احلشاااارات , كااااالبعوض  والااااذابب  أ( جنااااد انتشااااار   4تهااااا , ويف) جاااادولوالااااذين  لاااايس هلاااام  درايااااة بطريقااااة إزال



 

 
 

امااة  والنفاااايت ابلشااوارع   وكثاارة اجلثااث  وانتشااار املسااتنقعات املائيااة وعاادم تااوفر املبياادات اخلاصااة هلااذه لتكاادس القم ؛والصراصااري
 احلشرات .

ا ليبيا من الدول الايت ظهارت فيهاا حااالت مان األماراض احليوانياة شاديدة د  وتع  ى القالعياة وداء الكلاب,الاوابء مثال احلُم 
غناااام العااارا  ارتفااااع ملحاااو  لتشاااوهات األ , ويف(19ار األوبئاااة وألماااراض املعدياااة )وهباااذا أصااابحت الثاااروة احليوانياااة مهاااددة ابنتشااا

اا بقااارواأل زيتيااة ( ,كااذلك مااا الحظااه طلبااة البحااث ماان انتشااار كبااري جاادا للبقااع ال27القالعيااة بااني قطعااان املاشااية ) ىوانتشااار احلم 
ساكاب نفطاي سافرت احلارب عان انأ 1991ي يف الكويات املواشاخر  لتاأثر آرمبا كان سببا  ,ة للمدينة النفطية يف الشوارع الرئيس
مااا أ(, 25ثاار يف احلياااة الربيااة واملائيااة )أحلقاات الضاارر ابملناااطق الساااحلية  و ابر الاانف  وانبعااااثت غازيااة اآكبااري وحرائااق شاسااعة يف 
 قتلها حلمايتهم . إىلدي هبم أمليتة  وأصبحت هتاجم السكان مما اجلثث ا على ىالكالب فكانت تتغذ

كاذلك لعاب األطفاال  املديناة يف نفجارةامل غاري الاذخائر احلشرات وكذلك الغبار والبارود النااتج مان بقاااي ان  النتشاروك
  WHOالعاملية الصحة منظمة أعدهتا وهذا يتفق مع دراسة اآلليات والسيارات احملرتقة , أدت لظهور حاالت جلدية كثرية على
 مبياااه الشاارب مياااه لتلااوث نتيجااة و (,31. ) غااريهم ماان التلااوث و احلااروب ملخاااطر ةعرضاا األكثاار هاام العااامل يف األطفااال أبن ,

مماا أدي لظهاور حااالت  ؛وتلوثهاا امليااه خازاانت يف والكالب القط  من الكثري القذائف وكذلك موت جراء من الصحي الصرف
هياكاال الصاارف الصااحي بساابب القصااف مثلمااا حاادث  يف العاارا   بساابب  احلاارب  الاايت دماارت  ماان اإلسااهال  والرتجيااع املتكاارر.

 1( .)شكل 24وظهور حاالت مرضية كثرية)  املتكرر, واألضرار اليت أحلقت بنظم معاجلة مياه الصرف الصحي وتلوث هنر دجلة
 ,2 ) 

ية والتوعويااة  قليلااة يف اإلنسااانالتوعيااة للمااواطنني يف املدينااة  ليساات ابلقاادر الكااايف , فااالزايرات للمنظمااات واملؤسسااات  
ري ماانهم يفضاال التوعيااة الكثاا نأذايت   ماان السااكان أنفسااهم  , مااع  للتوعيااة  مبجهااود  ( ,أحياااان تقااام  ناادوات3املدينااة  )شااكل 

  ؛الابعض يفضال امللصاقات اجلدارياة يف املرافاق واملؤسساات التعليمياة  والصاحية  إال  أنلساهولتها وتوفرهاا يف كال بيات ,  ؛ابإلذاعة
ها , ففي كوسوفو يسرت اللجنة الدولية حماضرات حول رفع الوعي ابملخااطر املخلفاات والتقليال مان ليتسىن للجميع االطالع علي

 ؛مبخاطر املخلفات أكثر  قليال من الاذكور عند النساء نسبة الوعي تكانوقد  (.  4)شكل  (34والبيئة ) اإلنسان علىخطورهتا 
من  قلحبكم تواجدهن لفرتة طويلة ابملنزل , وللفئة العمرية  األ اعاتلإلذرمبا لطبيعة عملهن يف التمريض او للمشاهدة واالستماع 

مااااات شاااابابية  داخاااال املدينااااة ن عامااااا  حبكاااام الاااازايرات  لاااابعض املنظمااااات للتوعيااااة للمؤسسااااات التعليميااااة  واشاااارتاكهم مبنظيعشاااار 
 (.5)جدول

  ةــــاخلالص1.6  
عااارك التحرياار يف خملفاات م علااى)االساتبيان( للتعاارف ري واجلانااب العملااي النظاني , اجلانااب حااث  جاانبني رئيساامشال الب
 وكيف تعامل السكان معها. مدينة الربيقة 



 

 
 

العااااملني مااان ماااوظفني وطلباااة وممرضاااني وأطبااااء ) علاااىجمتماااع الدراساااة مااان  قااااطين مديناااة الربيقاااة ويشااامل  حياااث  كاااان
شاركة سارت  -   عياادة  –ز الربيقاة القاروي مركا –جامعاة الانجم السااطع  –يف كل من مدرسة الشهيد احممد املقرياف ( ومزارعني
  .  % ( 77.2) من االستبياانت  , بنسبة  استجابة ( 291) ومت استجابة  استبياانً  )377) مت توزيع  (للنف  

  ينت الدراسة أن  :

 التنقيب. خملفات وبقااي النزاعات  داخل املنطقة  متواجدة بطريقة واضحة وابرزة فو  سطح األرض دون عناء احلفر او 
  فاااراد واملركباااات العساااكرية احملرتقاااة  حياااث يلعاااب طالقاااات وألغاااام األا  هاااي بقاااااي اإلأكثااار أناااواع  خملفاااات املعاااارك انتشاااار

 بداخلها األطفال .
  لتكاادس القمامااة  والنفااااايت ابلشااوارع  وكثااارة  ؛ت , كاااالبعوض  والااذابب  والصراصاااريانتشااار أنااواع خمتلفاااة ماان احلشاارا

 ملستنقعات املائية. اجلثث  وانتشار ا
 .  ظهور احلاالت اجللدية  و حاالت اإلسهال وخاصة األطفال 
 حيواانت  املراعي. علىثر السلي كان لتلوث االراضي ابملخلفات األ 
 .  سوء الصرف الصحي للمدينة 
   خملفات املعارك.  عدم معرفة املواطنني  خبطورة إىل ىأد مم ا ؛ية  للمدينةاإلنسانقلة زايرات املنظمات واملؤسسات 
 . خدمات النظافة وسيارات القمامة شبه معدومة يف املدينة 
 .  التوعية للمواطنني يف املدينة  ليست ابلقدر الكايف 
 .النساء كانت نسبة الوعي لديهن  مبخاطر املخلفات أكثر  قليال من الذكور 

 .الصعوابت اليت واجهت البحث  1.7

  زايرة رابت البيوت يف منازهلن . ترتب عليه صعوبة ؛همموعة البحث من الذكور مجيعجمكون 
 مدينة الربيقة  . إىلد غلب األسر انزحة ومل تعُ أ 
  عدم االقرتاب من احلقول النفطية 

 ات ـــ.التوصي 1.8  

  لفااات أنشااطة وقائيااة مباشاارة ملكافحااة األلغااام  واملخ ذو تنفياا املتاحااةجبميااع الوسااائل  البيئيااة التوعيااةتااوفري  علااىالتأكيااد
 اخلرباء والتدريب واملعارف ابألنشطة املتعلقة ابأللغام ودعمها. بتوفري  األخرى



 

 
 

  بعدم إحراقها داخل اجملمعات السكنية  او  الرعوية . البيئيةالتخل  السليم من املخلفات  والسموم 
  املياااه واألنسااجة احليوانيااة إجااراء دراسااات مماثلااة دقيقااة  ,تؤخااذ فيهااا فحوصااات كيميائيااة ونساايجية , لعينااات ماان الرتبااة و

 والنباتية من املناطق امللوثة.
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