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  13ـ اآلیة  الحجراتسورة 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  (
  رفُوا وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعا

بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممإِنَّ أَكْر(  
  



 

ب  

  الشكر والتقدیر
الحمد هللا رب العالمين الذي أنعم علي بالصحة والعافية والتوفيق . . بداية 

هي عليه، فإن وفقت فمن اهللا ، وإن  الرسالة وإنجازها على النحو الذي إلتمام هذه
  . أخفقت فمني 

ـ / تنان إلى أسـتاذي الفاضـل   ثم أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االم دكتور ال
باإلشراف على هذه الدراسة ، وعلى سمو معاملته  لتفضله؛ منصور محمد الكيخيا 

ورحابة صدره ، وجهده الدؤوب ، وإسهامه الفعال في توجيهي وإرشادي ، فجزاه 
  . اهللا عني خير الجزاء 

الـذين   كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لموظفي السجل المدني بنغـازي   
  .هذه الرسالة  حصائياتإالحصول على أهم بيانات وقدموا لي المساعدة في 

كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للصديقة حليمة العريبي التي قامـت    
  . بمساعدتي في عملية توزيع االستبيان على هذه المناطق التي تخص الدراسة 

على تشجيعها ؛ عيدة بومدين وال يفوتني أن أتقدم بكامل الشكر إلى أختي س  
  . المستمر لي لمواصلة البحث والكتابة 

أحمد مصباح اسحيم علـى  / وكذلك أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للدكتور   
تكرمه بالمراجعة اللغوية لهذه الدراسة ، وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ 

صورة التـي أود أن تنـال   أكرم جودة على طباعة هذه الرسالة وإخراجها بهذه ال
  .إعجابكم 

الشكر والتقدير إلى أفـراد أسـرتي   وأخيراً ال يسعني إال أن أسجل عظيم   
الكريمة على ما قدموه لي من عون مادي ومعنوي ، كان له بالغ األثر في إخراج 

  .هذه الدراسة إلى حيز الوجود ، وإلى كل من مد لي يد العون والمساعدة 

  زنیب بومدین



 

ج  

  

  ءإلھداا
  

  . .أشعر بھا دائمًا حولي  التى. . إلى روح أبي الطاھرة 

  .إلى أمي التي أدعو لھا بدوام الصحة والعافیة 

  إلى روح أخي ھشام الذي طالما دفعني إلكمال ھذه الدراسـة

  .ًا واعتزازًا واعترافًا بالجمیل خوتي وأخواتي سندإإلى 

  .ًا وعونًا لي سندإلى زوجي العزیز الذي كان 

  . . ھؤالء جمیعًا  إلى

  .بحثي المتواضع  الیھم أھديو. . أتقدم بجزیل الشكر والعرفان 

  

  الباحثة

  زینب علي بومدین
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 ج
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  لدراسـةاإلطار النظري والمنھجي ل( 
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2  
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و  
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ك  

  ملخص الدراســة
  

تناولت هذه الدراسة تحليل الهجرة العكسية مـن مدينـة بنغـازي باتجـاه       
) م 2009ـ م   1973( الضواحي والظهير ، وتتبع تغيراتها خالل الفترة ما بين 

المترتبـة   ، ودراسة النتائج مل واألسباب المؤثرة في ذلكأهم العواوالوقوف على 
التوصل إلـى أهـم    ساسى من هذه الدراسة هون الهدف األأباعتبار ، على ذلك 

العوامل المؤثرة في زيادة حركة الهجرة العكسية مـن مدينـة بنغـازي باتجـاه     
اكل الضواحي والظهير ، وكذلك نوعية المكان األصلي للمهاجرين ، وإيضاح المش

  .الناجمة عن هذه الحركة 

دراسة خصائص سكان بنغازي من الناحية لى إكذلك تطرقت هذه الدراسة   
، كدراسة حركة المواليد والوفيات في المدينة ، وكـذلك تـركيبهم    الديموغرافية

  . السكاني 

إلى دراسة خطط التنمية التي وضعتها البالد ، وتأثيرها  يضاًأ كما تطرقت  
  . من حدة االزدحام في المدينةة العكسية للتخفيف في حركة الهجر

كما تمت دراسة حجم واتجاه الهجرة ، أي معرفة عدد السكان المهـاجرين    
إلى باقي الضواحي والظهير ، ودراسة أكثر ضاحية ) مدينة بنغازي ( من المدينة 

  . أو ظهير تم االتجاه لها من قبل هؤالء السكان 

لتحليل األسـباب والنتـائج   ؛ بيان التي وضعت كذلك دراسة استمارة االست  
  .  ) هجرة السكان ( االقتصادية للمغادرةالديموغرافية و
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  ـ :المقدمة:  أوًال

 هـي  أي القـدم  منذ السكانية بالكتل المرتبطة السمات من الهجرة ظاهرة تعتبر
 آخـر إلى  مكان نم عيشه وراء يتنقل قديماً اإلنسان كان حيث السكان طبيعة من صفة
إلى  الصيف في السكان هجرةك الموسمية الهجرات كذلك،  الهجرة نواعأ من نوع وهذا
  . الهجرة مظاهر من تعد كلها هذه األودية بطونإلى  الشتاء وفي،  الجبال أعلى

 بعد لحركة النمو الثاني المصدر وهي السكاني النمو اتنمكو إحدى هي فالهجرة
  .) واليد ـ الوفيات الم(  الطبيعية الزيادة

 فيهـا  شالعـي  عليه بعيص ما منطقة مغادرة في اإلنسان رغبة الهجرة وتوضح
  .  حسنأو فضلأ ةبصور فيها العيش مكانهإ في أنه يعتقد أخرى منطقهإلى 

  مثـل  خـرى األ يةالديموغراف التغيراتب ةالهجر حركة ةمقارنإلى  تيأن وعندما
للسجل المدني  وقوانين ولوائح ضوابط فهناك)  قالطال ـ الزواج ـ الوفيات ـالمواليد(

 الهجرة عكس والطالق والزواج والوفاة الوالدة حاالت بتسجيل المواطنين تلزم ليبيافي 
 اولهـذ  ، إقامتهم محل بتغيير يقومون الذين المواطنين علي قانون أيق فيها طبي ال التي

  .  المعلومات كتملةم غير المدني السجل مكاتب في المتوفرة السجالتن إف

:  بهـا  نعنـي إننـا  ف خاصة بصفة والمغادرة الداخلية الهجرة عن نتحدث عندما
 قامةاإل محل تغيير لغرض؛  خرىأ ماكنأإلى  صليةاأل إقامتهم مكان من السكان انتقال(

 الهجـرة  كانتأ سواء الدولة حدود داخل تكون أن بشرط المقطوعة ةللمساف رظالن دون
  .  )  الريفإلى  المدينة من أي العكس وأ مدينةالإلى  الريف من

 معـدالت  بارتفـاع  نووالعشـر  والواحد نووالعشر عشر التاسع القرن امتاز 
 ، العـالم  بلـدان  غلـب أ على تنطبق سمه صبحتأ ىحت الريفإلى  المدينة من الهجرة
ة في مين ظاهرة عالصبحت اآلأو،  الثالث العالمإلى  انتقلت تم الصناعية البلدان وخاصة

  . حركة السكان
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 يغيـروا  أن يعنـي ال  هذا ولكن،  ريافاألإلى  ينتقلون المدن سكان كان حيت
 عنـدما  ولكـن ،  ريفية مهن يمتهنون الريف سكان كان السابق في ذ، إ المهنية صفتهم
ـ  ولهـذا ،  حضرية مهنةإلى  زراعية مهنة من  مهنتهم نيغيرو المدنإلى  ينتقلون  نإف
 الهجرة نسميها ولهذا ، المهنة في تغير يصاحبها ما غالباً الريف إلى المدينة من الهجرة

   المدينة ظهير تشكل التي الريفية المناطق ىأ ، الضواحيإلى  والكبيرة القديمة المدن من

 ـ  نيمع بداية النصف الثانى من القـرن العشـر  ـ  شهدت مدينة بنغازى حديثاً
 حيـاء األإلى  ينتقلون صبحواأ القديمة لمدينةا سكان نأالحظ نف،  ظاهرة الهجرة العكسية

 بنينـا  ـ ةالنواقي ـ ةجردين ـ سلوق (:  منها الريفية المناطق وأ ضواحيها في الجديدة
ـ  قوارشةال ـ فعكاتلا ـ قنفودة ـ تيكة ـ ةخليف سيدي ـ الكويفية ـ عطني بو ـ  ـ
  . بها للسكن)  قمينس ـ مقرونال

وقد صنفت علي النحـو  ، ليل هذا الموضوع لتح محاولة الدراسة هذه جاءت وقد
  : التالى 

 للدراسـة  اًتمهيـد  تضمنت)  للدراسة والمنهجي النظري طاراإل (  ةعام ةمقدم
 واسـتطالع  الدراسـة  منطقـة  وتحديد ومنهجها  وتساؤالتها وأهميتها تهامشكل اًوتحديد

  . فصول أربعة وتتبعها السابقة الدراسات

إلى  الفصل هذا قسم وقد ] بنغازي دينةم سكان كيبنمو وتر [ منها األول تناول
 مدينـة  لسـكان  الوفيـات  و المواليد حركة لدراسة منها األول كان فرعية أجزاء عدة

 أمـا ،  للمنطقـة  السكاني النمو دراسة تتم كذلك . للسكان ةيالطبيع زيادةال يأ بنغازي
 و العمـري  التركيـب  دراسةلو،  السكانية التركيبات لدراسة خصص فقد الثاني الجزء
  .الدراسة فترة خالل للسكان النوعي

 الهجـرة  حركة في تأثيرها و،  التنمية خطط[  دراسةإلى  الثاني الفصل وتطرق
 سـنوات  في التنمية خطط دراسة وهي أجزاء عدةإلى  أيضاً الفصل هذا وقسم] العكسية
 الجتمـاعي وا االقتصـادي  التحول خطط لدراسة منها األول الجزء وخصص،  مختلفة
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 الخطـة  دراسة ثم ىاألول الخماسية الخطة لدراسة فقد اختص الثاني الجزء أما،  الثالثية
  .العكسية الهجرة حركة في وتأثيرها الثانية الخماسية

 مـن  المغـادرة  الهجرة وحجم اتجاهات[  لدراسة خصص فقد الثالث الفصل أما
 و المدينة ضواحيإلى  لهجرةا : وهما أينجزإلى  الفصل هذا قسم حيث] بنغازي مدينة
  .المدينة ظهيرإلى  الهجرة الثاني

العكسية من مدينة بنغازي  الهجرة نتائج[  لدراسة خصص فقد الرابع الفصل أما
 و به الخاصة االستبيان استمارة تحليل و دراسةالى  تطرق ذإ ، نحو الضواحي والظهير

  .بالدراسة الخاصة بالنتائج الخروج

ـ  واإلجابـة  الدراسـة  نتائج فيها استعرضت خاتمةً دراسةال هذه الحقت وقد  نع
  .عليها االعتماد تم التي المصادر و المراجع قائمة الدراسة ألحقت كما تساؤالتها

  ـ  : الدراسة مشكلة : ثانیًا

،  االقتصـادية  التنميـة  مشـاريع  تمويل عمليات ليبيا في بدأت اتيالستين بداية منذ
 أوائـل  جذريـة  تغيـرات  ذلك وصاحب ، النفط عائدات بفضل التنموية الخطط ووضع
 يتوقـع  اتسـاع  مـن  الصغيرة الليبية المدن شهدته ما:  التغيرات هذه من،  اتيالسبعين

 وزاد ، المدن في توسع حصل اتيالسبعين في حدث ما ونتيجة ، المستقبل في استمراره
 وقـد ،  المدينةإلى  يفالر من الهجرة زيادةإلى  أدى مما النفط اكتشاف بعد ذلك التوسع

 أدت سكانية تراكمات و اكتظاظ من تعاني بنغازي بينها من الرئيسية الليبية المدن كانت
  . منها المشكالت من العديدإلى 

 سـكان  بعض بدأ اذ،  الليبيين لبعض سكان المدينة من المعيشة مستوى ارتفاع   ـ 
 مسـتوى  ارتفاع مع مءيتال أفضل لسكن طلباً ، خارجهاإلى  النزوح في المدينة

مـن منتصـف    وابتداء الماضي القرن في اواخر الستينيات من ابتداء معيشتهم
 خلخلـة إلـى   أدى كبيراً تطوراً الحركة هذه سجلت وقد ،اآلن وحتى نياتيالسبع
 ضواحي بعض في السكاني االزدحام و المدينة داخل األحياء في السكانية الكثافة
وخلـو المسـاكن    إهمـال  عنـه  نتج الذي الشيء نهام القريبة المدن و المدينة
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ـ   قديمة شوارعها أغلب وأصبحت ، المدينة وسط في والمحالت  ،ة بدون عناي
 البالد خارج من الجدد للوافدين مأوى نفهي اآل متهالكة التحتية بنيتها وأصبحت
  . من دول الجوار ةالوافد ةمن العمال

 كانـت  التي الزراعية المحاصيل بعض نقصإلى  المدينة سواقأ تتعرض كذلك  ـ 
المهـن  تلك المناطق مـن    سكان انتقال بسبب ظهيرها من عادة عليها تحصل
  . لي المهن الحضريةإ الريفية

  .  ظهيرها و المدينة أطراف في العشوائيات أو العشوائي البناء انتشار  ـ 

 نيغيـرو ال  األطراف في للسكن ينتقلون الذين السكان أن نجد أخرى ةناحي من  ـ 
 مـن  يـومي  عمل رحلة في ينتقلون السكان فإن لهذا ، ماكن عملهمأو أ مهنتهم
 ةوصـعوب  المدينة ومخارج مداخل ازدحام  يسبب ما وهذا ، المركزإلى  الظهير

  . خاصة في ساعات الذروة حركة المرور

  ـ: سبب اختیار الموضوع

 المدينة من العكسية لهجرةا نأ هي الدراسة بهذه للقيام دفعتني التي األسباب من   ـ 1
وظاهرة تميزت  المدني المجتمع ألفراد اليومية مشاهدال من أصبحت الريفإلى 

  . بها المدينة في الوقت الحالى

 الريف إلى المدينة من العكسية الهجرة ظاهرة تتناول سابقة دراسات وجود عدم   ـ 2
 الهجـرة  اتتيـار  نقصإلى  أدت التي االجتماعية و االقتصادية اآلثار كذلك و

 .الضواحي والظهيرإلى  بالهجرة معاكسة تياراتإلى  تحويلها و للمدينة

  ـ :  الدراسة تساؤالت  : ثالثًا

 ؟ المغادرة للهجرة دافعاً لنمو وتركيب سكان مدينة بنغازي دوراً و هل  ـ  1

 ية؟العكس الهجرة حركة زيادة في ردو واالجتماعية االقتصادية التنمية لخطط هل  ـ  2

 بنغازي؟ مدينة وسط من المغادرة الهجرة وحجم اتجاهات هي ما  ـ  3
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 حركـة  عن الناتجة االجتماعية و االقتصادية و ةالديموغرافي النتائج أهم هي ما  ـ  4
 الي الضواحي والظهير؟ المغادرة الهجرة

  ـ: الدراسة أھداف : رابعًا

 طراف المدينـة أالي  رةالمغاد الهجرة على الضوء إلقاءإلى  الدراسة هذه تهدف
 يمكـن  حتى فيها دوراً تلعب التي العوامل على التعرف إلىو،  مستمرة سكانية كظاهرة
  .هذه الهجرةل المختلفة األسباب على التعرف

مدينة بنغازي دوراً في زيادة حركة الهجرة سكان أن لنمو وتركيب إلى  التوصل  ـ  1
  .الى المناطق المحيطه بهاالمغادرة 

رفة دور خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في زيـادة حركـة الهجـرة    مع  ـ  2
  . العكسية

التعرف على حجم واتجاه الهجرة المغادرة من مدينة بنغازي إلـى ضـواحيها     ـ  3
  . وظهيرها

 والحالـة ،  والنـوعي ،  العمري التركيب حيث من المهاجرين خصائص معرفة  ـ  4
 وإيضاح ، للمهاجرين األصلي المكان نوعية و ، االجتماعية الحالة و،  التعليمية
 .الحركة هذه عن الناجمة المشاكل

  ـ: الدراسة أھمیة : خامسًا

 بعـض  هجـرة  وراء الرئيسـية  الـدوافع  على التعرف في الدراسة أهمية تأتي
 التي األسباب على التعرف خالل من وذلك،  ظهيرهاإلى  بنغازي مدينة من المواطنين

  .المجاورة لبنغازى الصغيرة المدن نحو جرةالهإلى  بهم دفعت

 المناطق هذه في الموجودة الجذب عوامل على التعرف في هميةاأل تتجلى كذلك
 البحـث  عملية في تساهم بتوصيات الخروج شأنها من دراسة جراءإإلى  دفعني ما هذاو

 سياسـة  ووضـع  فهـم  فـي  وتساهم،  المجتمع تهم علمية قواعدإلى  باالستناد العلمي
  .بنغازي مدينة من المغادرة للهجرات العشوائي التوزيع تنظم تخطيطية
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  ـ: الدراسة بیانات مصادر : سادسًا
 مـن  مجموعـة  علـى  بياناتها على الحصول في عادة السكانية الدراسات تعتمد

  ـ : التالي النحو على صنيفهات يمكن التي و المتنوعة مصادرال
 ـ : للسكان العامة اتُدادعالتَّ  ـ  1

،  واالقتصـادية ،  والمهنية،  الديموغرافية الخصائص عن بيانات بجمع تهتم و
 توزيـع  دراسـة  خاللها من يمكن بيانات : علىأيضاً  تحتوي و،  للسكان واالجتماعية

 وتصـنيفها  وتبويبهـا ،  محدد تاريخ وفي محددة جغرافية مساحة في كثافتهم و السكان
 تمـت  حيث المصدر هذا على الدراسة هذه في يسيرئ بشكل االعتماد تم وقد،  ونشرها
 النهائيـة  النتائج بيانات خالل من بنغازي مدينة لسكان الديموغرافية الخصائص دراسة
ـ  1995 ـ 1984 ـ 1973(  للسنوات للسكان العامة تللتعدادا  حيـث ، )  2006 ـ

 عـدم  بينهـا  من المصدر اهذ على االعتماد في المصاعب من العديد الدراسة جهتاو
 البلدية مستوى على التفصيلية البيانات معظم كانت فقد المدينة نع تفصيلية بيانات وجود

  :  ) الحيوية اإلحصائيات(  المدنية التالسج مكاتب  ـ  2

 المواليـد  سـجالت  : مثـل  المجتمـع  فـي  للسكان الحيوية الحركات بتسجيلو   
 تـم  وقـد ،  واالكتتاب،  الاالنتق سجالت و،  الطالق و،  الزواج حاالت و ،والوفيات
 و بالمواليـد  المتعلقة البيانات جمع تم حيث المصدر هذا على الدراسة هذه في االعتماد
 حيـث ،  بنغـازي  بمدينـة  المدني السجل مكتب سجالت من االنتقال وسجالت الوفيات

 االنتقـال  سـجالت  علـى  الحصول صعوبة:  وهي أال المشاكل بعض الباحثة جهتاو
 السـجل  فـي  شـب  حريق بسبب فقط منها جزء على الحصول و الدراسة لمدة الكافية
  . 2011سنة  المدني

  ـ:  )المكملةات اإلحصاء(  العينة دراسة  ـ  3

 السابقة المصادر من عليها الحصول تعذر التي المعلومات و البيانات في وتتمثل
 تـم  فقـد  بياناالست استمارة في المتمثلة و،  البيانات جمع وسائل طريق عن جمعها وتم

 فـى  الدراسـة  مناطق لسكان الديموغرافية الخصائص لدراسة؛  استبيان استمارة إعداد
 علـى  االستبيان استمارة وتحتوي،  الدراسة تحتاجها التي البيانات بعض لجمع محاولة
 مـن  عينـة  على توزيعها تم قدو،  البحث غراضأ تخدم أنها رأينا التي األسئلة بعض



 8

 المقيمة األسر مجموع من)  %5(  حوالي بلغت بنسبة الدراسة ناطقم في األسر أرباب
وهي نسبة نراها كافية بالنظر الـى حجـم سـكان    ،  )1(2006 عام الدراسة مناطق في

  .منطقة الدراسة

 أن اإلمكـان  بقدر وحاولنا ، الطبقية العينات أسلوب العينة اختيار في اتبعنا قدو
 اختالفـات  و فـروق  توجد ال نهأ نرى نناأ وبما،  صلياأل للمجتمع ممثلة العينة تكون
 أسـلوب  بإتباع قمنا فقد الدراسة مناطق بين للسكان الديموغرافية الخصائص في مكانية

 العينة حجم خذناأ نناأ أي منطقة كل من العينات اختيار و تنفيذ في )*(النسبي التخصيص
 النسـبي  التوزيع بتحديد قمنا وبذلك،  فيها المقيمة ةاألسر حجم على بناء منطقة كل من
 األسـر  عـدد  بمعرفة قمنا ثم )  1(  رقم بالجدول مبينة هي كما منطقة كل في سرةلأل
 وقسـمتها )  5 ( في األسر عدد ضرب طريق عن منطقة كل من العينة في ستؤخذ التي
 مـن  منطقة كل على العينة مفردات توزيع عدالة في شك دنىأ نرى وال)  100 ( على

 األسـر  عـدد  مـع  تتناسب الدراسة مناطق من مسحوبةال العينة نأل؛  دراسةال مناطق
 عـدم  هـو  مثالياً اختياراً العينة اختيار مامأ عقبة نراه ما ماأ،  منطقة كل في الموجودة

 التي األسر سحب في الستخدامها المناطق في األسر ربابأ سماءأ و بأرقام قوائم وجود
 حجم بأخذ قومن نأ الإ ذلك في خيار مامناأ يكن فلم منطقة كل من العينة في اختيارها تم

 هو للدراسة النهائية العينة حجم عندنا ظهر حيث ةيعشوائ بطريقة منطقة كل من العينة
  .استبيان) 1032(

                                                             

  :  انظر التفاصيل من للمزيد  ) 1( 
 أسـس  إلحصـائية  و الكميـة  الجغرافيا ، السرياني محمود محمد الهادي عبد ناصر  ـ 

  .  45ـ  44 ص ص،  1979 ، للطباعة الفنون دار جدة" وتطبيقات
بوزيد ، عبدالهادي سعيد ، النمو السكاني أثره على القوى العاملة في مدينة البيضـاء فـي الفتـرة      ـ 

ليـة اآلداب ، قسـم   ، كستير غير منشورة ، جامعـة قـاريونس  رسالة ماج) .  2004ـ   1976(
  .  55، ص الجغرافيا

 المقيمـة  األسرة ةبونس عدد على منطقة كل من العينة اختيار بمعنى النسبي التخصيص)  *( 
 .هب
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  ) 1 (جدول 
  بنغازي مدينة حيضوا في المقيمة الليبية األسر من عشوائية عينة اختيار

 التسلسل
 أو الضاحية اسم

 رةالظهي

 تعدد على بناء األسر عدد
2006 

 عدد/ النسبة
 االستبيانات

 78 1556 القوارشة 1

 25 500 الفعكات 2

 35 702 قنفوذة 3

 16 326 تيكة 4

 59 117 النواقية 5

 95 1900 بنينا 6

 300 5812 بوعطني 7

 89 1782 الكويفية 8

 57 1143 خليفة سيدي 9

 37 735 الحزر قمينس 10

 16 318 الغربية قمينس 11

 40 769 الشرقية قمينس 12

 23 469 المقرون 13

 51 1011 الغربية سلوق 14

 50 1000 المختار عمر 15

 26 516 الشرقية سلوق 16

 18 352 الغربية جردينة 17

 17 342 الشرقية جردينة 18

  . ، بلدية بنغازي  2006عام للسكان ، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج األولية للتعداد ال: المصدر 
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  ـ :المكتبية والمراجع البيانات  ـ  4

 وبحوث ودوريات وكتب مراجع من الدراسة موضوع عن كتب ما بكل وتتعلق
 .علمية  ورسائلوتقارير رسمية 

  ـ : الدراسة منھجیة:  سابعًا

ـ  عـن  كان منهجها فإن الدراسة هذه تتناوله الذي الموضوعإلى  رظبالن  قطري
 أن تـم  بعـد  وذلـك )  2006 ـ 1973 ( الدراسة فترة خالل السكان تعدادات تحليل

 اسـتخدام  طريق عن التغيرات ورصدـ  الذكر سابقة المصادر منـ  عليها الحصول
 مـا  المناهج هذه همأ ومن الجغرافيا علم في المستخدمةساليب واأل المناهج من مجموعة

  ـ :ي يل

  ـ : يالتاريخ المنهج طريقة   ـ  1

 تـم  الدراسـة  هذه وفي،  الظواهر بعض مراحلدراسة  في المنهج هذا يستخدم
 خـالل  عليهـا  طرأت التي التغيرات و السكاني النمو تتبع في المنهج هذا على االعتماد

 وبـين  بينها العالقات عن الكشف و،  المختلفة جوانبها على الضوء وإلقاء الدراسة فترة
  .األخرى الظواهر

  ـ :الكمي لوباألس   ـ  2

 فـي  المتمثـل  و الكمي باألسلوب أهدافها تحقيق سبيل في الدراسة هذه استعانت
 حيث،  الهجرة معدالت و،  الوفيات و،  المواليد بمعدالت ةرافيغالديمو المقاييس بعض

 و السـكاني  بـالنمو  المتعلقة المعلومات و البيانات تحليل في سلوباأل هذا استخدام تم
 يعتمـد  الدراسـات  من النوع هذا نأ اصةًخ رياضية ساليبأب رافيةغالديمو الخصائص

 بهـذا  الدراسة هذه في االستعانة تمت كما رقمية حصائياتإ و بيانات على كبيرة بدرجة
 عن رافيةغالديمو الظواهر من كثير تطور لتوضيح؛  البيانية األشكال رسم في األسلوب
 .  ) Excel ( برنامج طريق
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  : ت اإلجرائیة لبعض المصطلحات التعریفا : ثامنًا

 : المواليد أو الخصوبة   ـ 

  .  يقصد بها المقدرة الفعلية على اإلنجاب ، ويعبر عنها بعدد المواليد األحياء

أما القدرة على اإلنجاب فيقصد بها المقدرة الفسيولوجية علـى اإلنجـاب ، أي   
  . القدرة الطبيعية على حمل األجنة 

  : الوفيـات   ـ 

اهرة الوفيات عامالً مهماً من العوامل المؤثرة في الزيادة الطبيعية ، فهـي  تعد ظ  
تشير إلى الركن الثاني من مكونات النمو ، وهي مع المواليد يشكالن الركيزة األساسية 

  . لدراسة التغير السكاني ألي مجتمع 

  : الزيادة الطبيعية   ـ 

لنمو السكاني ، وهي تـأتي  تعد الزيادة الطبيعية العنصر األساسي من عناصر ا  
نتيجة الفرق بين حركتي المواليد والوفيات ، وتمثل الفرق بين مجمـل عـدد المواليـد    

  . ومجمل عدد الوفيات في سنة معينة 

  : الهجـرة   ـ 

هي انتقال السكان من مكان إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى لغرض تغير محل   
  . اإلقامة دون النظر للمسافة المقطوعة 

  : الهجرة الداخلية   ـ 

هي انتقال السكان من مكان إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى لغـرض تغييـر     
  . محل اإلقامة دون النظر للمسافة المقطوعة بشرط أن تكون داخل حدود الدولة 
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  : النمو السكاني   ـ 

المواليـد  ( هو التغير الذي يحدث في حجم السكان نتيجـة للزيـادة الطبيعيـة      
  ) . الهجرة ( ، والزيادة غير الطبيعية ) وفيات وال

  : التركيب العمري   ـ 

يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب فئات السن ، وذلك بما يعـرف    
  . بهرم األعمار السكانية 

  : التركيب النوعي   ـ 

  . يعرف بأنه دراسة حركة التوازن بين الذكور واإلناث في الكتلة السكانية   

  : سجالت الحيوية ال  ـ 

هي اإلحصاءات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطالق ، إذ لـيس مـن     
  . السهل دراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان باستخدام التعداد فقط 

  : الضاحية   ـ 

هي عبارة عن منطقة سكنية تقع في أطراف مراكز المدن ، أو هي تكون ضمن 
  . حدود المدينة 

  : يــر الظه  ـ 

  . هي المناطق التي تحيط بالمدينة ولكنها ليست ضمن حدودها   

  : تعداد السكان   ـ 

هي العملية الكلية الشاملة لجمع وتجهيـز وتقـويم وتحليـل ونشـر البيانـات        
  . الديوغرافية واالقتصادية واالجتماعية المرتبطة بكل األفراد 
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  :للدراسة الزمنیة و المكانیة الحدود : تاسعًا

 ـ : المكانية الحدود  ـ  1

منطقة ضمن وضواحيها بنغازي مدينة في البحث هذا في الدراسة منطقة ددتح 
 قـرون مال حتى و الشرق في خليفة سيدي من تمتد التي و،  المعتمد يانالعمر مخططها

 ،الشـمال  فـي  المتوسط األبيض البحر حافة حتى الجنوب في بنينا من و،  الغرب في
تعتبر من ظهير بنغازي ، ولكن اإلحصـائيات   وهضبة األبيارية توكرة والمنطقة الساحل

ألن منطقتي توكرة واألبيار كانتا ضمن بلدية المـرج   ؛كانت مفصولة ولم تكن متوفرة 
  . في بعض الفترات التي شملتها فترة الدراسة 

ـ  20o"  طول خطي بين تقع المنطقة فإن فلكياً ماأ  وبـين  شـرقاً "  20.30o ـ
 .)  1(  الخريطة رقم في مبين هو كما شماالً"  o 32.30 ـ o 32"  عرض دائرتي

 ـ : الزمنية الحدود  ـ  2

 التي و م2006 تعداد وحتى م1973 تعداد من الزمني اإلطار ضمن الدراسة تقع
 تـم  حيث  2006 ـ 1995 ـ 1984 ـ 1973 من سكانية تعدادات ربعأ فيه جريتأ

 بيانـات  فيه تسجل تعداد ولأ يعتبر نهأل؛  الذى قبلهالتعداد  وليس 1973 تعداد اختيار
ـ ك تم االعتماد على أرقـام السـجل ا  ، ثم بعد ذل داريه الحاليةحسب الحدود اإل ني دلم

 .  )*(2012واالستبيان حتى عام 

  ـ: السابقة الدراسات : عاشرًا

 االعتمـاد  يمكن مشابه موضوع عن السابقة الدراسات نأ الدارسينبعض  يرى
 علـى  بهـا  معترف مجالت في المنشورة العلمية البحوث في المتمثلة كالدراسات اعليه

  . العلمي المستوى

 تناولـت  التـي  ةالمشـابه  المواضيع على بالتركيز الرأي بهذا االستناد ويمكن
  .الهجرة

                                                             

 . م  2012تمت الدراسة الميدانية في عام   )  *( 
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)فروع البلدية ( خريطة توضح منطقة الدراسة

سیدي 
 خلیفة

 الكویفیة

 بوعطنـي بنغازي

 النواقیـة
 القوارشـة

 قمینس

 سلــوق المقـرون

 . ، إدارة التخطيط أمانة المرافق : ر المصد

 جردینة

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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  ـ: هي الدراسة موضوع ثبالبح تناولت التي الدراسات بين ومن
 طبيعـة  دراسة بعنوان ةبدراس"  العماري محمد " الباحث قام م1989  عام في -

 ماجسـتير  رسـالة  في م 1984 ـم   1954  الفترة في ليبيا في العاملة القوى
 كـذلك  ناقش كما النوعي و الكمي العاملة القوى نقص أسباب خاللها من تناول
 التوزيـع  و،  الليبيـين  للسـكان  والنـوعي ،  العمري والتركيب السكاني النمو

 ، السـكاني  النمـو  علـى  فتركـز  الدراسـة  هذه أما ، العاملة للقوى الجغرافي
 . ) بنغازي مدينة(  الدراسة منطقة لسكان النوعي و العمري والتركيب

 فـي  السكانية التغيرات عن ةبدراس" مرسال محمد" الباحث قام م1990  عام في -
 تناول ماجستير رسالة في م 1984 ـ م 1954 الفترة في غدامس البلدي الفرع
 تأثيرها و االقتصادية النواحي و نموهم و وكثافتهم ، السكان توزيع دراسة فيها
 فـي  ماأ،  غدامس البلدي الفرعإلى  و من الهجرات و ، السكانية التغيرات على
 على هاتأثير و بنغازي منطقة من السكان هجرة على نركز فسوف الدراسة هذه

 . المنطقة في االقتصادي النشاط

 بعنوان ماجستير رسالة بتقديم"  الغرياني المبروك" الباحث قام م 1994 عام في -
 لهـا  المصـاحبة  االتجاهـات  و دوافعها الريفإلى  المدينة من العكسية الهجرة
 الداخليـة  الهجـرة  فيهـا  ناقش ، السلطان وغوط القطارة وادي لقريتي دراسة

 حيـث  المكانيـة  التنمية سياسة عن الناجمة العكسية الهجرة و لنفطل المصاحبة
 المـدن إلـى   الريف من السكان هجرة ناحية من الداخلية الهجرة الباحث درس

 مـن  العكسية الهجرة بدراسة الباحثة تقوم فسوف الدراسة هذه في ماأ ،والعكس
 .الظهير و الضواحيإلى  المدينة

 السكانية التغيرات عن أطروحته"  العماري مدمح"  الباحث قدمم  1997 عام في -
 السـكاني  النمو فيها تناول م 1984 ـ م 1954 الفترة خالل بنغازي بلدية في

 و النـوعي  و،  العمـري  التركيـب  و،  لـه  الجغرافي التوزيع و ، ومكوناته
 وقد ، بنغازي بلدية في الهجرة حركة دراسة تناول كما ، التعليمي و االقتصادي

 هذه في ةالباحث ماأ.  المغادرة الهجرة من أعلى معدالتها الوافدة الهجرة ان أثبت
 النمو و الهجرة حركة علىانعكاساتها و المغادرة الهجرة سةرابد فستقوم ةالدراس
 . السكاني
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 علـى  وأثرهـا  الداخلية الهجرة عن" يمىالجه كريمة" الباحثة جرتهاأ دراسة في -
 أعلـى  نأإلى  الباحثة توصلت م 2007 في بنغازي لمدينة االقتصادي التركيب
 ماأ،  اتيالسبعين عقد خالل كان بنغازي مدينةإلى  الوافدة الداخلية للهجرة معدل
 فـي  النمو زيادة في اًدور المغادرة للهجرة نأ أثبات تحاول فسوف الدراسة هذه

 .منها المغادر المناطق في نقص و إليها المغادر المناطق

 الهجـرة  حـول  اتظمالح من" اليماني التواب عبد"  باحثال بها قام ةدراس في -
 في خذأ الهجرة تيار أن تبين م 1969 عام الليبي الزراعي االقتصاد على الريفية
 في المزارعون خذأ حيث م 1957 عام النفط اكتشاف بعد ملحوظ بشكل الظهور
 شـركات  فـي  العمل عن بحثاً؛  الزراعية يضاراأل وترك الريف عن النزوح

،  الطبيعيـة  الزيـادة  معدالت من كبرأ الهجرة معدل كان حيث المدن في نفطال
 معظـم  نأ على يدل هذاو% 50 بمقدار في الريف العمل قوة انخفضت وبالتالي

 . العمل على القادرين السن وصغار الشباب من المهاجرين

 الزراعـة  قطـاع  فـي  جـور األ انخفاض كان الهجرة هذه وراء سباباأل ومن
 .خرىاأل القطاعات في اوارتفاعه

ـ " محمد نجيب حسان " في دراسة قام بها   ـ  ة عن الهجرات الداخلية في الجمهوري
إلى دراسـة وتحديـد مواقـع     م، هدفت 1960 طبقاً للمائة سنة العربية المتحدة

ة وقـت إجـراء   الطرد والجذب على خريطة جمهورية مصر العربية طبقاً للحال
الدراسة إلى تحركات الكتل  كما طمحت هذه. م  1960للسكان عام  التعداد العام

تيارات الهجرة الداخلية ، وتؤدي إلى قيام نوع مـن  البشرية بين المحافظات في 
  .المعامالت السكانية بين هذه المحافظات 

عن الهجرة إلـى الكويـت ، حيـث    " أمل يوسف " في دراسة أخرى قامت بها   ـ 
هجرة في نمو سكان الكويـت ، وكـذلك   درست الباحثة في هذه الرسالة دور ال

دراسة تيارات الهجرة إلى الكويت وعواملها من حيث مصـادر المهـاجرين ،   
كذلك التوزيع الجغرافي للمهاجرين داخل دولة الكويت ، وخصائص المهاجرين 

  . يب ، واختتمتها بمستقبل الهجرة إلى الكويت من حيث الترك
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عن النمو السكاني وأثره " ار حسين الزايدي عبدالسالم مخت" في دراسة قام بها   ـ 
، حيـث  )  2005ـ   1973( في تركيب وتوزيع السكان في مدينة األبيار عام 

تطرق في هذه الدراسة إلى النمو السكاني في مدينة األبيار والتركيز على دراسة 
معدل المواليد ومعدل الوفيات وكذلك الهجرة ، ومـدى تـأثير هـذه العناصـر     

بقية التركيبات السكانية في المدينة ، أما هذه الدراسة فكانـت جـل    فيمجتمعة 
مواضيعها عن الهجرة الداخلية والعكسية بالتحديد من وسط مدينة بنغازي باتجاه 

 . ضواحيها وظهيرها 



  
  

  عامة  مقدمـــة
  اإلطار النظري والمنھجي للدراسـة 

  
 .  المقدمة: أوًال 

 .  مشكلة الدراسة: ثانیًا 

 .  تساؤالت الدراسة: ثالثًا 

 . أھداف الدراسة : رابعًا 

 . أھمیة الدراسة : خامسًا 

 .مصادر بیانات الدراسة : سادسًا 

 .منھجیة الدراسة : سابعًا 

  .فات اإلجرائیة لبعض المصطلحات التعری: ثامنًا 

 .الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة :  تاسعًا

 .الدراسات السابقة :  عاشرًا
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  ـ :المقدمة:  أوًال

 هـي  أي القـدم  منذ السكانية بالكتل المرتبطة السمات من الهجرة ظاهرة تعتبر
 آخـر إلى  مكان نم عيشه وراء يتنقل قديماً اإلنسان كان حيث السكان طبيعة من صفة
إلى  الصيف في السكان هجرةك الموسمية الهجرات كذلك،  الهجرة نواعأ من نوع وهذا
  . الهجرة مظاهر من تعد كلها هذه األودية بطونإلى  الشتاء وفي،  الجبال أعلى

 بعد لحركة النمو الثاني المصدر وهي السكاني النمو اتنمكو إحدى هي فالهجرة
  .) واليد ـ الوفيات الم(  الطبيعية الزيادة

 فيهـا  شالعـي  عليه بعيص ما منطقة مغادرة في اإلنسان رغبة الهجرة وتوضح
  .  حسنأو فضلأ ةبصور فيها العيش مكانهإ في أنه يعتقد أخرى منطقهإلى 

  مثـل  خـرى األ يةالديموغراف التغيراتب ةالهجر حركة ةمقارنإلى  تيأن وعندما
للسجل المدني  وقوانين ولوائح ضوابط فهناك)  قالطال ـ الزواج ـ الوفيات ـالمواليد(

 الهجرة عكس والطالق والزواج والوفاة الوالدة حاالت بتسجيل المواطنين تلزم ليبيافي 
 اولهـذ  ، إقامتهم محل بتغيير يقومون الذين المواطنين علي قانون أيق فيها طبي ال التي

  .  المعلومات كتملةم غير المدني السجل مكاتب في المتوفرة السجالتن إف

:  بهـا  نعنـي إننـا  ف خاصة بصفة والمغادرة الداخلية الهجرة عن نتحدث عندما
 قامةاإل محل تغيير لغرض؛  خرىأ ماكنأإلى  صليةاأل إقامتهم مكان من السكان انتقال(

 الهجـرة  كانتأ سواء الدولة حدود داخل تكون أن بشرط المقطوعة ةللمساف رظالن دون
  .  )  الريفإلى  المدينة من أي العكس وأ مدينةالإلى  الريف من

 معـدالت  بارتفـاع  نووالعشـر  والواحد نووالعشر عشر التاسع القرن امتاز 
 ، العـالم  بلـدان  غلـب أ على تنطبق سمه صبحتأ ىحت الريفإلى  المدينة من الهجرة
ة في مين ظاهرة عالصبحت اآلأو،  الثالث العالمإلى  انتقلت تم الصناعية البلدان وخاصة

  . حركة السكان
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 يغيـروا  أن يعنـي ال  هذا ولكن،  ريافاألإلى  ينتقلون المدن سكان كان حيت
 عنـدما  ولكـن ،  ريفية مهن يمتهنون الريف سكان كان السابق في ذ، إ المهنية صفتهم
ـ  ولهـذا ،  حضرية مهنةإلى  زراعية مهنة من  مهنتهم نيغيرو المدنإلى  ينتقلون  نإف
 الهجرة نسميها ولهذا ، المهنة في تغير يصاحبها ما غالباً الريف إلى المدينة من الهجرة

   المدينة ظهير تشكل التي الريفية المناطق ىأ ، الضواحيإلى  والكبيرة القديمة المدن من

 ـ  نيمع بداية النصف الثانى من القـرن العشـر  ـ  شهدت مدينة بنغازى حديثاً
 حيـاء األإلى  ينتقلون صبحواأ القديمة لمدينةا سكان نأالحظ نف،  ظاهرة الهجرة العكسية

 بنينـا  ـ ةالنواقي ـ ةجردين ـ سلوق (:  منها الريفية المناطق وأ ضواحيها في الجديدة
ـ  قوارشةال ـ فعكاتلا ـ قنفودة ـ تيكة ـ ةخليف سيدي ـ الكويفية ـ عطني بو ـ  ـ
  . بها للسكن)  قمينس ـ مقرونال

وقد صنفت علي النحـو  ، ليل هذا الموضوع لتح محاولة الدراسة هذه جاءت وقد
  : التالى 

 للدراسـة  اًتمهيـد  تضمنت)  للدراسة والمنهجي النظري طاراإل (  ةعام ةمقدم
 واسـتطالع  الدراسـة  منطقـة  وتحديد ومنهجها  وتساؤالتها وأهميتها تهامشكل اًوتحديد

  . فصول أربعة وتتبعها السابقة الدراسات

إلى  الفصل هذا قسم وقد ] بنغازي دينةم سكان كيبنمو وتر [ منها األول تناول
 مدينـة  لسـكان  الوفيـات  و المواليد حركة لدراسة منها األول كان فرعية أجزاء عدة

 أمـا ،  للمنطقـة  السكاني النمو دراسة تتم كذلك . للسكان ةيالطبيع زيادةال يأ بنغازي
 و العمـري  التركيـب  دراسةلو،  السكانية التركيبات لدراسة خصص فقد الثاني الجزء
  .الدراسة فترة خالل للسكان النوعي

 الهجـرة  حركة في تأثيرها و،  التنمية خطط[  دراسةإلى  الثاني الفصل وتطرق
 سـنوات  في التنمية خطط دراسة وهي أجزاء عدةإلى  أيضاً الفصل هذا وقسم] العكسية
 الجتمـاعي وا االقتصـادي  التحول خطط لدراسة منها األول الجزء وخصص،  مختلفة
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 الخطـة  دراسة ثم ىاألول الخماسية الخطة لدراسة فقد اختص الثاني الجزء أما،  الثالثية
  .العكسية الهجرة حركة في وتأثيرها الثانية الخماسية

 مـن  المغـادرة  الهجرة وحجم اتجاهات[  لدراسة خصص فقد الثالث الفصل أما
 و المدينة ضواحيإلى  لهجرةا : وهما أينجزإلى  الفصل هذا قسم حيث] بنغازي مدينة
  .المدينة ظهيرإلى  الهجرة الثاني

العكسية من مدينة بنغازي  الهجرة نتائج[  لدراسة خصص فقد الرابع الفصل أما
 و به الخاصة االستبيان استمارة تحليل و دراسةالى  تطرق ذإ ، نحو الضواحي والظهير

  .بالدراسة الخاصة بالنتائج الخروج

ـ  واإلجابـة  الدراسـة  نتائج فيها استعرضت خاتمةً دراسةال هذه الحقت وقد  نع
  .عليها االعتماد تم التي المصادر و المراجع قائمة الدراسة ألحقت كما تساؤالتها

  ـ  : الدراسة مشكلة : ثانیًا

،  االقتصـادية  التنميـة  مشـاريع  تمويل عمليات ليبيا في بدأت اتيالستين بداية منذ
 أوائـل  جذريـة  تغيـرات  ذلك وصاحب ، النفط عائدات بفضل التنموية الخطط ووضع
 يتوقـع  اتسـاع  مـن  الصغيرة الليبية المدن شهدته ما:  التغيرات هذه من،  اتيالسبعين

 وزاد ، المدن في توسع حصل اتيالسبعين في حدث ما ونتيجة ، المستقبل في استمراره
 وقـد ،  المدينةإلى  يفالر من الهجرة زيادةإلى  أدى مما النفط اكتشاف بعد ذلك التوسع

 أدت سكانية تراكمات و اكتظاظ من تعاني بنغازي بينها من الرئيسية الليبية المدن كانت
  . منها المشكالت من العديدإلى 

 سـكان  بعض بدأ اذ،  الليبيين لبعض سكان المدينة من المعيشة مستوى ارتفاع   ـ 
 مسـتوى  ارتفاع مع مءيتال أفضل لسكن طلباً ، خارجهاإلى  النزوح في المدينة

مـن منتصـف    وابتداء الماضي القرن في اواخر الستينيات من ابتداء معيشتهم
 خلخلـة إلـى   أدى كبيراً تطوراً الحركة هذه سجلت وقد ،اآلن وحتى نياتيالسبع
 ضواحي بعض في السكاني االزدحام و المدينة داخل األحياء في السكانية الكثافة
وخلـو المسـاكن    إهمـال  عنـه  نتج الذي الشيء نهام القريبة المدن و المدينة
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ـ   قديمة شوارعها أغلب وأصبحت ، المدينة وسط في والمحالت  ،ة بدون عناي
 البالد خارج من الجدد للوافدين مأوى نفهي اآل متهالكة التحتية بنيتها وأصبحت
  . من دول الجوار ةالوافد ةمن العمال

 كانـت  التي الزراعية المحاصيل بعض نقصإلى  المدينة سواقأ تتعرض كذلك  ـ 
المهـن  تلك المناطق مـن    سكان انتقال بسبب ظهيرها من عادة عليها تحصل
  . لي المهن الحضريةإ الريفية

  .  ظهيرها و المدينة أطراف في العشوائيات أو العشوائي البناء انتشار  ـ 

 نيغيـرو ال  األطراف في للسكن ينتقلون الذين السكان أن نجد أخرى ةناحي من  ـ 
 مـن  يـومي  عمل رحلة في ينتقلون السكان فإن لهذا ، ماكن عملهمأو أ مهنتهم
 ةوصـعوب  المدينة ومخارج مداخل ازدحام  يسبب ما وهذا ، المركزإلى  الظهير

  . خاصة في ساعات الذروة حركة المرور

  ـ: سبب اختیار الموضوع

 المدينة من العكسية لهجرةا نأ هي الدراسة بهذه للقيام دفعتني التي األسباب من   ـ 1
وظاهرة تميزت  المدني المجتمع ألفراد اليومية مشاهدال من أصبحت الريفإلى 

  . بها المدينة في الوقت الحالى

 الريف إلى المدينة من العكسية الهجرة ظاهرة تتناول سابقة دراسات وجود عدم   ـ 2
 الهجـرة  اتتيـار  نقصإلى  أدت التي االجتماعية و االقتصادية اآلثار كذلك و

 .الضواحي والظهيرإلى  بالهجرة معاكسة تياراتإلى  تحويلها و للمدينة

  ـ :  الدراسة تساؤالت  : ثالثًا

 ؟ المغادرة للهجرة دافعاً لنمو وتركيب سكان مدينة بنغازي دوراً و هل  ـ  1

 ية؟العكس الهجرة حركة زيادة في ردو واالجتماعية االقتصادية التنمية لخطط هل  ـ  2

 بنغازي؟ مدينة وسط من المغادرة الهجرة وحجم اتجاهات هي ما  ـ  3
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 حركـة  عن الناتجة االجتماعية و االقتصادية و ةالديموغرافي النتائج أهم هي ما  ـ  4
 الي الضواحي والظهير؟ المغادرة الهجرة

  ـ: الدراسة أھداف : رابعًا

 طراف المدينـة أالي  رةالمغاد الهجرة على الضوء إلقاءإلى  الدراسة هذه تهدف
 يمكـن  حتى فيها دوراً تلعب التي العوامل على التعرف إلىو،  مستمرة سكانية كظاهرة
  .هذه الهجرةل المختلفة األسباب على التعرف

مدينة بنغازي دوراً في زيادة حركة الهجرة سكان أن لنمو وتركيب إلى  التوصل  ـ  1
  .الى المناطق المحيطه بهاالمغادرة 

رفة دور خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في زيـادة حركـة الهجـرة    مع  ـ  2
  . العكسية

التعرف على حجم واتجاه الهجرة المغادرة من مدينة بنغازي إلـى ضـواحيها     ـ  3
  . وظهيرها

 والحالـة ،  والنـوعي ،  العمري التركيب حيث من المهاجرين خصائص معرفة  ـ  4
 وإيضاح ، للمهاجرين األصلي المكان نوعية و ، االجتماعية الحالة و،  التعليمية
 .الحركة هذه عن الناجمة المشاكل

  ـ: الدراسة أھمیة : خامسًا

 بعـض  هجـرة  وراء الرئيسـية  الـدوافع  على التعرف في الدراسة أهمية تأتي
 التي األسباب على التعرف خالل من وذلك،  ظهيرهاإلى  بنغازي مدينة من المواطنين

  .المجاورة لبنغازى الصغيرة المدن نحو جرةالهإلى  بهم دفعت

 المناطق هذه في الموجودة الجذب عوامل على التعرف في هميةاأل تتجلى كذلك
 البحـث  عملية في تساهم بتوصيات الخروج شأنها من دراسة جراءإإلى  دفعني ما هذاو

 سياسـة  ووضـع  فهـم  فـي  وتساهم،  المجتمع تهم علمية قواعدإلى  باالستناد العلمي
  .بنغازي مدينة من المغادرة للهجرات العشوائي التوزيع تنظم تخطيطية
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  ـ: الدراسة بیانات مصادر : سادسًا
 مـن  مجموعـة  علـى  بياناتها على الحصول في عادة السكانية الدراسات تعتمد

  ـ : التالي النحو على صنيفهات يمكن التي و المتنوعة مصادرال
 ـ : للسكان العامة اتُدادعالتَّ  ـ  1

،  واالقتصـادية ،  والمهنية،  الديموغرافية الخصائص عن بيانات بجمع تهتم و
 توزيـع  دراسـة  خاللها من يمكن بيانات : علىأيضاً  تحتوي و،  للسكان واالجتماعية

 وتصـنيفها  وتبويبهـا ،  محدد تاريخ وفي محددة جغرافية مساحة في كثافتهم و السكان
 تمـت  حيث المصدر هذا على الدراسة هذه في يسيرئ بشكل االعتماد تم وقد،  ونشرها
 النهائيـة  النتائج بيانات خالل من بنغازي مدينة لسكان الديموغرافية الخصائص دراسة
ـ  1995 ـ 1984 ـ 1973(  للسنوات للسكان العامة تللتعدادا  حيـث ، )  2006 ـ

 عـدم  بينهـا  من المصدر اهذ على االعتماد في المصاعب من العديد الدراسة جهتاو
 البلدية مستوى على التفصيلية البيانات معظم كانت فقد المدينة نع تفصيلية بيانات وجود

  :  ) الحيوية اإلحصائيات(  المدنية التالسج مكاتب  ـ  2

 المواليـد  سـجالت  : مثـل  المجتمـع  فـي  للسكان الحيوية الحركات بتسجيلو   
 تـم  وقـد ،  واالكتتاب،  الاالنتق سجالت و،  الطالق و،  الزواج حاالت و ،والوفيات
 و بالمواليـد  المتعلقة البيانات جمع تم حيث المصدر هذا على الدراسة هذه في االعتماد
 حيـث ،  بنغـازي  بمدينـة  المدني السجل مكتب سجالت من االنتقال وسجالت الوفيات

 االنتقـال  سـجالت  علـى  الحصول صعوبة:  وهي أال المشاكل بعض الباحثة جهتاو
 السـجل  فـي  شـب  حريق بسبب فقط منها جزء على الحصول و الدراسة لمدة الكافية
  . 2011سنة  المدني

  ـ:  )المكملةات اإلحصاء(  العينة دراسة  ـ  3

 السابقة المصادر من عليها الحصول تعذر التي المعلومات و البيانات في وتتمثل
 تـم  فقـد  بياناالست استمارة في المتمثلة و،  البيانات جمع وسائل طريق عن جمعها وتم

 فـى  الدراسـة  مناطق لسكان الديموغرافية الخصائص لدراسة؛  استبيان استمارة إعداد
 علـى  االستبيان استمارة وتحتوي،  الدراسة تحتاجها التي البيانات بعض لجمع محاولة
 مـن  عينـة  على توزيعها تم قدو،  البحث غراضأ تخدم أنها رأينا التي األسئلة بعض
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 المقيمة األسر مجموع من)  %5(  حوالي بلغت بنسبة الدراسة ناطقم في األسر أرباب
وهي نسبة نراها كافية بالنظر الـى حجـم سـكان    ،  )1(2006 عام الدراسة مناطق في

  .منطقة الدراسة

 أن اإلمكـان  بقدر وحاولنا ، الطبقية العينات أسلوب العينة اختيار في اتبعنا قدو
 اختالفـات  و فـروق  توجد ال نهأ نرى نناأ وبما،  صلياأل للمجتمع ممثلة العينة تكون
 أسـلوب  بإتباع قمنا فقد الدراسة مناطق بين للسكان الديموغرافية الخصائص في مكانية

 العينة حجم خذناأ نناأ أي منطقة كل من العينات اختيار و تنفيذ في )*(النسبي التخصيص
 النسـبي  التوزيع بتحديد قمنا وبذلك،  فيها المقيمة ةاألسر حجم على بناء منطقة كل من
 األسـر  عـدد  بمعرفة قمنا ثم )  1(  رقم بالجدول مبينة هي كما منطقة كل في سرةلأل
 وقسـمتها )  5 ( في األسر عدد ضرب طريق عن منطقة كل من العينة في ستؤخذ التي
 مـن  منطقة كل على العينة مفردات توزيع عدالة في شك دنىأ نرى وال)  100 ( على

 األسـر  عـدد  مـع  تتناسب الدراسة مناطق من مسحوبةال العينة نأل؛  دراسةال مناطق
 عـدم  هـو  مثالياً اختياراً العينة اختيار مامأ عقبة نراه ما ماأ،  منطقة كل في الموجودة

 التي األسر سحب في الستخدامها المناطق في األسر ربابأ سماءأ و بأرقام قوائم وجود
 حجم بأخذ قومن نأ الإ ذلك في خيار مامناأ يكن فلم منطقة كل من العينة في اختيارها تم

 هو للدراسة النهائية العينة حجم عندنا ظهر حيث ةيعشوائ بطريقة منطقة كل من العينة
  .استبيان) 1032(

                                                             

  :  انظر التفاصيل من للمزيد  ) 1( 
 أسـس  إلحصـائية  و الكميـة  الجغرافيا ، السرياني محمود محمد الهادي عبد ناصر  ـ 

  .  45ـ  44 ص ص،  1979 ، للطباعة الفنون دار جدة" وتطبيقات
بوزيد ، عبدالهادي سعيد ، النمو السكاني أثره على القوى العاملة في مدينة البيضـاء فـي الفتـرة      ـ 

ليـة اآلداب ، قسـم   ، كستير غير منشورة ، جامعـة قـاريونس  رسالة ماج) .  2004ـ   1976(
  .  55، ص الجغرافيا

 المقيمـة  األسرة ةبونس عدد على منطقة كل من العينة اختيار بمعنى النسبي التخصيص)  *( 
 .هب
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  ) 1 (جدول 
  بنغازي مدينة حيضوا في المقيمة الليبية األسر من عشوائية عينة اختيار

 التسلسل
 أو الضاحية اسم

 رةالظهي

 تعدد على بناء األسر عدد
2006 

 عدد/ النسبة
 االستبيانات

 78 1556 القوارشة 1

 25 500 الفعكات 2

 35 702 قنفوذة 3

 16 326 تيكة 4

 59 117 النواقية 5

 95 1900 بنينا 6

 300 5812 بوعطني 7

 89 1782 الكويفية 8

 57 1143 خليفة سيدي 9

 37 735 الحزر قمينس 10

 16 318 الغربية قمينس 11

 40 769 الشرقية قمينس 12

 23 469 المقرون 13

 51 1011 الغربية سلوق 14

 50 1000 المختار عمر 15

 26 516 الشرقية سلوق 16

 18 352 الغربية جردينة 17

 17 342 الشرقية جردينة 18

  . ، بلدية بنغازي  2006عام للسكان ، الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج األولية للتعداد ال: المصدر 
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  ـ :المكتبية والمراجع البيانات  ـ  4

 وبحوث ودوريات وكتب مراجع من الدراسة موضوع عن كتب ما بكل وتتعلق
 .علمية  ورسائلوتقارير رسمية 

  ـ : الدراسة منھجیة:  سابعًا

ـ  عـن  كان منهجها فإن الدراسة هذه تتناوله الذي الموضوعإلى  رظبالن  قطري
 أن تـم  بعـد  وذلـك )  2006 ـ 1973 ( الدراسة فترة خالل السكان تعدادات تحليل

 اسـتخدام  طريق عن التغيرات ورصدـ  الذكر سابقة المصادر منـ  عليها الحصول
 مـا  المناهج هذه همأ ومن الجغرافيا علم في المستخدمةساليب واأل المناهج من مجموعة

  ـ :ي يل

  ـ : يالتاريخ المنهج طريقة   ـ  1

 تـم  الدراسـة  هذه وفي،  الظواهر بعض مراحلدراسة  في المنهج هذا يستخدم
 خـالل  عليهـا  طرأت التي التغيرات و السكاني النمو تتبع في المنهج هذا على االعتماد

 وبـين  بينها العالقات عن الكشف و،  المختلفة جوانبها على الضوء وإلقاء الدراسة فترة
  .األخرى الظواهر

  ـ :الكمي لوباألس   ـ  2

 فـي  المتمثـل  و الكمي باألسلوب أهدافها تحقيق سبيل في الدراسة هذه استعانت
 حيث،  الهجرة معدالت و،  الوفيات و،  المواليد بمعدالت ةرافيغالديمو المقاييس بعض

 و السـكاني  بـالنمو  المتعلقة المعلومات و البيانات تحليل في سلوباأل هذا استخدام تم
 يعتمـد  الدراسـات  من النوع هذا نأ اصةًخ رياضية ساليبأب رافيةغالديمو الخصائص

 بهـذا  الدراسة هذه في االستعانة تمت كما رقمية حصائياتإ و بيانات على كبيرة بدرجة
 عن رافيةغالديمو الظواهر من كثير تطور لتوضيح؛  البيانية األشكال رسم في األسلوب
 .  ) Excel ( برنامج طريق
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  : ت اإلجرائیة لبعض المصطلحات التعریفا : ثامنًا

 : المواليد أو الخصوبة   ـ 

  .  يقصد بها المقدرة الفعلية على اإلنجاب ، ويعبر عنها بعدد المواليد األحياء

أما القدرة على اإلنجاب فيقصد بها المقدرة الفسيولوجية علـى اإلنجـاب ، أي   
  . القدرة الطبيعية على حمل األجنة 

  : الوفيـات   ـ 

اهرة الوفيات عامالً مهماً من العوامل المؤثرة في الزيادة الطبيعية ، فهـي  تعد ظ  
تشير إلى الركن الثاني من مكونات النمو ، وهي مع المواليد يشكالن الركيزة األساسية 

  . لدراسة التغير السكاني ألي مجتمع 

  : الزيادة الطبيعية   ـ 

لنمو السكاني ، وهي تـأتي  تعد الزيادة الطبيعية العنصر األساسي من عناصر ا  
نتيجة الفرق بين حركتي المواليد والوفيات ، وتمثل الفرق بين مجمـل عـدد المواليـد    

  . ومجمل عدد الوفيات في سنة معينة 

  : الهجـرة   ـ 

هي انتقال السكان من مكان إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى لغرض تغير محل   
  . اإلقامة دون النظر للمسافة المقطوعة 

  : الهجرة الداخلية   ـ 

هي انتقال السكان من مكان إقامتهم األصلية إلى أماكن أخرى لغـرض تغييـر     
  . محل اإلقامة دون النظر للمسافة المقطوعة بشرط أن تكون داخل حدود الدولة 
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  : النمو السكاني   ـ 

المواليـد  ( هو التغير الذي يحدث في حجم السكان نتيجـة للزيـادة الطبيعيـة      
  ) . الهجرة ( ، والزيادة غير الطبيعية ) وفيات وال

  : التركيب العمري   ـ 

يقصد بالتركيب العمري للسكان توزيعهم حسب فئات السن ، وذلك بما يعـرف    
  . بهرم األعمار السكانية 

  : التركيب النوعي   ـ 

  . يعرف بأنه دراسة حركة التوازن بين الذكور واإلناث في الكتلة السكانية   

  : سجالت الحيوية ال  ـ 

هي اإلحصاءات المتعلقة بالمواليد والوفيات والزواج والطالق ، إذ لـيس مـن     
  . السهل دراسة العوامل المؤثرة في حجم السكان باستخدام التعداد فقط 

  : الضاحية   ـ 

هي عبارة عن منطقة سكنية تقع في أطراف مراكز المدن ، أو هي تكون ضمن 
  . حدود المدينة 

  : يــر الظه  ـ 

  . هي المناطق التي تحيط بالمدينة ولكنها ليست ضمن حدودها   

  : تعداد السكان   ـ 

هي العملية الكلية الشاملة لجمع وتجهيـز وتقـويم وتحليـل ونشـر البيانـات        
  . الديوغرافية واالقتصادية واالجتماعية المرتبطة بكل األفراد 
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  :للدراسة الزمنیة و المكانیة الحدود : تاسعًا

 ـ : المكانية الحدود  ـ  1

منطقة ضمن وضواحيها بنغازي مدينة في البحث هذا في الدراسة منطقة ددتح 
 قـرون مال حتى و الشرق في خليفة سيدي من تمتد التي و،  المعتمد يانالعمر مخططها

 ،الشـمال  فـي  المتوسط األبيض البحر حافة حتى الجنوب في بنينا من و،  الغرب في
تعتبر من ظهير بنغازي ، ولكن اإلحصـائيات   وهضبة األبيارية توكرة والمنطقة الساحل

ألن منطقتي توكرة واألبيار كانتا ضمن بلدية المـرج   ؛كانت مفصولة ولم تكن متوفرة 
  . في بعض الفترات التي شملتها فترة الدراسة 

ـ  20o"  طول خطي بين تقع المنطقة فإن فلكياً ماأ  وبـين  شـرقاً "  20.30o ـ
 .)  1(  الخريطة رقم في مبين هو كما شماالً"  o 32.30 ـ o 32"  عرض دائرتي

 ـ : الزمنية الحدود  ـ  2

 التي و م2006 تعداد وحتى م1973 تعداد من الزمني اإلطار ضمن الدراسة تقع
 تـم  حيث  2006 ـ 1995 ـ 1984 ـ 1973 من سكانية تعدادات ربعأ فيه جريتأ

 بيانـات  فيه تسجل تعداد ولأ يعتبر نهأل؛  الذى قبلهالتعداد  وليس 1973 تعداد اختيار
ـ ك تم االعتماد على أرقـام السـجل ا  ، ثم بعد ذل داريه الحاليةحسب الحدود اإل ني دلم

 .  )*(2012واالستبيان حتى عام 

  ـ: السابقة الدراسات : عاشرًا

 االعتمـاد  يمكن مشابه موضوع عن السابقة الدراسات نأ الدارسينبعض  يرى
 علـى  بهـا  معترف مجالت في المنشورة العلمية البحوث في المتمثلة كالدراسات اعليه

  . العلمي المستوى

 تناولـت  التـي  ةالمشـابه  المواضيع على بالتركيز الرأي بهذا االستناد ويمكن
  .الهجرة

                                                             

 . م  2012تمت الدراسة الميدانية في عام   )  *( 
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)فروع البلدية ( خريطة توضح منطقة الدراسة

سیدي 
 خلیفة

 الكویفیة

 بوعطنـي بنغازي

 النواقیـة
 القوارشـة

 قمینس

 سلــوق المقـرون

 . ، إدارة التخطيط أمانة المرافق : ر المصد

 جردینة

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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  ـ: هي الدراسة موضوع ثبالبح تناولت التي الدراسات بين ومن
 طبيعـة  دراسة بعنوان ةبدراس"  العماري محمد " الباحث قام م1989  عام في -

 ماجسـتير  رسـالة  في م 1984 ـم   1954  الفترة في ليبيا في العاملة القوى
 كـذلك  ناقش كما النوعي و الكمي العاملة القوى نقص أسباب خاللها من تناول
 التوزيـع  و،  الليبيـين  للسـكان  والنـوعي ،  العمري والتركيب السكاني النمو

 ، السـكاني  النمـو  علـى  فتركـز  الدراسـة  هذه أما ، العاملة للقوى الجغرافي
 . ) بنغازي مدينة(  الدراسة منطقة لسكان النوعي و العمري والتركيب

 فـي  السكانية التغيرات عن ةبدراس" مرسال محمد" الباحث قام م1990  عام في -
 تناول ماجستير رسالة في م 1984 ـ م 1954 الفترة في غدامس البلدي الفرع
 تأثيرها و االقتصادية النواحي و نموهم و وكثافتهم ، السكان توزيع دراسة فيها
 فـي  ماأ،  غدامس البلدي الفرعإلى  و من الهجرات و ، السكانية التغيرات على
 على هاتأثير و بنغازي منطقة من السكان هجرة على نركز فسوف الدراسة هذه

 . المنطقة في االقتصادي النشاط

 بعنوان ماجستير رسالة بتقديم"  الغرياني المبروك" الباحث قام م 1994 عام في -
 لهـا  المصـاحبة  االتجاهـات  و دوافعها الريفإلى  المدينة من العكسية الهجرة
 الداخليـة  الهجـرة  فيهـا  ناقش ، السلطان وغوط القطارة وادي لقريتي دراسة

 حيـث  المكانيـة  التنمية سياسة عن الناجمة العكسية الهجرة و لنفطل المصاحبة
 المـدن إلـى   الريف من السكان هجرة ناحية من الداخلية الهجرة الباحث درس

 مـن  العكسية الهجرة بدراسة الباحثة تقوم فسوف الدراسة هذه في ماأ ،والعكس
 .الظهير و الضواحيإلى  المدينة

 السكانية التغيرات عن أطروحته"  العماري مدمح"  الباحث قدمم  1997 عام في -
 السـكاني  النمو فيها تناول م 1984 ـ م 1954 الفترة خالل بنغازي بلدية في

 و النـوعي  و،  العمـري  التركيـب  و،  لـه  الجغرافي التوزيع و ، ومكوناته
 وقد ، بنغازي بلدية في الهجرة حركة دراسة تناول كما ، التعليمي و االقتصادي

 هذه في ةالباحث ماأ.  المغادرة الهجرة من أعلى معدالتها الوافدة الهجرة ان أثبت
 النمو و الهجرة حركة علىانعكاساتها و المغادرة الهجرة سةرابد فستقوم ةالدراس
 . السكاني
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 علـى  وأثرهـا  الداخلية الهجرة عن" يمىالجه كريمة" الباحثة جرتهاأ دراسة في -
 أعلـى  نأإلى  الباحثة توصلت م 2007 في بنغازي لمدينة االقتصادي التركيب
 ماأ،  اتيالسبعين عقد خالل كان بنغازي مدينةإلى  الوافدة الداخلية للهجرة معدل
 فـي  النمو زيادة في اًدور المغادرة للهجرة نأ أثبات تحاول فسوف الدراسة هذه

 .منها المغادر المناطق في نقص و إليها المغادر المناطق

 الهجـرة  حـول  اتظمالح من" اليماني التواب عبد"  باحثال بها قام ةدراس في -
 في خذأ الهجرة تيار أن تبين م 1969 عام الليبي الزراعي االقتصاد على الريفية
 في المزارعون خذأ حيث م 1957 عام النفط اكتشاف بعد ملحوظ بشكل الظهور
 شـركات  فـي  العمل عن بحثاً؛  الزراعية يضاراأل وترك الريف عن النزوح

،  الطبيعيـة  الزيـادة  معدالت من كبرأ الهجرة معدل كان حيث المدن في نفطال
 معظـم  نأ على يدل هذاو% 50 بمقدار في الريف العمل قوة انخفضت وبالتالي

 . العمل على القادرين السن وصغار الشباب من المهاجرين

 الزراعـة  قطـاع  فـي  جـور األ انخفاض كان الهجرة هذه وراء سباباأل ومن
 .خرىاأل القطاعات في اوارتفاعه

ـ " محمد نجيب حسان " في دراسة قام بها   ـ  ة عن الهجرات الداخلية في الجمهوري
إلى دراسـة وتحديـد مواقـع     م، هدفت 1960 طبقاً للمائة سنة العربية المتحدة

ة وقـت إجـراء   الطرد والجذب على خريطة جمهورية مصر العربية طبقاً للحال
الدراسة إلى تحركات الكتل  كما طمحت هذه. م  1960للسكان عام  التعداد العام

تيارات الهجرة الداخلية ، وتؤدي إلى قيام نوع مـن  البشرية بين المحافظات في 
  .المعامالت السكانية بين هذه المحافظات 

عن الهجرة إلـى الكويـت ، حيـث    " أمل يوسف " في دراسة أخرى قامت بها   ـ 
هجرة في نمو سكان الكويـت ، وكـذلك   درست الباحثة في هذه الرسالة دور ال

دراسة تيارات الهجرة إلى الكويت وعواملها من حيث مصـادر المهـاجرين ،   
كذلك التوزيع الجغرافي للمهاجرين داخل دولة الكويت ، وخصائص المهاجرين 

  . يب ، واختتمتها بمستقبل الهجرة إلى الكويت من حيث الترك
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عن النمو السكاني وأثره " ار حسين الزايدي عبدالسالم مخت" في دراسة قام بها   ـ 
، حيـث  )  2005ـ   1973( في تركيب وتوزيع السكان في مدينة األبيار عام 

تطرق في هذه الدراسة إلى النمو السكاني في مدينة األبيار والتركيز على دراسة 
معدل المواليد ومعدل الوفيات وكذلك الهجرة ، ومـدى تـأثير هـذه العناصـر     

بقية التركيبات السكانية في المدينة ، أما هذه الدراسة فكانـت جـل    فيمجتمعة 
مواضيعها عن الهجرة الداخلية والعكسية بالتحديد من وسط مدينة بنغازي باتجاه 

 . ضواحيها وظهيرها 



  
  
  األول الفصل

  مدینة بنغازي سكان نمو وتركیب
  

  

  .  بنغازي مدینة لسكان والوفیات الموالید حركة   ـ أ

  . السكاني النمو  ـ ب

. السكانیة التركیبات   ـ جـ



 19

  :تمھید

 اكتشـاف  بعد عالية مالية مردودات من استفادت التي العالم دول من ليبيا تعد
 فـي  يوفـق  لم اتيالسبعين حقبة في البالد في المتبع السياسي النظام أن غير ، النفط

 معـدالت  فظـت واحت،  منخفضـة  لتظ الوفيات معدالت نأ إال سليمة تنمية اعتماد
 نتيجة فكان الطبيعية الزيادة معدالت في ارتفاع إلى أدى مما المرتفع بمستواها المواليد

  . السكاني النمو في اًملحوظ اًارتفاع ذلك

 أسـعار  انخفاض في تمثلت نسبياً صعبة اقتصادية بظروف البالد مرت وبعدها
 الطيـران  قطاع على الغرب دول قبل من رهااوحص،  الثمانينات فترة نهاية في النفط
 فـي  األخـرى  القطاعات باقي على سابقاً القائم امنظال قبل من حصارها مت ولكن فقط

 في أثرت التىو ميةالتن برامج من كثيرال بإيقاف البالد تأثرت هذا بسبب.  اتيالتسعين
 مـا م،  طبيعية غير مأ طبيعية كانتأ سواء المختلفة بعناصره السكاني النمو مكونات

 نحـو  السـكاني  النمـو  معـدالت  جاهت تاليالوب،  المواليد معدالت انخفاض إلى أدى
  .  االنخفاض

 فتـرة  ففـي ،  بنغـازي  مدينة على ينطبق ليبيا على انطبق ما أن هنا والواقع
 معدالت ارتفعت حيث باالرتفاع السكاني النمو مكونات تأثرت اتيوالثمانين تايالسبعين
 ـم   1995 عـامي  بـين  فيما ماأ الجيدة العمل وفرص المساكن توفر بسبب المواليد
 ، والسياسية،  جتماعيةالوا،  قتصاديةاال بالتغيرات المكونات هذه تأثرت فقدم  2009

 يمكن وذلك ،المواليد معدالت ضتانخف حيث قةالساب السنوات في البالد بها مرت التي
  . العمل ميادين ودخولهن اإلناث لدى التعليم مستوى رتفاعا الي إرجاعه

 لمدينـة  السكاني النمو دراسة من البد كان والتغيرات العوامل هذه كل وبسبب
 لزيـادة  الوحيد الطبيعي المصدر باعتبارهم والوفيات المواليد دراسة وكذلك بنغازي ،
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 المالمـح  علـى  ذلك كل وانعكاس للسكان المختلفة التركيبات دراسة ثم ومن، لسكانا
  .  بنغازي مدينة لسكان يةـالديموغراف

  : الموالید:  أوًال

 مجتمع ىأ في السكاني النمو وتحديد لمعرفة األول المرجع المواليد دراسة تعد
 تعـد  حيـث ،  هموتـوزيع  وخصائصـهم  السكان لنمو الرئيسي المحور تعتبر أنها ذإ

 للكتلـة  الطبيعيـة  للزيادة الوحيد المصدر يالديموغراف السكان تركيب في الخصوبة
  .  السكانية

 السـكان  دراسـة  فـي  الرئيسة العناصر من الخصوبة ظاهرة " تعد هنا ومن
  . )1( "السكان لنمو الرئيسي المحدد باعتبارها

 نإ حيـث ،  لعمـري ا السـكان  تركيب في عميقٌ وتأثير مهم دور وللخصوبة
 انخفـاض  وبالتالي،  السكاني الهرم قاعدة اتساعِ إلى تؤدى الخصوبة معدالت ارتفاع
 قتصـادية ا نتائج إلى يؤدى متهق في والضيق الهرم قاعدة في االتساع السن كبار نسبة

  .  )2(المجتمع في السكاني النمو على تؤثر جتماعيةاو

،  بينهـا  فيمـا  تختلف عدة إحصائية بمقاييس يقاس المواليد عنصر أن والواقع
 عبـارة  وهو شيوعاً وأكثرها المقاييس أنواع بسطأ الخام المواليد معدالت مقياس ويعد
 فـي  السكان عدد وإجمالي ما سنة في المسجلين األحياء المواليد عدد بين النسبة عن

  .)*(مضروباً في األلف  )3( السنة منتصف
                                                             

 ، اإلسكندرية ، الجامعية الثقافة مؤسسة ، منهجية ديموغرافية دراسة ، السكان جغرافية ، فتحي ، بوعيانة  ) 1( 
 .  285 ص ، 1980

 ـ 137 ص ص ، 1984 ، بيروت ، العربية النهضة دار ، السكان علم في دراسات ، فتحي ، بوعيانة  ) 2( 
138  . 

 .   138 ص ، سابق مرجع ، فتحي ، بوعيانة  ) 3( 

  عدد الموالید األحیاء في سنة ما 1000× ـــــــــــــــ  =معدل المواليد   ) * ( 

 عدد السكان في منتصف السنة
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  م2009م ـ  1973في مدينة بنغازي من  المواليد معدالت)  1.1( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  

  .  2010، سنة  منشورة غير بيانات ، بنغازي المدني السجل:  المصدر   ـ

 المواليـد  معدالت لنا يظهر والذي السابق الشكل في الواردة البيانات على بناء
 م1973 من الدراسة فترة خالل اعليه طرأت التي والتغيرات بنغازي مدينة في الخام

   .)*( م2009 ـ

 فتـرة  خالل مرتفعة كانت المواليد معدالت أن البيانات هذه خالل من لنا يظهر
 وعـام  ) األلـف  فـي  58.0( م1973 عام في وصلت حيث اتيوالثمانين اتيالسبعين
 االنخفـاض  فـي  المعدل هذا خذأ ثم السكان مجموع من ) األلف في 35.5(  م1984
  وصل حيث اًبسيط اًارتفاع ارتفع ثم ) أللفا في 24.5(  م1995 عام في وصل حتى
  .  ) األلف في 25.7( إلى  م2009 عام

 المواليـد  معـدالت  ارتفاع أسباب دراسة نحاولس  الدراسة من الجزء هذا في
  .انخفاضها أسباب وكذلك

                                                             

وإجـراء   2009، ولكن تم االعتماد على بيانات غير منشـورة فـي عـام     2006آخر تعداد صدر عام   )  *( 
 .  بحكم أنها في نفس الفترة  2006المعادلة على تعداد 
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   : بنغازي  مدینة في الموالید حركة تغیر

 قيـة ب عن م1973 عدادت في ارتفاعها بالمواليد الخاصة المعدالت من لنا يتبين
 إرجـاع  يمكن حيث األلف من 58.0 إلى المعدل هذا وصل حيث األخرى التعدادات

 دور من لها لما، الفترة هذه في ليبيا في الدينية بالمعتقدات الناس تمسكدرجة  إلى ذلك
علـى  تحـث  التي اإلسالمية الدول من ليبيا كانت حيث المواليد معدالت لزيادة الفع 

  . واإلجهاض النسل تحديد عن وتنهى والتكاثر بكرالم الزواج

 بعد وخاصة ،المواليد نسبة زيادة في الفع ثرأ للبالد  قتصادياال للوضع كذلك
 الـذي  األمر،  بالدالـ قتصادا تغير في األكبر األثر النفط لعوائد ن؛ أل النفط اكتشاف

ـ  الدخل معدل في االرتفاع نتيجة الليبي الفرد معيشة مستوى ارتفاعإلى  أدى ،  )1(هلدي
  .  يوالتطور االجتماع يى تغيير يذكر في مستوى الوعألم يحدث فيه  يفي الوقت الذ

 المواليـد  زيادة على كذلك تساعد للبالد السكانية السياسة نجد أخرى ناحية من
ـ  حيث السكن توفير :منها لمواطنينا مساعدةل سكانية سياسات البالد سنت حيث  يحظ
 مـن  عـدد  كبـر أ بنـاء  من لتتمكن وذلك،  كبيرة مالية تخصيصاتب اإلسكان قطاع

 عـام  فـي % 14.1 بنسـبة  حظي قد اإلسكان قطاع أن نجد حيث السكانية الوحدات
  . القطاعات جميع على اإلنفاق إلى اإلسكان قطاع على اإلنفاق نسبة من م1973

ـ   م1984 تعداد في وجدنا بنغازي مدينة في المواليد معدلل ناتتبع من أن غير  اًتناقص
 في 35.5 إلى وصل حيث م1973 تعداد في عليه كان عما المواليد معدل في اًواضح
 ،المواليـد  معدالت هبوط في اًاستمرار وجدنا السكانية التعدادات استمرار ومع األلف
 رتفعتا قد وجدنها ولكننا،  األلف في 24.5 حوالي إلىم  1995 عام في وصل حيث

  . األلف في 25.7 إلى النسبة هذه وصلت حيث م2009 عام في اًبسيط اًرتفاعا
                                                             

 منطقة في السكاني والتركيب النمو عمليتي في وأثرها واالجتماعية االقتصادية التنمية ، صبحي ، قنوص  ) 1( 
 عشـر،  الخامس العدد ، بنغازي ، قاريونس جامعة ، والتربية اآلداب كلية مجلة ، ليبيا ـ األخضر الجبل

 .    37 ص ، 1986
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 التـي و صعبة قتصاديةا بظروف مرت قد البالد نأ المعدالت هذه من نالحظ 
 العالمية النفط أسعار انخفضت حيث،  المواليد نسبة انخفاض في الالفع األثر لهاكان 
 إنتاجه انخفاض لىإ أدت التيو،  قتصاديةالا والضغوطات النفط أسعار لتقلبات نتيجة

 إنتاجـه  وصل أن إلى ) م1985ـ م1980(  من الفترة خالل انخفض حيث ليبيا في
 فـي  يوميـاً  برميل مليون 3.22 كان أن بعد م1985 سنة في يومياً برميل مليون إلى
 إلى يؤدى الذي للفرد الحقيقي الدخل انخفاض إلىه بدور أدى وهذا،  )1( م1970 سنة

 فـي  ل.د 3350 من الليبي الفرد دخل انخفض حيث الشرائيةقدرته  مستوى انخفاض
 سـن  وكذلك النفطية العوائد انخفاض بسبب م1988 عام ل.د 1550 إلى م1979 عام

  . )2(م  1980  لسنة 15 رقم قانون

 من بها بأس ال نسبة وعزوف المساكن توفر قلة على العوامل هذه أثرت حيث
  . .المواليد معدالت على سلباً أثر ما وهذا الزواج عن الشباب

 المواليد معدالت انخفاض في دوراً والتعليم العمل مجال في المرأة لدخولوكان 
 فـي  حياتهـا  فترة أكثر تقضى المرأة أصبحت حيث،  اتيالسبعين في عليه كانت عما

 إلى ييؤد بدوره وهذا،  الزواج سن في تأخرال أي ـ  العالي وخاصةـ  التعليم مجال
  .   اإلنجاب فرص في نقصال

 المواليـد  معدالت أن أي الثبات من بمرحلة مرت قد ليبيا أن نجد كله هذا من
 علـى ثم حافظـت  ،  1995حتى  1973خالل الفترة من  واضحاً اًضانخفضت انخفا

  .   الوفيات معدالت في اًمستمر اًانخفاض نجد وكذلك،  استقرارها
                                                             

"  نـدوة  في مقدم بحث ، الليبي االقتصادي في لالستهالك التاريخي التطور ، إسماعيل زينب ، المصري  ) 1( 
 محمـد :  تحريـر  ،"  الليبـي  النشـاط  فـي  ودوره ومحدداته أنماطه:  الليبي االقتصادي في االستهالك
 .   102 ص ، م1996 ، بنغازي ، االقتصادية العلوم بحوث مركز منشورات ، سنينة أبو عبدالجليل

 ، العربي والغاز النفط وإنتاجية االقتصادية الجغرافيا في دراسة ، الليبي النفط ، علي محمود ، الغدامسي  ) 2( 
 .    142 ـ 141 ص ص ،م 1998 ، روتبي ، الجبل دار
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 مليـون  1.1 إلى وصل م1995 عام في للنفط اليومي التصدير أن نجدكذلك   
  . )1( يومياً برميل مليون 1.3 إلى وصل قد م2009 عام في نجدها بينما يومياً برميل

 استقرار على سلباً رــثأ امم للبالد  قتصاديالا االستقرار من نوع وجود ىأ
  . لعملل فرص على حصولهم حيث من الشباب أوضاع

 بـين  النسـبة  استقرار في الفع دور بنغازي مدينة في الزواج لمعدالت كذلك
 في الزواج معدالت وصلت حيث) م 2009 ـ م 1995( عامي بين المواليد معدالت

 أن أي في األلـف  1.9 م2009 عام في نجدها بينما في األلف 0.7 إلى م1995 عام
  .  )2(المدينة في الزواج معدالت في اًارتفاع هناك

 عـامي  بـين  فيما و السكانفي حركة نم اًاستقرار هناك أن إلى نصل هنا من
 المقبلـة  السنوات في يرتفع لم المواليد معدل نأ المتوقع ومن ) م2009 ـ م 1995(

  .  فقط في األلف 1 بنسبة إال

  : الوفیات:  ثانیًا

 الطبيعيـة  الزيـادة  فـي  المؤثرة العوامل من مهماً عامالً الوفيات ظاهرة تعد
 الركيـزة  شـكالن ت المواليـد  مـع  وهى ،النمو مكونات من جزءاً تعتبر ذ، إ للسكان

،  جمـيعهم  السـكان  تشـمل  أنها وبما ، مجتمع ألي السكاني التغير لدراسة األساسية
 نسبة تغيير طريق عن الوالدات معدالت في تؤثر نهاإف المختلفة العمرية فئتهم وبجميع
 سـن  فئـات  فـي  والرجـال  النساء التوازن بين تغيير وكذلك  عمار للسكانفئات األ

  .)3(لعملا

                                                             

 . 60ص ، 2006 ،، بلدية بنغازيالوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج األولية للتعداد العام للسكان الهيئة   ) 1( 

 .  2009 ، 1995 عامي ، الحيوية اإلحصاءات   ) 2( 

 مـن  الفتـرة  فـي  البيضاء مدينة في ةالعامل القوى على وأثره السكاني النمو ، سعيد عبدالهادي ، بوزيد   ) 3( 
 . الجغرافيا قسم اآلداب كلية ، قاريونس جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ،)  2004 ـ 1973
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 بياناتها طريق عن العلمية الوظائف في عديدةً اًأغراض تخدم الوفيات دراسة نإ
 ظـاهرة  الوفاة تعتبر كما ، الصحية للمستويات قيمة داللة ذات مؤشرات توضح التي

 مؤشرا تعد التي الوفاة مقاييس على ذلك في معتمداً فيه تحدث الذي للعمر وفقا متباينة
 والتقـدم  للتنمية جيدا مؤشرا الوفيات معدالت دراسة وتعد،  ئدةالسا الصحية لألحوال

  .)1( المدروسة المنطقة في
 الوفيـات  وكذلك الخام الوفيات بدراسة االهتمام من البد الوفيات دراسة وعند

  .  والنوع العمر حسب
  : الخام الوفيات  ـ  1

 خالل لةالمسج الوفيات نسبة طريق عن ذلك ويحسب شيوعاً المقاييس أكثر هو
  . األلف في الناتج ويضرب السنة لنفس يالكل السكان عدد متوسط إلى معينة سنة

  

  م2009م ـ 1973من  الوفيات في مدينة بنغازيمعدالت )  2ـ  1( شكل 
  

  

  

  

  

  

  
  

  .  2010، سنة  منشورة غير بيانات ، بنغازي المدني السجل : المصدر   ـ
                                                             

م  1973 األبيار مدينة في السكان وتوزيع تركيب في وأثره السكاني النمو ، مختار عبدالسالم ، الزايدي   ) 1( 
 ،م 2004 ، الجغرافيا قسم ، اآلداب كلية ، قاريونس جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ،م2005 ـ

 .  30 ص
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 فترة بداية في مرتفعاً كان لوفياتا معدل أن السابق الشكل دراسة من ويالحظ
 في السكان إجمالي من األلف من 12.8 حوالي م1973 سنة في بلغ حيث اتيالسبعين

  . السنة تلك
 نموهـا  بدايـة  فـي  تـزال  ال كانت الفترة تلك في البالد أن إلى ذلك ويرجع

 مـراض األ ومكافحـة  الصـحية  بالجوانـب  اهتمامها بداية في كانت حيث وتطورها
  . ئةواألوب

 في 6.3 إلى ووصلت انخفضت قد النسبة أن نالحظ السابق الشكل خالل ومن
 حصـل  الذي قتصادياال التطور إلى االنخفاض هذا يعود ذ، إ م2009 سنة في األلف

 مالية مردودات للبالد تتوفر هذا خالل من،  وتصديره النفط إنتاج بداية منذ البالد في
ورفع مستوى معيشة الفرد وتحسـن مسـتوى    الصحي قطاعها تنمية من الدولة مكنت

  .    المأكل والمسكن والخدمات
 فـي  أما األلف، في 5.8 حوالي إلى الوفيات نسبة وصلت م1984 تعداد في و

، الظاهرة لهذه اًتفسير نجد لم ذ، إ األلف في 6.4 إلى النسبة وصلت فقد م1995 تعداد
الصـعوبات   أو ,المدني السجل في ةالمثبت األرقام أو العد عملية إلى إرجاعها ويمكن

ل االجراءات التعسـفية التـى طبقهـا النظـام     ظالتى عانى منها المجتمع الليبي في 
   . االستبدادى في ذلك الوقت

  : النوع حسب الوفيات  ـ 2
  الوفيات حسب النوع)  1ـ  1( جدول 

 األلف من النسبة اإلناث عدد األلف من النسبة الذكور عدد السنة

 10.8 1143 12.5 1443 م1973

 5.2 887 6.4 1154 م1984

 5.3 1174 7.5 1747 م1995

 5.4 1330 7.2 1861 م2009

  .  2010، سنة  منشورة غير بيانات ، بنغازي المدني السجل:   المصدر   ـ
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 مـن  أعلـى  الخام الذكور وفيات معدالت أن أعاله المبين الجدول من نالحظ
 وفيـات  معـدل  فوصـل  ، م1973 سنة في مرتفعة انجده ذ، إ الخام اإلناث معدالت
 الشـاقة  لألعمال معرضون الذكور أن إلى يعود وهذا 10.8 اإلناث أما 12.5 الذكور

 الحـروب  بعض في ليبيا لدخول كذلك , الطرق حوادث إلى وكذلك،  النساء من أكثر
حـرب   اًخيرأو، وغندة ولبنان أى إلرسال مجندين ليبيين إمن حدث  ما:  مثل الجانبية
 التحليل وهذا،  اإلناث عن الذكور وفيات نسبة زيادة في اًدور فقد كان لكل ذلك، تشاد 
  .  التعداد سنوات جميع على ينطبق

  :  العمر حسب الوفيات  ـ 3

 معـدالت  أن نجد ذ، إ األعمار فئات حسب للوفيات دراسة الجزء هذا في نقدم
 المعـدل  هذا بلغ حيث) 4ـ   0( فئة يأ الصغيرة السن فئات بين مرتفعة تبدأ الوفيات
 عـام  فـي  انخفض ثم الريف مناطق في وخاصة م1973 عام في لفاأل في 130.5
 وصل حتى االنخفاض المعدل هذا صلو والف ، األ في 13.2 وصل نأ إلى م1984

 م2009 عـام  أخـرى  مرة االرتفاع لىإ عاد هولكن،  م1995 عام فياأللف  في 8.0
  . لفاأل في 28.8 إلى وصل حيث

فـي   أيباالنخفاض بعد مرحلة الطفولة  تتميز نجدها المعدالت هذه تتبعنا إذاو
 15( الفئتين في لها مستوى قلأ إلى تصل يفه،  التى تمثل فئة الشباب ةالفئات العمري

 من هم الفئة هذه في السكان أن إلى همرد وهذا،  ) ةسن 44ـ   25(  و ) ةسن 24ـ 
 ترتفع التي األخرى بالفئات مقارنة األمراض أنواع بعض تحمل على القادرين الشباب

  . الوفيات معدالت فيها

مراحل وسط  في جديد من ارتفعت قد المعدالت أن نجد أخرى ناحية من ولكن
 وهذا،  ) فوق فما 65(  العمرية الفئة في لها مستوى أعلى وقد بلغت، عمار خر األآو

 توفر لعدم وكذلك،  السن لكبار الجسماني والضعف الشيخوخة تأثير إلى إرجاعه يمكن
  . الصغيرة المدن في وخاصةتقدم لكبار السن  يالت ةالصحي الخدمات
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 سواء الوفيات معدالت في انخفاض حدوث البيانات خالل من لدينا المالحظ من
 ومـن ،  النوعيـة  الفئـات  حسب الوفيات أو العمرية الفئات حسب وفياتال أو الخام

 مـن  ولكـن ،  الدولة بها تقوم كانت التي التنمية إلى االنخفاض اهذ إرجاع المفروض
 فـي  المنشور نأ ناوجد الصحة قطاع على المقامة التنمية خطط لدراسة تتبعنا خالل

 الخدمات هذه من اًبعض نستعرض سوف هنا ومن،  الواقع مع ينطبق ال اإلحصائيات
ن تلك االحصائيات والبيانات أول األ : وذلك لسببين , دالبال في بها معمول غير ولكن

جهـزة  أن ذلك التطور الكمي فـي عـدد االطبـاء و   أ يوالثان ,مشكوك في صحتها 
ـ  ةى من حيث ارتفاع مستوى الخدم؛ أالتمريض لم يواكبه تطور في الكيف  ة العالجي

  .ها المريض اقالتى يتل

  :  األسنان وأطباء األطباء أعداد تطور   ـ أ

 بالنسـبة  ومعدالتها األسنان وأطباء،  األطباء ألعداد لعدديا التطور لنا يتضح        
 مواطن آالف عشرة لكل  طبيباً 588 إال هناك يكن لم اذ،  م1969 ففي السكان لعدد
 عـام  طنامـو  آالف عشـرة  لكـل  طبيباً 1025 إلى ليصل المعدل هذا ارتفع حيث

  .)1(م2009

   : المساعدة والطبية الطبية الهيئات أعداد تطور   ـ ب

 بـأن  هر، يظ عاماً أربعين خالل المساعدة والطبية الطبية الهيئات أعداد تطور       
 ومـدارس  الصـحية  المعاهـد  عـدد  زاد فقد،  فائقة بمعدالت زادت قد الهيئات هذه

 ىإل وصل أن إلى م1969 امع في اًمعهد 43 من الممرضات ومساعدات الممرضات
  . )2( م 2009 عام في 38105

                                                             

 ، واالجتماعيـة  والسياسـية  االقتصادية التحوالت ، عام عشرين في الثورة ، وآخرون قنوص صبحي   ) 1( 
  .  453 ص ، 1989 ، واإلعالن والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار ، والثقافة لإلعالم الشعبية اللجنة

ـ  1969 عام أربعين خالل الصحة مجال في المنجزات ، والتوثيق المعلومات مركز ، 2009 ياناتب  ) 2(   ـ
2009   . 
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  :  الصحة قطاع في للتجهيزات العددي التطور ـ ـج

 6421 مـن  وصـل  حيث م 2009 ـم  1969 من الفترة في ةراألس عدد زاد      
 المعـدالت  مـن  يعتبر وهذا،  م2009 عام سريراً 20689 إلى م1969 عام سريراً
  . وخاصة الدول النامية األخرى للدول بالنسبة ةالعالي

    :في مدينة بنغازى عاماً عينأرب خالل الصحية المرافق تطور   ـ د

 تفتقـر  كانت التي األساسية الصحية الرعاية وحدات في السريع التطور نالحظ      
 الصـحية  الرعايـة  مراكز عدد تطور فقد،  ليبيا في النائية المناطق من كثيرال إليها

  . م 2009 عام 535 إلى وصل نأ إلى م1969 عام 3 من األساسية

 ادةيع 37 إلى م1969 في واحدة عيادة من المجمعة داتالعيا عدد تطور كذلك
  . )1( م2009ام ع في

 نأ تبين لنافي ليبيا  الفترة تلك في الصحية المؤشرات لبعض االستعراض من
غير معمول به على أرض الواقع عدا  الصحية الخدمات في التطور وهذا الخطط هذه

فادة منها فـي بعـض الرسـائل    الجزء البسيط منها ، وهي تعتبر مجرد بيانات لالست
  . فقط العلمية 

  :   الطبیعیة الزیادة:  ثالثا

 تـأتى  يوه السكاني النمو عناصر من ياألساس العنصر الطبيعية الزيادة تعد
 المواليـد  عـدد  مجمل بين الفرق تمثلو،  والوفيات المواليد حركتي بين للفرق نتيجة

 الدراسة هذه في ونحسبها نسبياً أو عددياً وتحسب معينة سنة في الوفيات عدد ومجمل
  . )2( ألفية نسبة شكل على

                                                             

 . .  408ـ  453 ص ، السابق المرجع نفس ، صقنو صحبي   ) 1( 

 .  98 ص 2003، منشورات جامعة قاريونس ، ليبيا ،  ، السكان جغرافيا الكيخيا، منصور   ) 2( 
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 إذا أمـا  ، الوفيات على المواليد عدد زاد إذا موجبة تكون قد الطبيعية والزيادة
   . سالبة الطبيعية الزيادة معدل يكون المواليد معدل من أكثر الوفيات معدل كان

 آخـر  إلى مكان ومن خرىأ إلى زمنية فترة من الطبيعية الزيادة معدل يختلف
 بنغازي مدينة في الطبيعية الزيادة معدل وبدراسة ، نفسه المجتمع داخل يختلف اًحيانأو

  :  ) 3ـ  1( الشكل خالل من يالحظ

  2010سنة  ) نسبة ألفية( معدل الزيادة الطبيعية في مدينة بنغازي)  3ـ  1( شكل 
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  .  2010، سنة  منشورة غير بيانات ، بنغازي المدني جلالس:   المصدر   ـ

 الزيـادة  فبلغت أخرى إلى زمنية فترة من اختلفت الطبيعية الزيادة معدالت نإ
 مـن  58 المواليـد  معدل بلغ حيث لفاأل في 45.2 حوالي م1973 سنة في الطبيعية

  . األلف في 12.8 الوفيات ومعدل األلف
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 م1984 عـام  فـي  29.7 إلـى  وصل حتى يةالزيادة الطبيع معدل انخفض ثم
 الرتفـاع ا إلـى  عـاد  ولكنه 18.1 إلى وصل أن إلى م1995 عام انخفاضه وواصل
  . لفاأل في 19.4 إلى وصل حيث م2009 عام أخرى مرة البسيط

ـ   إلى اتيالسبعين فترة في الطبيعية الزيادة معدل ارتفاع ويرجع  ذيالتطـور ال
دخـل   مستوى ارتفاع في االيجابى األثر له كان ذيال النفط اكتشاف شهدته البالد بعد

  . الفرد وارتفاع مستوى المعيشة 

 اتيوالتسعين اتينيالثمان فترة في الطبيعية الزيادة معدل انخفاض أسباب عن أما
  الـزواج  سـن  تأخر عنه ينتج الذي األمر للمرأة التعليم مستوى ارتفاع إلى ترجع قد

  .وانخفاض معدالت المواليد

 وهـذا  قليالً  االرتفاعإلى  الطبيعية الزيادة معدل عاد فقد مرحلة آخر نع أما
 يقابله المواليد نسبة في وزيادة،  المدينة سكان لدى الظروف تحسن إلى إرجاعه يمكننا
  . الوفيات نسبة في ثبات

  : السكاني النمو:  رابعًا

 في التغير درجة لدراسة أساساً يعد ألنه؛  المقاييس أهم من السكاني النمو يعتبر
 في ليبيا سكان قدر م1930 عام ففى ، محددة زمنية فترة في ما إقليم في السكان حجم
  .برقة في 350000 حوالي منهم 679000 بنحو يطالياإل العهد

 األمـم  بمسـاعدة  كان م1954 عام في أجرى شامل رسمي تعداد أول عن أما
 اتحاديـة  دولة إلى وتحولتم  1951 سنة االستقالل على ليبيا حصلت حيث  المتحدة
المهم  السياسي الحدث أعقب ذإ)  فزان ـ طربلس ـ برقة(  واليات ثالث من مكونة

 هيكـل  غيـر  الـذي  الـنفط  اكتشاف هو كبير قتصاديا حدثٌ االستقالل فيالمتمثل 
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 إلـى  اًفقر العالم دول شدأ من بأنها توصف دولة من لتتحول كافة الدولة في قتصادالا
  .)1( معدودة سنوات غضون في أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول أغنى

 نمـواً  شـهدت  كبر مدينة في ليبياأ يوهي ثان بنغازي مدينة أن نالحظ هنا من
 اإليه جذبذي ال ناعيالص والتطور البترول استثمار مراحل أول صاحب كبيراً سكانياً
  . من المناطق الريفية المجاورة والمدن الصغيرة السكان جموع

 بكثافة تحظى داريهوالعواصم اإل والتجارة ناعةالص مراكز أن هو معروف كما
 ومهماً سريعاً سكانياً حدث في مدينة بنغازى التى شهدت نمواً وهذا ما،  عالية سكانية

  . في تلك الفترة من الزمن

 بينها نقارن نأ يمكن عام بشكل ليبيا في السكان ونمو تطور دراسة خالل ومن
 جاهت سير خط معرفة إلى الوصول بغية ؛ الدراسة منطقة في السكان ونمو تطور وبين
؟  الـبالد  في السكان نمو معدل تجاهه في واكب وهل المدينة في السكاني النمو معدل

 بدايـة  سكانية تعدادات ةتس خالل بنغازي لمدينة السكان وتطور مسيرة نتتبع هنا من
 بنغـازي  مدينـة  أن نجـد  م2006 تعداد خرآ إلى م1954 سنة للسكان تعداد أول من

  : انخفاض في أخرى وتارة ارتفاع في تارة متذبذباً سكانياً نمواً شهدت

                                                             

 .  244 ص ، 1986 ، بيروت ، العربية النهضة دار ، السكان جغرافية ، ةعبان أبو فتحي   ) 1( 
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  النمو السكاني بمدينة بنغازي وليبيا)  4ـ  1( شكل 
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  : )*( المصدر

 ليبيـا  لسكان العام للتعداد النهائية النتيجة ، والتعداد اإلحصاء مصلحة ، الوطني االقتصادي وزارة ، الليبية المملكة   ـ 1
  . 10 ص ،)  1958:  طرابلس(  ، 1954

 ، بنغـازي  مقاطعة ، ناللسك العام التعداد ، والتعداد اإلحصاء مصلحة والتجارة، االقتصاد وزارة ، الليبية المملكة   ـ 2
  .  1 ص ،)  1968:  طرابلس(  ، 1964

 النهائية النتائج ، والتعداد اإلحصاء مصلحة االقتصادي، للتخطيط العامة الشعبية اللجنة أمانة ، . أ.  ش.  ل. ع. ج  ـ 3
  .29 ـ 28 ص ص ،) 1977طرابلس،(  ، 1973 بنغازي، بلدية لسكان العام للتعداد

 النهائية النتائج د،والتعدا اإلحصاء مصلحة االقتصادي، للتخطيط العامة الشعبية اللجنة أمانة ،.  أ.  ش.  ل. ع.  ج  ـ 4
  .  70 ـ 68 ص ص ،)   ت د.   طرابلس(  ، م1984 ، بنغازي بلدية لسكان العام للتعداد

 سـهل  منطقـة  لسـكان  العام للتعداد النهائية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة ،.  أ.  ش.  ل. ع. . ج   ـ 5
  ) .  101 ، 97 ،93 ص ص ،) م 1998 ، دادوالتع اإلحصاء مصلحة ، طرابلس(  ،م 1995 ، بنغازي

 ، 59 ص ، بنغـازي  بلديـة  ، 2006 ، للسـكان  العام للتعداد األولية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة   ـ 6
  .  41ص

                                                             

  : ة التالية ن التعدادات حسب المعادلة األسيتم حساب نسبة النمو بي  )  *( 
 log            2ك

  ــــــــــ    ←  log الناتج= ــــ 
  ھـ × ن          1ك
: لـو ، ن  =  logعدد السكان في التعداد الثاني ، :  2عدد السكان في التعداد األول ، ك:  1حيث أن ك   

  ) .  0.4343( رقم ثابت : الفترة الزمنية بين التعدادين ، هـ 
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 مـن  اختلفت قد السكاني النمو معدالت أن لنا يتضح السابق الشكل بيانات من
 معدل بلغ ) م1964ـ   م1954(  ىاألول لتعداديةا الفترة ففي أخرى، إلى زمنية فترة
 هـذه  وترجـع % 6.8 بنغـازي  مدينة في نجدها بينما% 3.6 ليبيا في السكاني النمو

ن مدينة بنغازى حظيت أو،  النفط اكتشاف بعد للبالد  قتصادياال زدهاراال إلى الزيادة
زيادة على ، منطقة جذب للسكان  إلىبقسط وافر من ذلك التطور واالزدهار وتحولت 

 .عداد كبيرة من الهجرة الوافـدة  أاستقبلت المدينة ) المواليد( ارتفاع الزيادة الطبيعية 
 ،وهذا ما يفسر بلوغ النمو السكانى بها حوالى ضعف معدل النمو السكانى العام للبالد

 إلـى  ليبيـا  في النمو معدل وصل فقد ) م1973ـ   م1964(  من التعدادية الفترة أما
 حيث،  %5.9 إلى وصل ذإ مرتفعاً بنغازي مدينة في النمو معدل نجد ولكن، % 3.2
 االهتمام تم الفترة هذه ففي الدولة في النمو من أسرع المدن في السكاني النمو أن نجد

،  وشـموالً  دقة أكثر النتائج جعل مما؛  ةوالوفا الوالدة حاالت بتسجيل السكان بإلزام
مما اإلنمائية الخطط وضع وتم كـذلك ،  نسـبياً  السكاني النمو معدل ارتفاع في اهمس 

 اسـتقطبتها  التـي  واألجنبيـة  العربيـة  العمالة حجم وتزايد الليبيين المهاجرين عودة
 وما اتيالستين من الثاني النصف خالل تنفيذها في الدولة بدأت التي التنمية مشروعات

  .  تنموية خطط من تبعها

م شهدت مدينة بنغـازى  1984م وتعداد 1973د خالل الفترة الفاصلة بين تعدا
 ةذ استمر التزايد في عدد السكان ولكن بنسب، إفي معدالت نمو السكان  طفيفاً تراجعاً

بينما احتفظ معدل النمو السكاني العام في ليبيا ، % 5.3قل مما كانت عليه في السابق أ
علي من أكان بنغازي وبالرغم من ذلك فقد كان معدل نمو س، % 4.4بمستواه المرتفع 

ـ ن تطور ونمو المراكز الحالمتوسط العام في البالد وذلك أل وخاصـة المـدن    ةريض
هم من نمو وتطور المناطق الريفية والقرى بـالرغم  أسرع وأكان  ةالكبرى والمتوسط

علـي   ساساًأ الذى اعتمد من تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لتنمية النشاط الزراعي
لى إال إالتى تعتمد علي الميكنة والتقنية الحديثة وال تحتاج  ةنتاجياإلالمشاريع الزراعية 
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غلب تلك العمالة الزراعية كانت من العمالـة  أو،  ةالزراعي ةمن اليد العاملعدد قليل 
لى زيادة كبيرة واضحة من سكان الريـف  إفلم تؤدي ، وبأعداد محددة  ةالمدربة الفني

  . وى نمو سكان الريفستمر نمو سكان الحضر أعلى من مستاو

لـنفس   م امتـداداً 1995,م 1984يمكن اعتبار الفترة الفاصلة ما بين تعدادى 
ولهـذا   ،ذ شهدت البالد بداية مرحلة من االستقرار السـكانى  ، إتطور الفترة السابقة 

فـي   وكذلك تراجعاً، % 2.6بحيث بلغ في معدل النمو السكاني لليبيا  شاهدنا تراجعاً
وهذا ما يؤكـد تقـارب مسـتوى    ،  %3.0بلغ  يالذ يبنغاز ةمعدل نمو سكان مدين

خر المدينة وليبيا بصفة عامة بنفس العوامل االقتصـادية واالجتماعيـة   أوت، المعدلين 
ومجابهة المواطنـون للعديـد مـن    ، دارة في الدولة تخبط السياسة واإل :المتمثلة في

سعار الـنفط وارتفـاع الـدخل    ألرغم من ارتفاع الصعوبات في المعيشة والخدمات با
  . القومي في تلك الفترة

ـ 1995(  من الفترة أما  ليبيا في السكاني النمو معدل انخفض فقد ) م2006 م 
مدينة بنغازى فواصل النمو السـكانى اتجاهـه نحـو     أما، % 2.1 إلى وصل نأ إلى

لغ به فى هذا المعدل حيث نالحظ االنخفاض المبا، % 0.5االنخفاض حيث وصل الى 
وقامت الباحثة بدراسـة هـذه   ، الى عدم دقة البيانات المتحصل عليها  هرجاعإيمكن 

لى نفس النتيجـة  إولكن وصلت ، البيانات بعدة طرق حسابية لمعرفة المعدل الصحيح 
 ،من هذا المعدل نرجح ان تكون ليبيا قد دخلت ضمن الدول المتقدمـة ، % 0.5وهى 

رجاع هذا االنخفاض فى مدينة بنغازى الى حركة الهجـرة  إن كمخرى يأومن ناحية 
الداخلية المغادرة من المدينة نحو ظهيرها وضواحيها بسبب تسهيل عمليات القروض 

ماكن متنفس أعن  السكان ينزحون بحثاً أمن هنا بد، وزيادة تنمية الضواحى والظهير 
   . خارج المدينة بسبب االزدحام الواضح فى وسطها 
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  : العمري والتركیب النوعي للسكان  تركیبال

  : یدـمھـت

ـ  بالسـكان  المتعلقة الحقائق جميع يشمل واضح مفهوم سكاني تركيب لكلمة      يالت
 التعدادات من عليها الحصول يمكن التي البيانات طبيعة تحدد ما وغالباً،  قياسها يمكن

  .  قتصاديةواال جتماعيةاال الخصائص ودراسة السكانية

 يتـألف  التي السكانية للمجموعات المختلفة الخصائص دراسة عن عبارة ووه  
   ...متعاقبة زمنية فترات خالل وأ معين زمن في المجتمع سكان منها

 العمـري  التركيب أهمها ومن السكانية التراكيب دراسة علينا يتوجب هنا ومن
  .النوعي والتركيب

  :  العمري التركیب: أوًال

 يعـرف  بما وذلك السن فئات حسب توزيعهم للسكان العمري ببالتركي يقصد       
 لصـغار ل التوزيـع  هذا على بناء العمري بالتركيب ويختص السكانية األعمار هرمب

 سـواء  مختلفـة  عمرية فئات إلى السكان يوزع وهو،  عامة بصفة والكبار والبالغين
 إلى تقسيمها هو هامن الشائع ولكن،  عريضة عمرية فئات وأ خماسية وأ أحادية كانتأ

   السـن  متوسـطي  فئـة  ) 14ـ   0(  السـن  صـغار   فئـة  هى عمرية فئات ثالث
  .)1( ) فوق فما 65(  السن كبار فئة ) 64ـ  15( 

  :  سنة ) 14ـ  0(  السن صغار فئة  ـ  أ

 غير مستهلكة فئة بأنها الفئة هذه وتتميز السكاني الهرم قاعدة الفئة هذه تعتبر          
 عامليفي  تأثيراً فئاتال أكثر وهى السن متوسطي فئة على اقتصادياً عبًأ عتبروت منتجة

 يتطلب وارتفاع نسبة هذه الفئة في السكان،  الرضع وفيات وخاصة والوفيات المواليد

                                                             

 .   287 ص ، ت. ب ، الكويت جامعة مطبوعات ، الديموغرافي التحليل طرق ، الشلقاني مصطفى   ) 1( 
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 وهـى  جتماعيةواال والتعليمية الصحية الخدمات توفر وكذلك االستهالكية السلع توفر
، حيث تبلـغ هـذه   المتقدم العالم في وتتناقص اميالن العالم في واضحة بصورة تظهر

فقـد   1995، أمـا فـي عـام    %  47.2حوالي  1973الفئة في مدينة بنغازي عام 
، وواصلت االنخفاض حتى وصلت فـي عـام   %  35.6انخفضت حتى وصلت إلى 

  . من مجموع السكان %  27.5إلى حوالي  2006

  :  سنة)  64ـ  15(  السن متوسطي فئة  ـ ب

ـ  وأ المجتمـع  فـي  المنتجين فئة بأنها السكان من الفئة هذه تعرف          طينيالنش
 سـن  أي 64 سـن  حتـى  اإللزامي التعليم نهاية سن أي 15 سن من تبدأ و قتصادياًا

 فئتي إعالة عبء عاتقها على يقع و،  واإلنتاج العمل على القادرة الفئة تعتبر و التقاعد
 سواء الهجرة بعامل تتأثر فهي حركة الفئات كثرأ باعتبارها السن وكبار السن صغار

، حيث وصلت نسبة هذه الفئة في مدينـة بنغـازي حـوالي     وافدة أو مغادرة كانتأ
% 61.7ارتفعت حتى وصلت إلى حوالي  1995م، وفي عام  1973في عام % 50.4

  . من مجموع السكان%  65.2ارتفعت إلى حوالي  2006وفي عام 

  : ) فوق فما سنة 65(  السن كبار فئة ـ ـج

 الفئة هذه مضوت)  وتعد فئة غير منتجة(  السكاني الهرم قمة في الفئة هذه تقع       
 قـادرة  تعد لم التي الفئة وهى فوق فما سنة 65 التقاعد سن إلى وصلوا الذين السكان

 مـن  الوسـطى  الفئـة  على اقتصادياً ئاًعب تشكل أنها كما منها لبعض إال اإلنتاج على
ن أ نجد ولهذا،  اإلناث من أكثر الذكور يصيب الذية الوفا بعامل كثيراً تتأثر انـالسك

، وهنا نجد أن  لـاألرام ةـوخاص اإلناث من اًكبير اًعدد من السكان تضم ةهذه الفئ
م ، أما  1973في عام %  2.5نسبة كبار السن في مدينة بنغازي وصلت إلى حوالي 

%  3.3م وصل إلى حـوالي   2006ي عام ، وف%  2.6وصلت إلى  1995في عام 
يوضح التركيب العمري للسكان الليبيين )  2ـ   1( دولـالج و ،من مجموع السكان 

  . في مدينة بنغازى وغير الليبيين
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   التركيب العمري للسكان الليبيين وغير الليبيين)  2ـ  1( جدول 

  ) 2006ـ  1995ـ  1973(  في مدينة بنغازي
 % الليبيين غير % ينيليب الفئات )*( السنوات

 م1973

  14ـ  0
  64ـ  15
 فوق فما 65

47.2 .  
50.3 .  
2.5 . 

3.9 .  
13.2 .  
0.1 . 

 م1995

  14ـ  0
  64ـ  15
 فوق فما 65

35.6.  
61.7.  
2.6. 

1.9 .  
9.0 .  
0.1 . 

 م2006

  14ـ  0
  64ـ  15
 فوق فما 65

27.5.  
65.2.  
3.3. 

2 .  
4.9.  
0.2. 

  : المصدر 

أمانة اللجنة الشعبية للتخطيط االقتصادي ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، النتـائج  . ع. أ .  ش. ل. ع . ج  ـ  1
  .  84، ص )  م1977طرابلس ، ( ، م 1973النهائية للتعداد العام لبلدية بنغازي ، 

سكان منطقة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج النهائية للتعداد العام ل. ع . أ . ش . ل . ع . ج  ـ  2
  .  101ـ  90، ص ص )  م1998طرابلس ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ( ، م 1995سهل بنغازي ، 

  .، بلدية بنغازي م 2006الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج األولية للتعداد العام للسكان   ـ  3

  :   اللیبیین للسكان العمري التركیب  ـ 1

 في اًاتساع نالحظم  1973 لسنة بنغازي مدينة في األعمار مهر إلى النظر من     أ ـ
 يإجمال من % 43.2 بلغت أنها نجد السن صغار نسبة وبمتابعة،  الهرم قاعدة
 ىوهذا يدل عل ،إناث % 21.3 ونحو ذكور % 21.9 نحو منهم المدينة سكان

                                                             

 تعـداد  بيانـات  اسـتبعاد  وتـم  ،م 2006 ،م 1995 ،م 1973 تعداد بيانات على العمري التركيب يعتمد  )  *( 
 .  الصحيح الترتيب الفئات ترتيب عدم بسبب وذلك ، م1984
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ع لالرتفـا  سـكانية نظـراً   ةيشكلون كتل افي تلك الفترة كانو ين سكان بنغازأ
 نسبة خالل من ذلك على للند أن ويمكن ، الواضح لنسبة هذه الفئة في السكان

 في الصغار نسبة من % 20.1 بلغت والتي) 4ـ   0( العمرية الفئة في السكان
  .) 14ـ  0( العمرية الفئة

ـ ي وهذا،  الفترة تلك في المواليد معدالت ارتفاع على كان ذلك دليالً  ةعد نتيج
 دخـل  وتوفر،  مناسبة عمل فرص توفر مثل، دية للسكان وضاع الماتطور األ

 أن إلى راجع وهذا،  والمناسبة الجيدة المساكن توفر وكذلك،  األسرة لرب جيد
  . الفترة تلك في التنموية الخطط من العديد وتنفيذ بوضع قامت البالد

 متوسطي نسبة في طفيف بانكماش م1973 سنة في السكان أعمار هرم ويمتاز
 % 20.1 حوالي منهم المدينة سكان جملة من % 37 نسبتهم وصلت فقد السن
 نسبة وارتفاع المواليد معدالت ارتفاع: إلى راجع وهذا إناث % 16.9و ذكور
 فئـة  دراسـة  ومن السن متوسطي نسبة انخفاض إلى أدى مما؛  السن صغار

ـ  يمكن وهذا الذكور السكان نسبة في ارتفاع لنا اتضح السن متوسطي  هإرجاع
 لوجود وكذلك؛  بنغازي مدينة إلى الليبيين من الكبيرة الوافد الهجرة تيارات إلى

  .المجاورة المناطق من مهاجرين تستقبل كانت ولهذا السبب أفضل عمل فرص

 مـن  جداً صغيرة نسبة تشكل كانت فقد)  فوق فما 65( السن كبار فئة عن أما
 ارتفـاع  إلـى  راجـع  ذاوه % 2.4 نسبتهم بلغت حيث المدينة سكان إجمالي
 حسب الوفيات دراسة عند إليها اإلشارة تم التي السن كبار بين الوفيات معدالت
 ظىن فئة كبار السن من السكان لم تكن تحعلى أ يضاًأويدل  ، العمرية الفئات
  .  واجتماعياً الكافية صحياً ةبالعناي

 قـد ف  1995 معـا  بنغـازي  مدينة في بالسكان الخاص األعمار هرم عن أما   ـ ب
،  الهـرم  هذا قاعدة في حدث الذي االنكماش أهمها كبيرة تغيرات عليه طرأت
 إلـى  وصلت حيث، )  14ـ   0 ( السن صغار نسبة نخفاضا إلى راجع وهذا
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 هذه إن وبما،  إناث % 16.5و ذكور % 17.2 حوالي منهم % 33.7 حوالي
 إلـى  راجـع  انخفاضها نأ القول يمكن إذ،  المواليد بعامل مباشرة تتأثر الفئة

 دليـل  وخير،  الفترة تلك في لى االنخفاضإ والخصوبة المواليد معدالت تجاها
 % 11.9 إلى وصلت حيث، )  4ـ   0 ( العمرية الفئة انخفاض هو ذلك على
 انخفـاض  رجعي كما، )  14ـ   0 ( العمرية الفئة في السن صغار إجمالي من
 وتزايـد ،  البالد بها مرت التي اديةقتصاال األوضاع سوء إلى السن صغار فئة

 التعلـيم  وخصوصـاً  تعليمبال اتقالملتح اإلناث نسبة وارتفاع ، المساكن مشكلة
بالتـالي   و؛  الزواج سن تأخر إلى أدى العمل مجال المرأة ودخول،  الجامعي

 نسـبة  انخفاض إلى أدى ما هذاو،  لديهم الخصوبة معدالت انخفاض إلى أدى
  . السكانية تلةالك في السن صغار

 الفئـة  هذه في اًارتفاع نجد السن متوسطي لفئة األعمار لهرم تتبعنا خالل ومن
 % 27.4 حـوالي  منهم،  المدينة سكان جملة من % 52.7 حوالي إلى توصلحيث 
 ويتضح ، السن صغار نسبة انخفاض إلى يرجع ما غالباً وهذا ، إناث % 25.3و ذكور
 الفئة هذه ظلت حيث،  المدينة في العاملة البشرية لقوةا في زيادة السبب هذا من كذلك

ومما يؤدي الى ارتفاع نسبة هذه الفئـة  ،  آخر إلى تعداد من ارتفاعها بدرجة محتفظة
  . المدينة إلى الوافدة الهجرة تواصل

 %2.6 حـوالي  بلغـت  حيث ، السن كبار نسبة في اًطفيف رتفاعاا شهدنا كذلك
 االرتفاع من وبالرغم،  المدينة في السن كبار وفيات نخفاضا إلى يعود ما غالباً والذي
 صـغار  بفئتي مقارنة جداً منخفضة مازالت أنها إال،  السن كبار نسبة على طرأ الذي

  .  ةبكبار السن في المدينه مازالت ضعيفن العناية أوهذا يعني ،  السن ومتوسطي

 م2006 عام بنغازي ينةبمد الخاص السكان أعمار هرم إلى نصل النهاية وفىجـ ـ  
 صغار نسبة نأ إلى راجع وهذا،  قاعدته فى الحاصل الواضح االنكماش فنجد
 قـد  نهاأذ نرى ، إمازالت تواصل توجهها نحو االنخفاض  ) 14ـ   0 ( السن
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 وهـذا ،  إناث % 13.5و ذكور%  14.0 حوالي منهم % 27.5  إلى وصلت
،  فتـرة ال هذه في والخصوبة المواليد معدالت انخفاض إلى األساس في راجع
 دخول ن الواضحة في سكان المدينةالس صغار نسبة انخفاض أسباب همأ ومن

انخفاض معدالت الـزواج والمواليـد    إلى هبدور أدى الذي العمل مجال المرأة
صبحت من الظواهر الملحوظة في حركـة سـكان   أالتى  ,وتأخر سن الزواج 

  .المدينة
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  : المصدر 
حصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العام لبلدیة   أمانة اللجنة الشعبیة للتخطیط االقتصادي ، مصلحة اإل. ع. أ . ش . ل. ع . ج  ـ  1

  .  84، ص ) م 1977طرابلس ، ( م،  1973بنغازي ، 
 1995الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، النتائج النھائیة للتعداد العام لسكان منطقة سھل بنغازي ،         . ع . أ . ش . ل . ع . ج  ـ  2

  .  101ـ  90، ص ص ) م 1998لتعداد ، طرابلس ، مصلحة اإلحصاء وا( م، 
  .م، بلدیة بنغازي  2006الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، النتائج األولیة للتعداد العام للسكان   ـ  3
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، )64ـ   15 ( السن متوسطي فئة في اًارتفاع نجد الهرم لهذا تتبعنا خالل ومن       
 كمـا ،  إنـاث  % 29.2و ذكـور  % 31.1 حوالي منهم % 60.3 إلى وصلت حيث

 البشـرية  القـوة  تعتبـر  ألنها،  رآخ إلى تعداد من بارتفاعها الفئة هذه احتفاظ نالحظ
انخفاض نسب فئات كبار وصغار السـن   اعهاارتف وسبب األخرى الفئات لباقي العائلة

  .  تيار الهجرة الوافدة الى المدينة وكذلك استمرار

 حوالي منهم % 3.1 إلى وصلت حيث السن كبار فئة في اًارتفاع شهدنا كذلك
 األوضـاع  تحسـن  إلـى  الزيادة هذه إرجاع ويمكن،  إناث % 1.5و ذكور % 1.6

  . يستفيد منها كبار السنت التى وتحسن مستوى الخدما ، البالد في الصحية

  : اللیبیین غیر للسكان العمري التركیب  ـ  2

 لسـنة  بنغـازي  مدينـة  يف الليبيين غير السكان أعمار نسب دراسة خالل من  
 حـوالي  إلـى  وصلت والتي) 14ـ   0( السن صغار نسبة في اًانخفاض نجد م1973

 ذكـور  % 2.0 حوالي نهمم،  السنة تلك يف ينالليبي غير السكان مجموع من 3.9%
جانـب  ن األألـى  إو،  لديهم المواليد معدالت انخفاض إلى يعود وهذا إناث %1.9و

ويكـون  ، غلبهم من متوسطى السن القادرين علي العمـل  أيكون  ةالمدين إلىالوافدين 
  . غلبهم غير مصحوب بعائالتهم أ

 % 13.2 واليح بلغوا ذ، إ العظمى لبيةاغلا يشكلون فكانوا السن متوسطي أما
 السبب كان حيث إناث % 4.5و ذكور % 8.7 منهم الليبيين غير السكان مجموع من

الذين يشـكلون   نالليبييمن غير  المدينة إلى الوافدة الهجرة يه الزيادة لهذه الرئيسي
ـ  نجد لذلك ،جزاء مهما جدا من القوة العامله فيها وتكون غالبيتهم من الذكور  اًارتفاع

 حيـث  السن كبار فئة في اًكبير اًانخفاض نجد النقيض علىو،  السن متوسطي فئة في
  .  نالليبيي غير السكان مجموع من % 0.1 حوالي إلى وصلت
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 وصلت حيث،  السن صغار نسبة في اًكبير اًهبوط الحظفن م1995 سنة في أما
 ذكـور  % 1.3 حـوالي  مـنهم ،  الليبيين غير سكانال جملة من % 1.9  حوالي إلى
 لهـذا  ونتيجـة  ،لديهم المواليد معدالت انخفاض إلى راجع كذلك وهو،  إناث %0.6و

 % 9.0 حـوالي  بلغت نجدها حيث،  السن متوسطي نسبة في اًارتفاع نجد االنخفاض
 بلغت حيث،  يه كما فظلت السن كبار نسبة أما،  إناث % 4.3و ذكور % 4.7 منهم
يبيين المقيمـين  لن السكان غير اليؤكد ا مما, الليبيين غير السكان مجموع من%  0.1

عمار مـن  األ يمن العمالة الوافدة التى تشكل فئة متوسط ساساًأفي بنغازى يتكونون 
  .  الذكور أعلي نسبة فيها

 فئة في اًبسيط اًارتفاع فنجد الليبيين غير بالسكان الخاص م2006 تعداد في أما
 يمكـن  وهـذا ،  يبيـين الل غير السكان جملة من % 2 ىإل وصلت التي السن صغار

ـ ن غيـر الليب أ إلىو الفئة هذه في المواليد معدالت طفيف في ارتفاع إلى إرجاعه ين ي
  .  بعائالتهم واإلقامة االستقرار بداية يمرون بمرحلة 

 التعـدادات  ببقيـة  مقارنة انكمشت قد نجدها السن متوسطي لفئة النظر وعند 
 عـن  الـبالد  استغناء إلى جاعهإر الممكن من، %  4.9 إلى وصلت حيث،  األخرى
بسبب قلة المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة والتى كانت تستقطب  األجنبية العمالة

  . جنبيةالعاملة األ ىكبيرة من القو عداداًأ

 مـن  % 0.2 إلـى  وصـلت  حيث،  جداً قليلة فنجدها السن كبار فئة عن أما
  .  ن ذكرناأا سبق مر طبيعى كمأوهو ،  الليبيين غير السكان مجموع
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  :   يــالنوع التركیب:  ثانیًا

يفـي  واإلنـاث  الذكور بين التوازن حركة دراسة نهأب يالنوع التركيب فعر 
 لها لما ؛ السكانية الدراسات في مهمة النوعي التركيب دراسة تعتبر ، السكانية الكتلة

 أحياناً تسمى ما أو عالنو نسبة حساب ويمكن،  والهجرة العمالة دراسة على نتائج من
  .)1( مائة في الناتج وضرب اإلناث عدد على الذكور عدد بقسمة الذكورة بنسبة

 نسبة ارتفاع على دليالً كان 100 عن النوعية النسبة زادت كلما نهأ يعنى وهذا
 عـن  النوعية النسبة قلت وكلما،  اإلناث عدد وانخفاض الذكور عدد زيادة أي النوع
 في الذكور عدد على اإلناث عدد زيادة أي،  النوع نسبة انخفاض لىع دليالًكان  100

  .  )2(قتصاديةالوا جتماعيةالا ظروفه وفق المجتمع

ارتفاع النسبة  مدى لنا يتضح بنغازي مدينة في للسكان النوعية النسبة وبدراسة
 نأل مر طبيعىأوهذا ،  عام بشكل السكانية التعدادات فى نييالليب غير سكانلل النوعية

غلبهم من القوى العاملة الوافدة والتى تتميز عادة بارتفـاع  أالسكان غير اليبيين يكون 
 الجـدول  بيانات استعراض خالل من ذلك من التأكد ويمكننا،  كبير في نسبة الذكور

  :   التالي

                                                             

 .   414 ص ، 1986 ، 3 ط ، بيروت ، العربية النهضة دار ، السكان جغرافية ، بوعيانة فتحي   ) 1( 

   . 136ص ،  2003منصور الكيخيا ، جغرافيا السكان ، منشورات جامعة قاريونس ، ليبيا ،    ) 2( 
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   التركيب النوعي للسكان الليبيين وغير الليبيين)   3ـ  1( جدول 

  ) 2006ـ  1995ـ  1984ـ  1973(  في بنغازى

النسبة النوعیة  السنة
 للسكان اللیبیین

النسبة النوعیة 
للسكان غیر 

 اللیبیین

ین یإجمالي لیب
 نیوغیر لیبی

 120.5 188.0 109.4 م1973

 108.0 122.9 106.1 م1984

 108.1 129.4 105.8 م1995

 108.1 139.5 106.3 م2006

  :  المصدر

 والتعـداد،  اإلحصـاء  مصلحة ، االقتصادي للتخطيط العامة الشعبية اللجنة نةأما.  أ.  ش.  ل.  ع.  ج    ـ 1
  .  28 ـ 28 ص ،) م 1977 ، طرابلس(  ،م 1973 بنغازي بلدية لسكان العام للتعداد النهائية النتائج

 والتعـداد،  اإلحصـاء  مصلحة ، االقتصادي للتخطيط العامة الشعبية اللجنة أمانة.  أ.  ش.  ل.  ع.  ج  ـ 2
  ) .  72 ص ،)  ت.  د ، طرابلس(  ،م 1984 ، بنغازي بلدية لسكان العام للتعداد النهائية النتائج

 منطقـة  ، للسـكان  العام للتعداد النهائية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيأة.  أ ش.  ل.  ع. ج   ـ 3
 ، 109 ، 105 ص ،) م 1998 ، والتعـداد  اإلحصـاء  مصلحة ، طرابلس(  ، م1995 ، بنغازي سهل
113 ، 120  . (  

 ، بنغـازي  بلديـة  ،م 2000 ، للسـكان  العام للتعداد األولية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيأة   ـ 4
  . 56ص

  .:  الليبيين للسكان النوعية النسبة:  أوالً

 نهـا أالحظ ن بنغازي مدينة فى ينالليبي للسكان النوعية النسبة دراسة خالل من       
 ثم م1984 سنة 106.1 إلى انخفضت ثم 109.4 إلى وصلت م1973 سنة في
 إلى لتصل جديد من ارتفعت ثم 105.8 إلى م1995 سنة في انخفاضها صلتاو
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أن نسبة النوع متماثلـة فـي    عام بشكل نالحظ حيث م2006 سنة في 106.3
  . مدينة بنغازي وهي تسير بشكل طبيعي 

  : الليبيين غير للسكان عيةالنو النسبة:  ثانياً

تتجـه   تـارة ،  متذبذبة كانت فقد،  نيليبيال غير للسكان النوعية النسبة عن أما   
ولكنها تكون مرتفعه بصفة ، النسبي  نخفاضالا تتجه نحو أخرى وتارة،  رتفاعالا نحو

 نحـو  م1973 سـنة  في النسبة هذه بلغت حيث،  ذا ما قورنت بالسكان الليبيينإعامة 
 مرة ارتفعت ثم 122.9 نحو إلى وصلت أن إلىم 1984 سنة في انخفضت ثم 188.0
 فـي  وصلت حتى ارتفاعها في واستمرت 129.4 إلى لتصل م1995 سنة في أخرى

 النوعيـة  النسـبة  نأ النسب هذه من استنتاجه يمكن والذي 139.5 إلى م2006 سنة
 بدأت التي التنمية خطط عن ناتج وذلك م1973 عام مرتفعة كانت الليبيين غير للسكان

 فـي  عجز وجود إلى راجع وذلك،  الخارج من عاملة أيد جذبت والتي السنة هذه في
 الوافـدة  العاملـة  ىالقـو  تعد إذ،  الخطط هذه لتكملة المطلوبة المحلية العاملة ىالقو

وخاصـة تنفيـذ    الـبالد  فـي   االقتصادي النشاط واستمرار تكملة لضمان ضرورية
  .  التاة في مختلف المجمشروعات التنمي

 ، بنغـازي  مدينة مستوى على قليالً النوعية النسبة انخفضت م1984 سنة وفى
 إلى أدت والتي ليبيا أنحاء جميع في التنمية تراجع مشروعات إلى رجاع ذلكإويمكن 
  .  لللعم اًفرص تتيح جذب مراكز تراجع

 تعـدادي  فـي  أخرى مرة االرتفاع إلى الليبيينلغير  النوعية النسبة عادت ثم
وهـذا  ، ولكنه مستمر  ، وكان ارتفاعها بمقدار قليل, التوالي على م2006ـ  م1995

  .   يدل على توفر فرص في سوق العمل للعمالة االجنبية

 مأ ليبيـين  كانوا سواء بنغازي مدينة في السكان لجملة النوعية النسبة عن أما
 ،  التعداد فترات خالل النسبي االنخفاضو االرتفاع بين ما تتراوح فإنها،  ليبيين غير
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 سـنة  في 108.0 إلى ليصل انخفض 120.5 حوالي م1973 سنة معدلها سجل فبينما
 علـى  108.1 إلـى   م1995 ةسن في وصل حتى نسبى بارتفاع تأثرت ثم،  م1984
مما يدل علي اسـتقرار  ، م 2006هذا المستوى في سنة  ة عندواستمرت ثابت, التوالي

و أنحـو االرتفـاع   تحركـات قويـة    إلىقتصادية للبالد وعدم تعرضها وضاع االاأل
ن تلك الفترة امتازت بتراجع المشروعات الكبـرى للقطـاع   أونحن نعلم ، االنخفاض 

العام وبداية انتعاش مشروعات القطاع الخاص التى ال تسجل عادة طفرات كبيرة من 
  .   رالنمو والتطو

 



  
  
  
  الثاني الفصل
   التنمیة خطط

  العكسیة الھجرة حركة على وتأثیرھا
  

  

  ) . الثالثیة الخطة(  يجتماعواال يقتصاداال التحول خطة   ـ أ

  ) . األولى الخماسیة(  يجتماعواال يقتصاداال التحول خطة   ـ ب

  ) .  الثانیة الخماسیة(  يجتماعواال يقتصاداال التحول خطة   ـ جـ
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  :  ةــمدـقـم  ـ 
 برامج طريق عن والتنمية التطور إلى سعت التي النامية الدول من ليبيا تعد

 المساعدات على ذلك في معتمدة،  الخمسينات بداية يةقتصادواال يةجتماعاال التنمية
 عام االستقالل على حصولها منذ البالد في التنموية الخطط بدأت حيث ، األجنبية
 األمـم  الخطـط  هذه أولى وضعت حيث،  نمويةت خطط عدة تنفيذ وتم ، م1951
  .  م1951 عام المتحدة

 الزراعة وتنشيط،  والتعليم بالتدريب االهتمام تحقيق إلى الخطة هذه وتهدف
 تحقيق هو الرئيسي هدفها يعتبر كذلك،  الثانية العالمية الحرب أفسدته ما وإصالح

  .)1(الخفيفة تالصناعا بعض وإنشاء الزارعة قطاع في التحسن من المزيد

،  واالستقرار للتنمية الليبية الوكالة بإنشاء الحكومة قامت م1955 عام في 
 ووضـع   بتصميم الهيئتان هاتان قامت وقد، )  ألرك(  األمريكية الليبية والوكالة

ثنـين  ا إلـى  وصـلت  ميزانيه لها رصدت يةجتماعواال يةقتصاداال للتنمية ةخط
 أغلـب  تنفيـذ  يـتم  ولـم  تعثـرت  الخطة هذه أن إال وأربعون مليون دينار ليبي

  . )2(برامجها

 أوكـل  و،  عماراإل بمجلس سميت حكومية هيئة أنشئت م1956 عام وفي
 وتوبعت الهيئة هذه أنشئت وقد ، يةقتصاداال التنمية خطة وتنفيذ وضع مهمة إليها
 الحكومة أتلج فقد الخطة هذه لتنفيذ الالزم التمويل وجود لعدم اًونظر،  ليبية  دبأي
  .الخطة هذه نفقات لتغطية قرض على للحصول؛  الدولي البنك إلى الوقت ذلك في

                                                             

 علـى  تطبيقيـة  دراسة,  لصناعيا التوطن على وأثرها التنمية  خطط,  المقرحى يونس محمد فرج  ) 1( 
 كليـة ,  يونس قار جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة ، األخضر الجبل إقليم في الصناعة توطن
 . 20 ص,2005, الجغرافيا قسم,  اآلداب

ـ  1963,  الخمـس  للسنوات التنمية خطة,  التخطيط ةوزار,  الليبية المملكة   ) 2(   مصـلحة ,  1968 ـ
 .  10ـ  9ص  ص,  تاريخ بدون , طرابلس,  المطابع
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 إلى خبيراً عشر ثالثة من يتكون وفدا الدولي البنك أرسل م1958 عام وفي
 ةخط لتمويل المدى طويل قرض على الحصول في الحكومة مطالب ةسرالد ، ليبيا

  .  يةقتصاداال التنمية
 التقرير هذاي وسم م1960 عام الدولي البنك إلى تقريراً دالوف هذا قدم وقد

  . )1(ليبيا في يةجتماعواال يةقتصاداال التنمية سماب بعد فيما
 الـدوالرات  بماليـين  األمريكية اللجنة مخصصات يوضح التالي والجدول

  .  ) 1960 ـ 1955( التعمير عادةإل
  )1960ـ1955(الراتالدو بماليين األمريكية اللجنة مخصصات) 1ـ 2(جدول 

 الكلية النسبة الليبي نيهبالج يعادلها ما الدوالر القطاع

 8 1.580 4.40 والصيد والغابات الزارعة

 8 1.556 4.35 والمعادن المياه موارد

 21 4.030 11.28 الكهربائية الطاقة

 9 1.851 5.18 االتصاالت

 5 1.013 2.87 اإلذاعة

 13 2.471 6.91 الطرق

 14 2.639 7.38 التعليم

 8 1.584 4.44 الصحة

 4 700 1.96 الوطني البنك

 5 1000 2.80 الوطني الزراعي البنك

 5 1.135 3.18 اإلدارة

 100 19.559 54.76 اإلجمالي

 جغرافيـة  الدراسة األخضر الجبل منطقة في الزراعي النشاط على وأثرها لتمنيةا خطط:  المصدر  ـ 
 رسـالة , القطعـاني  حمـد  جمعـة  ةريبص   )م 2006 ـ  م1973 (  االستيطاني الفاتح لمشروع
  . 23 ص, 2009, يونس قار جامعة, ةمنشور غير ماجستير

                                                             

 التجاهـات او دوافعهـا  الريـف  إلـى  المدينة من العكسية الهجرة, الغريانى عاشور محمد المبروك  ) 1( 
,  ةمنشور غير ماجستير رسالة, سلطان وغوط, ةالقطار وادي لقريتي ميدانية دراسة, لها المصاحبة

 .     40 ص, 1994,  يونس قار جامعة,  اآلداب كلية , جتماعاال قسم
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 الـبالد  مسـتوى  علـى  تنموية خطة أول عن الحكومة أعلنت الوقت هذا في
  :  يلي ما الخطة هذه أهداف من ) م1968 م ـ1963(

 )م 1968 ـ م 1963( يةجتماعاال يةقتصاداال ميةنالت خطة أهداف  ـ 

 أصحاب األخص وعلى الشعب أفراد معيشة مستوى تحسين ةسرع ضمان  ـ  1
  .   التجاري باالنتعاش يتأثروا لم الذين المحدود الدخل

 االسـتهالكية  السـلع  معظـم  مصـدر  باعتباره الزراعي بالقطاع االهتمام    ـ 2
 الصـناعة ب والعنايـة ،  الشعب ةلغالبي والعمل للدخل ومورداً،  ةروريضال

  . الميادين هذه في لالستثمار الخاص القطاع وتشجيع ةالزراعءة كفا ورفع

 والصـحة  كالتعليم العامة الخدمات في االستثمار في العام القطاع استمرار  ـ  3
 األركـان  لتـدعيم  الالزمـة  األخرى والقطاعات واإلسكان والمواصالت

  . مستقبالً سريع ياقتصاد لنمو ةالضروري

ـ  المشروعات ةكاف بإنشاء القروية المناطق ةتنمي  ـ  4  ومشـروعات  ةالزراعي
 يةالزراع طاقتهم يشغل مستقراً عمالً القرى هاليأ ليضمن ؛العامة الخدمات

 أهالي بين الدخول في التقارب على يعمل مما معيشتهم مستوى من ويرفع
 دون ويحـول  القـومي  الـدخل  توزيع في العدالة وتحقيق،  والمدن القرى
  .                  المدن إلى وحالنز

 وتوفير التضخم خطر حماية مينأت يمكن حتى االستيراد حرية سياسة إتباع  ـ  5
 الوقـت  نفس في العمل مع،  التنمية غراضأل البضائع من ةكافي إمدادات

 الـواردات  هذه من الكثير عن مستمرة وبصورة تدريجياً االستعاضة على
 وبذل مالئمة جمركية سياسة بتنفيذ اتدعيمه مع يةالمحل ةالزراع في بالتوسع

 إلـى  باإلضافة هذا ، المحلية المنتجات من الصادرات لزيادة الجهود كافة
  . المدفوعات ميزان مركز تحسين إلى سيدفع مما البترول تصدير
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 بحيـث  بينها فيما والتنسيق الالزمة والتجارية والمالية النقدية التدابير اتخاذ  ـ  6
 يضـمن  و البالد في يةاقتصاد تنمية تحقيق يكفل ياًاقتصاد قراراًاستيضمن 
  .                          المرغوبة نتائجها على الحصول

 اإلحصـائية  والبيانـات  المعلومـات  في النقص وتحديد طالعباإل الهتماما  ـ  7
 بأبحـاث  والقيام والبيانات المعلومات جمع أجهزة بتدعيم للتخطيط الالزمة

 التخطـيط  عمليـات  وتسهيل،  الحالي البرنامج ةلمساند وذلك،  ساتودار
  .)1(بالًمستق نمائياإل

ـ  1963 عـام  التنمية وميزانيات مخصصات يوضح)  2.2( والجدول   ـ
  .ليبي دينار بمليون م1968

                                                             

 المطابع، مصلحةم  1968،م1963الخمس للسنوات التنمية خطة ،  التخطيط وزارة الليبية، المملكة   ) 1( 
 12 ص ؛ ث.ب  طرابلس
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   م1968 ـ 1963 عام التنمية وميزانيات مخصصات)  2.2( جدول 
  .ليبي دينار بمليون

 القطاع
 زانياتومي مخصصات

 1968 ـ 1963 من
 % النسبة

 10.3 47.4 األراضي واستصالح الزراعة

 5.4 24.9 والتعدين الصناعة

 ـ ـ النفط

 7.8 36.0 الكهرباء

 20.4 94.1 والموصالت والسياحة قتصاداالو النقل

 1.0 4.7 والسياحة قتصاداال

 9.8 45.2 التعليم

 3.5 16.4 الصحة

 3.9 18.2 يةجتماعاال والشؤون العمل

 1.4 6.6 والثقافة عالماإل

 19.3 89.1 اإلسكان

 14.6 57.4 البلديات

 7.1 8.1 اإلدارية التنمية تخطيط

 0.7 2.2 احتياطي

 1000 460.3 إجمالي

 ، العربيـة  الثـورة  مطـابع  ليبيـا،  في يةجتماعوال يةقتصاداال ،التنمية الدين بدر عباس :المصدر  ـ 
  . 44 ص .ت  . ب طرابلس،
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  :  م1968 ـ م1963 خطة نتائج  ـ 

 خلق إلى اتيالستين في النمو نمط اتجه حيث،  المتوازن النمو مراعاة عدم  ـ  1
 النمـو  معدالت ةبزياد متبوعاً،  الخام النفط نتاجإ زيادة مصدره عاٍل معدل

 أنشطة بتنمية االهتمام دون القيمة المنخفضة يةالزراع الخدمات أنشطة في
 .      العالية القيمة ةالزراعي  السلع

 النفطيـة  البالد ثروة لتبددت النمو من النمط هذه على استمر لو هأن والشك
 .  تطول ال قد فترة خالل

 نشـاط  هاوجدأ التى والخدمات السلع على الكبير الطلب من ةالستفادا عدم   ـ 2
 . يمحل إنتاج لظهور المناسب المناخ تهيئة في النفط جااستخر

 ،ممـا  الريفيـة  والمناطق القرى همالإو المكانية التنمية عدالة راعاةم عدم   ـ 3
 مألوفـة  غيـر  بصور الحضرية كزاالمر إلى الريف سكان نزوح إلى أدى

 الحاجة في تتمثل ،ةحاد مشكلة خلق إلى هبدور أدى اوهذ ، متفاوتة وبنسبة
 .  النازحة للفئات الحضرية فقاوالمر المساكن إنشاء إلى

 ،ـ الفرد دخل ـ أي اتيالستين في الدخول في الفجوة واتساع توزيعال سوء   ـ 4
 رقافـو  وجود إلى األفراد بين الدخول توزيع في التوازن اختالل إلى أدى

 . المختلفة المناطق في المجتمع فردأ بين الدخول في  كبيرة

 للمعدل لألسعار العام المستوى ارتفاع يقدر إذ حاد هشب نقدي تضخم حدوث   ـ 5
 ارتفع كما م1971  ـم  1964 الفترة خالل المتوسط في السنة في% 7.9

 فـي  السـنة  في% 8.4 نحو يبلغ بمعدل االستثمارية السلع أسعار مستوى
 إلـى  األسـعار  فـي   االرتفاع اهذ أدى وقد،  ل الفترة نفسهاخال المتوسط
 اتنجازإ من تحقيقه تم ما إقالل إلى كذلك أدى كما،  التنمية تكاليف ارتفاع

  .         للمواطن المعيشة مستوى رفع مجال في
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 التعلـيم  نظام مراعاة عدم أبرزها لعل ، و يةجتماعاال المرافق في اختالل   ـ 6
 باإلضافة كافية غير الصحية الخدمات كذلك،  للبالد يةقتصاداال لالحتياجات

  .)1( السنين مر على السكنية الوحدات في نقص  إلى

 يـة جتماعالوا يةقتصـاد الا للتنميـة  ثالثية خطة عن اإلعالن تم  هنا من  
  .  م1975 ـ م1973 للسنوات

 :  )م 1975 ـم 1973 ( ةيجتماعواال يةقتصادالا التحول طةخ  ـ

 الخـام  الـنفط  إنتـاج  لتحديد تهدف ةيئإنما إستراتيجية الخطة لهذه حددت   
 هتسويق ليةعم وراء من ةكبير عائدات على والحصول  تبديده وعدم هعلي والحفاظ
  : التالية األهداف الخطة حددت وقد،  ةالزراعي  األنشطة إلى ئداتالعا هذه وتوجيه

  :)م1975م ـ1973( الثالثية يةجتماعاالو يةقتصاداال التنمية خطة أهداف  ـ

 تفـاوت  مـن  والتقليـل  المناطق جميع في للسكان المعيشي المستوى رفع  ـ  1
 . المختلفة المناطق بين الدخول

 من النازحين وتركز،  وبنغازي طرابلس مدينتي إلى الهجرة معدل تخفيف  ـ  2
 السـكاني  للتجمـع  مالئمة مناطق في والرحل البدو ومن الصغيرة القرى
 . التنمية إمكانيات فيها يتوفر

 كبيـرة  مشاريع وتنفيذ،  الجديدة المشاريع نطاق في الواقعة المناطق تنمية  ـ  3
                                                         .)2(وغيرها والسرير خضراأل والجبل الجفارة سهل في

                                                             

 وزارة, اللبيبـة  العربيـة  الجماهيرية. 1975-1973 يةجتماعواال يةقتصاداال للتنمية الثالثية الخطة   ) 1( 
  . التخطيط

 ص, سابق مرجع,  الزراعي النشاط على وأثرها التنمية خطط , لقطعانيا جمعة حمد ةصبري   ) 2( 
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 أعداد من التقليل في نجحت قد التنمية خطط نأ نجد العرض هذا خالل من
 اتجاههم نأ نجد بل،  الريفية المناطق في توطينهم في تنجح لم بينما ، الرحل البدو
  . لية توطينهمكان هو الطابع العام لعم المدن نحو

 خـالل  التنمية ومخصصات مصروفات يوضح ) 3ـ   2(  رقم والجدول
  .  ) م1975 ـ م1973 ( الثالثية الخطة

 الثالثية الخطة خالل التنمية ومخصصات روفاتصم)  3ـ   2( جدول 
  بمليون دينار ليبي ) م1975ـ1973(

 % النسبة فاتصروالم النسبة مخصصات القطاع

 25 555.6 14 595.6  الزراعة

 12 275.3 18 320.3  الصناعة

 10 212.2 16 255.3  الكهرباء

 6 138.2 7 178.8 والغاز النفط

 2 46.6 3 98.1  والضمان الصحة 

 3 55.6 9 220.7  والعلمي والبحث التعليم

 0.6 14.1 1 25.1  والثقافة اإلعالم

 15 336.1 14 367.8  اإلسكان

 8 177.2 7 193.6  المرافق

 11 226.2 11 289.6 المواصالت 

 1 20 1 23.3 ىأخر 

 100 2303.0 100 2585.9 المجموع

 والنمـو  قتصـاد االو للتخطـيط  العامـة  الشـعبية  اللجنة أمانة, اللبيبة العربية الجماهيرية: المصدر  ـ 
  .    9 ص ,م 1990 ـ م1970 خالل ليبيا في يجتماعاالو يقتصادالا
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  ):  م1975 ـم  1973( الثالثية التنمية خطة تنفيذ ومعوقات مشاكل  ـ

 الرأسـمالية  السـلع  من الكبيرة  النسبة ذ نجد أن، إ التنمية تكاليف ارتفاع  ـ  1
 تجتاحـه  العالم نأ رىن حيث،  االستهالكية السلع إلي باإلضافة  مستوردة

،  الخـارجي  بالسـوق  الوطني قتصاداال ىعل انعكست التضخم من موجة
 ةالمصـدر  السلع أسعار معدالت في تغالي أخذت قد دوللا بعض نأ وذلك
  . األجنبية التجارية واألجهزة الشركات بعض من ليبيا إلي

 اتضـح  حيث التنميةة حرك تنشيط في بفاعليه الخاص القطاع ةمساهم عدم  ـ 2
 في توفرها الواجب ةالمبادر روح تنقصهم الزلت فيه المستثمرين قطاع نأ

 غلـب أ أننــجد   لذاو ,المربحة المشاريع عن يبحث الذي عمالاأل رجل
  .البسيطة الخدمات في االستثمار يحبذون الخاص القطاع في المستثمرين

 اقتصـاد  فـي  األساسية القاعدة ةقدر عدم أو خطط التنمية تنفيذ تأخر ىأد  ـ 3
 والسريع الكبير التطور تحمل علي والمدارس والمطارات والطرق ئلموانا

 مـن  العديـد  تنفيـذ  تأخر ىإل أدت مشاكل ةعد ظهور ىإل نموه ومواكبة
  . المشروعات

  نقص هي اييبل في التنمية حركة تواجهها التي الرئيسية المشاكل إحدى إن  ـ 4
 نتيجة وهذا ، فنياً المدربة الفئات في الخصوص وجه وعلى،  العاملةى القو

 جهـة  من العمل سن في هم ممن السكان عدد قلة عن الناجم الكمي النقص
 الوطنيـة  العاملة ىالقو من اًكبير اًعدد نأ في المتمثل الكيفي النقص ىلإو

  .ةالمطلوب المهارات لديهم ليست
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 والمشـاريع  للبـرامج  الالزمـة  يةقتصادواال الفنية بالدراسات القيام تأخر  ـ 5
 جوانـب ال عن الكشف في تساهم سوف الدراسات هذه مثل نأل،  ئيةاالنما

  . المختلفة لمشروعاتل السلبية وااليجابية

 اإلنمائيـة  والمشـاريع  والبـرامج  المواقع بعض تحديد في الواضح التأخر  ـ 6
  . المختصة الجهات من واستالمها عليها الحصول صعوبة وكذلك وتوفيرها

 الكهربـاء  مثـل  المختصة الجهات مختلف بين انعدامه وأ التنسيق ضعف   ـ 7
 ارتفاع من تسببه وما ئالموان صةوخا المرافق من وغيرها والطرق والماء

دوية مكافحة أمن بذور وأسمدة و ةالزراعي موادال وصول وتعطيل األسعار
  .موعدها في فاتلآل

 واإلشـراف  المتابعة بمهمة للقيام الالزم اإلشراف جهاز, وكفاءة ةيكفا عدم  ـ 8
  .  )1( التنمية مشاريع تنفيذ ىعل

 يةقتصاداال للتنمية خماسي يومنت برنامج عن علنُأ م1975 عام نهاية وفي
    لألعـوام  يجتمـاع الوا يقتصـاد الا التحـول  خطـة  سـم إب عرف يةجتماعواال

  . )م 1980 ـ م1976(

ـ  ةالخماسـي  يجتمـاع واال يقتصاداال التحول خطة  ـ  ـم   1976( ىاألول
  : ) الخاص القطاع ىعل القضاء 1977 بداية(  )م1980

  القطاعات وتقوية المكانية التنمية برنامج تعميم على الخطة هذه ركزت لقد
  : الخطة هذه أهدف أهم ومن،  والصناعة عةراالز:  لمث

                                                             

 والبحـث  التخطيط وزارة.  ةييبالل العربية الجماهيرية.م 1980-م 1976 التحول لخطة عام موجز  ) 1( 
 .   م1976 مارس , العلمي
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  ) .م 1980 ـم  1976 ( ىاألول الخماسية يقتصاداال التحول خطة أهدف  ـ

 المشـروعات  توزيـع  في التوازن تحقيق طريق عن التنمية توزيع عدالة   ـ 1
 التسهيالت ذات المناطق ثرتستأ ال بحيث، المناطق جميع بين العمل وفرص

  . التسهيالت هذه لمثل تفتقر التي تلك دون بالتنمية المشجعة واإلمكانيات

 أو المنـاطق  في وتطويره القائم الوضع نيبتحس سواء جذب مناطق إيجاد   ـ 2
 غيـر  في المتاحة بالفرص المواطن بتوعية االهتمام مع جذب مناطق إقامة

 فيها اليتوفر التي الصغيرة السكانية معاتالتج مشكلة ىعل للتغلب  منطقته
  . التنمية اتيإمكان

 األولويات لتحديد؛  سكاني تجمع كل في الطبيعة للموارد بالدراسات القيام   ـ 3
 كل احتياجات ىمستو تنفيذ أولوية تعطي بحيث،  التنمية برامج وضع عند

 تنـل لـم   التي للمناطق أكثر أهمية وإعطاء،  التوازن هدف لتحقيق منطقة
  . التنمية من كافياً حظاً

 لتقريـب  كان أغلبها و،  الحقيقة في جيدة غير طرق صغيرة شبكة ضمان  ـ 4
  .)1( الدولة أجزاء بين بطوالر المسافات

 الخماسية خطة خالل التنمية مخصصات يوضح )  4ـ   2( رقم  الجدولو
  . م1980 ـ م1976 ىاألول

                                                             

 التحـول  خطـة , لتخطـيط ل العامـة  الشعبية اللجنة, االشتراكية الشعبية اللبيبة العربية الجماهيرية   ) 1( 
 .  115 ص ،م 1980-م1976, يجتماعواال يقتصاداال
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  )  4ـ  2 (ول رقم جد
   م1980 ـ م1976 ىاألول الخماسية خطة خالل التنمية مخصصات

  بمليون دينر ليبي
  

 % النسبة المخصصات القطاع

 17.1 1.226.6  الزراعة

 15.2 1.089.7 الصناعة

 9.0 648.2  النفط

 7.6 543.6  الكهرباء

 14.0 1.005.6 والمواصالت النقل

 6.6 470.4  التعليم

 2.4 177.4  الصحة

 1.2 85.0  يةجتماعاال الشؤون 

 11.1 794.2  اإلسكان

 1.8 124.0 والسياحة قتصاداال

 7.7 552.7  البلديات

 0.8 56.7 التخطيط

 0.5 41.4  حيتاطىاإل صندوقـ   البحرية الثروة

 0.4 35.0  أخرى

 100.00 7.170.0 المجموع

 يقتصـاد اال النمـو ،  للتخطـيط  يةالشـعب  اللجنـة  أمانة , االشتراكية الشعبية الليبية الجماهيرية:  المصدر  ـ 
  . 9ص ، م 1980 ـ م1976 , الجماهيرية في يجتماعواال
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  : م 1980 ـ م1976 التحول خطة تنفيذ من ةالمستفاد الدروس   ـ

 جيـداً  أساساً تضع نأ ىاألول الخماسية يقتصاداال التحول خطة استطاعت   ـ 1
 األساسـية  للبنية تطويرها شكل في القادمة المراحل خالل النمو من للمزيد
 التطور وكذلك ، والتدريب التعليم خالل من المنتجةى القو تنمية شكل وفي
ـ  القطاعات في تحقق الذي  والنقـل  الكهربـاء  وفـي قطاعـات   ةالزراعي

  .             والمواصالت

 اًتغير أحدثت التي جيةياإلسترات من اًيمرض قدراً تحقق نأ الخطة استطاعت   ـ 2
  .  ةالزراعي القطاعات لصالح يتصادقاال الهيكل في

 ذا ماإولى المحققة للتنمية األ داةعدم االهتمام بالعنصر البشرى باعتباره األ  ـ 3
               . هادفاً عداداًإعدادها إتم تطويرها وتهيئتها و

 شـكل  فـي  الخـارج  ىعل ذلك في االعتماد و ايبيل في التحول ظروف إن  ـ 4
 وشـركات  االستثمارية والهيئات لعاملةا اليد وفي لللتحو الالزمة الواردات
  .  الوطني قتصادالا على ثقيلة عباءأ يضيف إنما،  األجنبية المقاولة

 وحرصـاً  كبـر أ جهوداً يستلزم ممكن وقت أسرع وفي التحول تحقيق نإ  ـ 5
 قـد  في فتـرة  والطاقات للموارد االستغالل وحسن،  الكفاءة لتحقيق ؛أكثر
 أن نجـد  ذإ،  )1(لىاألو التحول مراحل في عليها التغلب الصعب من يكون
ن الطرق التنفيذية إوذلك راجع الى  أهدافها تحقيق في تنجح لم الخطة هذه

 كما نالحـظ  ، أغلبها في ةصغير تكان الطرق الواقع ففي ،كانت صغيرة 
 كوريـا  مثـل  أجنبيـة  عاملة أيدي طريق عن أنجزت الكبرى الخطط أن

ـ  طريـق  عن أنجزت أنها التنمية خطط في ذكر كما وليست،  وألمانيا  دأي
  !! مدربة ليبية عاملة

                                                             

خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ، الجماهيرية العربية الليبيـة الشـعبية االشـتراكية ، اللجنـة       ) 1( 
 .  5ص .  1985ـ  1981الشعبية للتخطيط ، 
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 جلهـا  كانـت  خاصة مأ عامة كانت سواء القطاعات جميع أن ما نالحظك
 فـي  بسبب الفساد الواضح ، المرجوة األهداف تحقق ولم ، الوقت ذلك في فاشلة
الخـاص مـن   ومنعت القطـاع   يالتى اعتمدت علي القطاع الحكوم  الفترة هذه

 .  المشاركة

  :  م1980 م ـ1976ى ولاأل الخماسية يقتصاداال التحول خطة منجزات  ـ 
قد و ،الرئيسية الطرق من متر كيلو 2950 نحول دوتعبي رصف نجازإ تـم   ـ 1

عبارة عن طرق صغيرة ال تسـتوعب   ها، ولكن اًيكون هذا الكالم صحيح
  .ة حركة النقل الزائد ، وهي عبارة عن طرق رديئ

ـ  الطـرق  مـن  كيلومتر 2300 دوتعبي صفر انجاز تم كذلك  ـ 2 ،  ةالزراعي
، هذه الخطوط عبـارة عـن    أخرى كيلومتر 2000 حوالي تنفيذ يويجر

ولم يتم تنفيذ الكثير منها ، وكل العقود التي وقعت عبارة ، خطوط معطلة 
 . عن عقود مشبوهة لم ينفذ منها شيء 

 مرحلة في وهو،  طرابلس غرب حديد سكة خط وتصميم دراسة نجازإ تم  ـ 3
 خـط  مواصفات وإعداد دراسة يويجر،  للتنفيذ العالمية الشركات ممارسة

 .مصراتة / سبها وخط , مصراتة / طرابلس:  حديد سكة

 الـدولي  سـبها  مطار وتطوير العالمي طرابلس مطار واستخدام انجاز تم  ـ 4
 المطـارات  تزويـد  إلى افةباإلض,  والكفرة بالجغبوب الداخلية والمطارات

 واألجهـزة  الالسـلكية  واالتصـاالت  اآللي الهبوط معدات بأحدث القائمة
 ولـم  المطـارات  علـى  تغير يطرأ لم الوقت ذلك فى ، المالحية المساعدة

  .النقل حركة استيعاب عن عاجزة وهى إال قصيرة فترة مضِتـ
 أصـبح  وبـذلك ،  طائرات 8 بعدد للركاب الجوى النقل أسطول تدعيم تم   ـ 5

، وهـذا كلـه    )1(نفاثة طائرة 17 من يتكون الركاب لنقل الجوى األسطول
  !!عبارة عن كلمات على أوراق لم ينفذ منها شيء 

  .  )م1985ـ  م1981( ثانية خماسية خطة عن اإلعالن تم هنا من
                                                             

 اللجنـة  االشـتراكية،  الشـعبية  الليبيـة  ةالعربي الجماهيرية ، يجتماعواال يقتصاداال التحول خطة   ) 1( 
 .  5 ص ،م 1985 ـم  1981 ، للتخطيط العامة الشعبية
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  : )م1985ـم 1981( الثانية الخماسية يجتماعالوا يقتصادالا التحول خطة   ـ 
ـ  الريفية المناطق تحويل عن الثورة علنتأ الخطة ذهه في  إلـى  ليبيـا  يف

 ومـن ،  الريـف  إلـى  العكسية الهجرة وتشجيع ، يسكان وجذب استقرار مناطق
  : ييل ما الخطة هذه هدافأ

 طريـق  عن ةالزراعي التنمية مجال يف يالمكان التوازن تحقيق على العمل  ـ 1
 ووقـف  الجديـدة  ةالزراعي لمناطقا يف المستقرة السكانية التجمعات قامةإ

  . الريف إلى اتجاهاتها تحويل ومحاولة ، المدن إلى الهجرة تيارات
اإلنتـاج   مـن  دخـولهم  بزيـادة  مزارعهم يف المزارعين استقرار تشجيع  ـ 2

 المنـاطق  سـكان  بين الفوارق وتقليل ،الخدمات مرافق وزيادة، راعيزال
  . مناطقهم من لمزارعينا هجرة ومنع،  ريةضالح والمناطق الريفية

 علـى  والعمل،  ةالزراعي يراضاأل من المستغلة المساحات وتطوير تنمية  ـ 3
ـ  الصـغيرة  الخدمات وتجمع،  ةالزراعي الحيازات تفتيت ظاهرة نهاءإ  يف

 لإلنتـاج  يقتصـاد اال الجانـب  تكامـل  تكفل يةاقتصادو زراعية وحدات
  .يالزراع

 وخاصـة ، اإلنتاج الزراعي  في يالذات االكتفاء من ممكن قدر كبرأ تحقيق  ـ 4
 الزيتـون  بأشـجار  االهتمـام  مع واللحوم والفواكه رضوالخ الحبوب من

 التمـور  أسعار زيادة إلى ليبيا في إنتاجها زيادة رجعنُ أن ويمكن والنخيل
  . البالد في والزيتون

 ميتهاتن على العمل مع جوفية ومياه تربة من للبالد الطبيعية الموارد حماية   ـ 5
  .لها األمثل االستغالل وتحقيق

 وحـدات  إلـى  بتقسـيمها  وذلك الطبيعية المراعى وتطوير بتنمية االهتمام  ـ 6
 ذلك يحدث لم إلى اآلن ولكن،  )1(فيها الجائر عيالر لمنع وتسييجها رعوية

  .ودمرت بواسطة قطع االشجار والرعي الجائر عليها قضي الغابات حتى

                                                             

 ، يجتمـاع واال يقتصـاد اال التحول خطة ، للتخطيط العامة الشعبية اللجنة ،.  أ.  ش.  ل.  ع. ج  ) 1( 
 .   12 ـ 11 ص ص ـ ت.  د ، الثاني الجزء ،م 1985 ـ م1981



 65

 التنميـة  خطة مخصصات يوضح يالذ)  5ـ  2( الجدول نستعرض وهنا
  . والمصروفات م1985م ـ 1981 عواملأل

  ) 5ـ  2( جدول 

  بمليون دينار ليبي والمصروفات م1985ـ م 1981 عواملأل التنمية خطة مخصصات

 % المصروفات % المخصصات القطاع
نسبة 

 إلىالمصروفات  
 المخصصات

 89 14 1494.1 14 1669.4  الزراعة

 90 2 249.5 2 275.5  لغازوا النفط

 87 20 2067.6 20 2369.6  الصناعة

 87 9 982.1 10 1186  الكهرباء

 91 4 420.1 4 459.7 والضمان الصحة

 93 7 695.9 7 289.3  العلمي والبحث التعليم

 74 0.5 52.3 0.6 70.4  والتدريب التكوين

 89 2 173.1 2 193 اإلعالم

 93 10 1054.9 10 1128.2 اإلسكان

 100 12 1271.6 14 1243.3 المرافق

 97 18 1828.6 16 1868.5 المواصالت

 32 1 154.1 4 469.9  أخرى

 1017.0 100 29052 100 117628  إجمالي

 , للتخطـيط  الشـعبية  اللجنة مانةأ , االشتراكية الشعبية الليبية العربية الجماهيرية : المصدر  ـ 
  .12ص ، 1985 ـ 1981 , يجتماعواال يقتصاداال النمو
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 حيـث  ،يقتصاداال الجانب على ركزت أنها الخطة هذه على المالحظ من
 وكـذلك ،  التنمية عملية على الغالب العنصر هو يقتصاداال الجانب أن اعتبرت
 يةقتصـاد اال فالتنميـة ،  التنميـة  عملية جوانب مختلف بين الوثيقة العالقة نالحظ
 فهي،  نتائجها حيث ومن،  شروطها حيث من يةجتماعاال الجوانب من بعدد ترتبط
 وخبرات وقيماً اًيتعليم اًونظام معينة يةاجتماع مؤسسات وجود بالضرورة تستلزم

م 1981 عـوام لأل يجتمـاع واال يقتصاداال النمو خطة استهدفت قد وكذلك  فنية
 المجتمع إمكانيات استثمار يضمن الليبي الريف في ياجتماع بناء إقامة م1985ـ
 ،عادالً توزيعاً يةقتصاداال التنمية عائدات توزيع أيضاً ويضمن ، والبشرية لماديةا

 علـى  الضـغط  لتخفيـف  والريفية الحضرية المناطق بين السكان توزيع وكذلك
  . )1(المدن

ـ  الريفية وشبه الريفية المناطق نأ حدث ماو!  يحدث لم هذا: ولكن   تقام
 حيث،  بالريف يسمى ما على توقض،  حضرية اًمدن وأصبحت مخططات بعمل
 هنـاك  فكـان ،  المدن مع اًمتكافئ يكن لم ولكن،  حضرية مدن إلى الريف تحول

ولم الطبية مداداتاإل وأ المائية وأ الكهربائية سواء اإلمدادات يف نقص الريف يسو 
  . لها حضرية مخططات وضع بعد حتى بالمدن

ـ  81/85 التحـول  خطة تقديرات شارتأ خرىأ ناحية من  بلديـة  أن ىإل
 إلـى  م1980 عـام  يف نسمة لفأ 860 ـ 500 من سكانها عدد سيزداد بنغازي
ذا القينا نظرة علي نسـبة مخصصـات قطـاع    ، إ )2(م1985 عام نسمة 1.054

:                                                تى موال المخصصة لخطط التنمية المتتالية نجدها كاآلالزراعة من األ

                                                             

 الفكـر  مجلـة  ، المصـري  اإلعالم حالة دراسة ، الشاملة التنمية وقضايا الميوناإلع ، آغا ألفت   ) 1( 
 ، بيروت ، طرابلس ، العلمي للبحث القومية والهيئة العربي اإلنماء معهد ، 43 العدد ، االستراتيجي

 . م 1993

 العـادي  االنعقاد دور في األساسية الشعبية المؤتمرات قرارات ، العام الشعب لمؤتمر العامة األمانة   ) 2( 
 .  7 ص ،م 1983 ، الريف إلى المدينة من العكسية بالهجرة الخاص ،م 1982 لسنة الثالث
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  . من مجمل الميزانية المخصصة للخطة% 8.0  م  1960ـ  1955خطة 

  . من مجمل الميزانية المخصصة للخطة%10.3  م  1968ـ  1963خطة 

  . من مجمل الميزانية المخصصة للخطة%25.0  م   1975ـ  1973 خطة

  . من مجمل الميزانية المخصصة للخطة%17.1  م 1980ـ  1976خطة 

  . من مجمل الميزانية المخصصة للخطة%14.0    م 1985ـ  1981 خطة

  :ص الي المالحظات التالية لخأن نبدراسة هذه النسب يمكن 

نسـب   كانت دائمـاً )  التنمية الريفية (موال المخصصة للزراعة نسب األ  ـ 1
  .رية والمدنضخرى في المناطق الحمتدنية مقابل ما يخصص للقطاعات األ

ـ أم ثـم  1960ـ   1955طة ت هذه النسب منخفضة في خأبد  ـ 2 ت فـي  ذخ
ـ   1973على مستوى لها في خطة ألى إاالرتفاع التدريجى حتى وصلت 

لـى  إ ثم عادت مجـدداً ، من مجموع ميزانية التنمية % 25وهو م 1975
مـا  ، أ% 14.0م 1985ـ   1981نخفاض الواضح حتى بلغت في خطة اال

لـى  إية تهـدف  ى خطة تنموأبعد تلك الفترة حتى الوقت الحالى فلم تطبق 
 إلىدى أمر الذى األ، تنمية النشاط الزراعى والحياة الريفية بصورة عامة 

  .  وتدهور حياة الريف يتقلص مهن الزراعة والرع

مـوال خطـط التنميـة    أجزاء من أفي الفترة الزمنية التى خصصت فيها   ـ 3
مشاريع زراعية انتاجيـة   ىموال تصرف علغلب تلك األأللزراعة كانت 

 ، عالفنتاج بعض السلع الزراعية خاصة الحبوب واألإلى إموجهة كبرى 
وتستقطب ، دارة حكومية إتدار عن طريق  استيطانيةوهي مشروعات غير 

 ،جنبيـة عداد قليلة من العمالة األأالغالب ب فيعاملة فنية تكون  ييدأعادة 
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يثة ليب حداسأموال خصصت لتنمية االنتاج الزراعى بتلك األ لَّولهذا فان ج
  .لى تنمية القرى والمزارع الخاصة والحياة الريفية إولم توجه 

ـ إنتائج  أيلم تكن لتلك المخصصات   ـ  4  ييجابية في مجال تنمية النشاط الريف
لى إولهذا كان تيار الهجرة من الريف ، ورفع مستوى معيشة سكان الريف 

في وتكدسهم  لى خلو الريف من سكانهإدى أمما  ؛ هو التيار السائد ةالمدين
واالتجـاه نحـو الحـرف    ، وهجرهم للحرف الزراعية الريفيـة   ، المدن

فكانت ، عمال المتعلقة بها الحضرية المدنية وخاصة القطاعات االدارية واأل
  .لى الريف تكاد تكون منعدمة إالهجرة العكسية 

صبحت أو، نخفض مستوى الخدمات فيها ان تشبعت المدن بالسكان وأبعد   ـ 5
زمات في السكن والبنية التحتية والصـحة والتعلـيم   أمن اختناقات و يتعان

فالذى يتعـذر  ،  اًئفشي اًئتيار الهجرة العكسية يظهر شي أبد ,والنقل وغيرها 
 ،راضى وتكاليف البنـاء سعار األألغالء  علية بناء مسكن في المدينة نظراً

يـار مـن   خذ هـذا الت أو، قل أسعار لى الضواحى والظهير حيث األإيتجه 
الهجرة العكسية يتصاعد ويزداد خاصة بعد تطبيـق بعـض االجـراءات    

 يراضى الزراعة والرعأرت الكثير من دحيث صو، االشتراكية في الدولة 
لى قطـع  إخرين بعد تقسيمها آشخاص أووزعت على ،  المحيطة بالمدينة

وقـام المسـتفيدون بـدورهم    ، صغيرة بما عرف بمزارع االكتفاء الذاتى 
كما استولى بعض الناس ، بناء  يصغر وبيعها كأراضألى قطع إيمها تقسب

ساعدهم علـى  ، زراعية ورعوية ليست لهم وتقسيمها وبيعها  راضٍأعلى 
صدر لهم شـهادة  أعمال ودارى الذى يسر لهم تلك األذلك فساد الجهاز اإل

ودخلت البالد في مرحلة ساد فيها البناء العشـوائى بـدون    .ملكية مزورة 
ن مساحة العشوائيات اليوم تفوق مسـاحة  أحتى ، يط وبدون تصريح تخط

ن شـهدت  وهذه المرحلة التى مازالت مستمرة حتى اآل، المدينة المخططة 
لـى الضـواحى   إمدينة بنغازى نشاط تيارات الهجرة العكسية من المدينة 

  .والظهير



  
  
  

  الفصل الثالث
مدینة  منحجم واتجاه الھجرة العكسیة 

  بنغازي إلى ضواحیھا وظھیرھا
  

  

  .الھجرة إلى ضواحي المدینة   أ ـ 

  . ظھیر المدینة  ىالھجرة إل  ب ـ 



 70

  : المقدمة   ـ 

من  ن الدراسة سوف نوضح حجم تيارات الهجرة العكسيةفي هذا الجزء م  
تشـير الدراسـة    إذوكذلك اتجاهـاتهم ،   مدينة بنغازي إلى ضواحيها وظهيرها ،

أو  المدينـة أن منطقة وسـط   إلىالتحليلية لتحركات السكان داخل المدن الكبرى 
ني ، المناطق التجارية قد تحافظ في بعض األحيان على حالة من الثبـات السـكا  

، وهـذا   من سكانه جزءاً دون تغير يذكر ، أو قد يفقد بمعنى أن عدد السكان يظل
فيـه أطـراف المدينـة     في نفس الوقت الذي تكسب, األحيان في أغلب ما يحدث

  .واألحياء المتطرفة الخارجة عن المناطق التجارية مزيداً من السكان 
وتظهر هذه الحقيقة إذا ما حاولنا أن نرسم سلسلة من الخرائط التطوريـة    

حدث فـي  لتوزيع السكان داخل أحياء المدينة ، حيث نالحظ ألول وهلة أن النمو ي
  . النطاقات المحيطة بالنواة األصلية أو الضواحي الملحقة بالمدينة 

قامت الباحثة بدراسة ثالثة عشر منطقة أو ضاحية تحيط بالمدينة وهـي     
 وضـاحية ظهير المدينة سلوق ، والظهير جردينة ، والظهير النواقية ، : كاآلتي 

خليفة ، وضاحية هير سيدي بوعطني ، وضاحية الكويفية ، والظأ بنينا ، وضاحية 
وضـاحية القوارشـة ، والظهيـر    قنفودة ، وضاحية الفعكات ،  وضاحيةتيكة ، 
  . ، والظهير المقرون قمينس

قامت الباحثة بدراسة حجم الهجرة عن طريق متابعة السجل المدني لمدينة 
رين رين إلى الضواحي والظهير ، ولكن هناك مهـاجِ بنغازي ، وأخذ أعداد المهاجِ

هذا ما جعل عملية حصر العدد وى الضواحي انتقلوا بدون نقل سجلهم المدني ، إل
ن من اإلنـاث  يرالمهاجِرين عملية صعبة ، حيث وجدنا أن أغلب الصحيح للمهاجِ

، ولكن ظهر  أزواجهن في هذه الضواحي والمناطقإلى سجل  ننقلقد المتزوجات 
عـداد  أن هناك أوبما ،  دني معهمسجلهم الم ـم نقلتعندنا بعض العائالت الالئي 

ن تنقـل سـجالت   أوالظهيـر دون   يلى الضـواح إنتقلت اسر غير قليلة من األ
لى ضـواحيها وظهيرهـا   إعداد المهاجرين من المدينة أن أفمن المؤكد  ،عائالتها

  .عداد المسجلة فعالًكثر من األأ
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مـن   أال وهي نقص البيانات المتحصل عليهاك واجهتنا مشكلة أخرى وكذل  
تم حرق السجالت الخاصة باالنتقال ، ولـم نتحصـل علـى     فقدالسجل المدني ، 

فبدأ عنـدنا العـد   بيانات في عقود قديمة كالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، 
  . فقط م  2012عام إلى  م2002عام  ـنمواإلحصاء 

   طق الضواحي والظهيرمنا عدد المهاجرين الى)  1ـ  3( جدول رقم 

  2012ـ  2002ام من ع
  المجموع  2012  2011  2008  2007  2006  2005  2004  2002  المنطقة

  98  20  2  ـ  ـ  19  18  19  10  ظهير قمينس
  40  7  1  ـ  1  7  3  13  8  ظهير المقرون
  23  4  1  ـ  ـ  6  4  5  3  ظهير النواقية

ضاحية 
  الكويفية

  121  51  2  30  ـ  30  5  ـ  2

  71  17  2  9  1  7  18  11  6  ظهير سلوق
  26  8  ـ  7  ـ  8  1  1  1  ينةظهير جرد
ضاحية 
 القوارشة

  وتيكة وقنفودة
  122  44  8  22  3  39  4  ـ  2

ضاحية بنينا 
  وبوعطني

  114  47  6  15  1  38  6  ـ  1

ظهير سيدي 
  65  38  ـ  13  ـ  12  1  ـ  ـ  خليفة

  . إعداد الباحثة ، بيانات غير منشورة ، السجل المدني ، بنغازي : المصدر   ـ 

ة بدراسة حجم المهاجرين واتجاهاتهم ، وهنا رسالال نقوم في هذا الجزء من
ن ، إمـا  يوإيضاح اتجاهات المهـاجر ، سوف تقوم الباحثة برسم خريطة للمنطقة 

االتجاه باتجـاه الظهيـر    وباتجاه الضواحي وهي القريبة من المدينة وخدماتها ، أ
  . الذي يبعد قليالً عن المدينة 
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  وسط مدينة بنغازي من خريطة توضح اتجاه الهجرة)  1ـ  3( شكل 
  نحو مناطق الضواحي والظهير

 

 . أمانة المرافق ، إدارة التخطیط ، بیانات السجل المدني : المصدر 
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السنوات التي تم دراستها والحصـول عليهـا مـن     احصائيات من خالل   
إلـى   مظهر عندنا أن السكان يهاجرون إلى الضواحي أكثر مـنه ، السجل المدني 

لها ما يشم وغالباً، ن الضاحية تكون عادة مالصقة للمدينة وهذا طبيعى أل الظهير
بعد خارج مخطط المدينة ، حيث نجـد  أبينما يقع الظهير على مساحة ، المخطط 

  .  بو عطنىأو،  والقوارشة، الكويفية :  ثالث مناطق للجذب هى

  . ة إلى الضواحي والهجرة إلى الظهير روهنا سوف نوضح الهج  

  : )*( الھجرة إلى ضواحي المدینة: أوالً  

، دينةة دراسة هجرة السكان إلى ضواحي المنبدأ في هذا الجانب من الدراس  
سة هي ضاحية الكويفية ، وتضـم  ومن أهم الضواحي التي ظهرت عندنا في الدرا

زيرة شمال المدينة ، وضاحية القوارشة وتيكـة وقنفـودة جنـوب المدينـة ،     بود
  . وضاحية بوعطني وتضم بنينا شرق المدينة 

عـام   مختلفـة ، ففـى   اجرين في عدة سنواتالمهأن نسب عندنا  تظهر  
مـن   % 4.7، نجد أن الهجرة وصلت نسبتها في ضاحية الكويفية حوالي م2002

ارشة وتيكة وقنفودة وصلت ، وفي ضاحية القو يلى الضواحإمجموع المهاجرين 
، وهذا يمكن إرجاعه إلى أن هذه المناطق أكثر جـذباً للسـكان مـن    % 4.7إلى 

أن أغلـب الهجـرة    ية ، ويمكن إيضاحالمناطق التجاربسبب القرب من  ؛ غيرها
كانت لإلناث بسبب الزواج وانتقالهن إلى سجالت أزواجهن ، أما ضاحية بوعطني 

  . م 2002من المجموع الكلي للمهاجرين عام %  2.3تحصلت على  قدوبنينا ف

% 18.0ذه النسب إلى أن وصلت حوالي ارتفعت ه فقد م2006أما في عام   
فترة ما بين الا يدل على أن هجرة اإلناث قد زادت في هذوفي ضاحية الكويفية ، 

                                                
هي عبارة عن منطقة سكنية تقع في أطراف مراكز المدن ، وهي تكون ضـمن   :الضاحية   )   *( 

 . حدود المدينة 
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قـد  ، أما عن ضاحية القوارشة وتيكة وقنفـودة ، فنجـدها   م  2006إلى  م2002
 للمهاجرينمن المجموع الكلي %  23.4ارتفعت أضعافاً حتى وصلت إلى حوالي 

 ، حيـث  اًملحوظ نجد ارتفاعاضاحية بوعطني وبنينا  فيبينما  ، م2006في عام 
  % .  22.8إلى  نسبتها صلتو

أن  إذ نـرى في نسـب المنتقلـين ،    اًملحوظ اًنجد تغير م2012عام  وفي  
، أما القوارشـة وتيكـة   %  21.5 الىالكويفية قد ارتفعت نسبتها إلى أن وصلت 

، كـذلك  %  18.5حيث وصلت إلى حوالي ، وقنفودة فقد انخفضت بشكل واضح 
، حيث وصـلت   م2012خفاض في عام اتجهت ضاحية بوعطني وبنينا نحو االن

  % .  19.8نسبتهما إلى حوالي 

 للمهاجرين  استقباالً فية هي الضاحية األكثرأن الكوي النسبةالمالحظ في هذه   
تحصلت على أعلى نسبة ، وهـذا  قد من قبل سكان مدينة بنغازي ، حيث نجدها 

الصـقتها  ذلك مكيمكن إرجاعه إلى رخص أسعار األراضي في هذه الضاحية ، و
للمناطق األعلى كثافة للسكان في مدينة بنغازي ، كذلك كثرة الحركة التجاريـة ،  
حيث نجد أن األسواق الكبرى الضخمة متواجدة في المنطقـة الشـرقية لمدينـة    

على امتداد الطريق الساحلى الرئيسى المتجه نحو ساحل سـهل بنغـازى    بنغازي
  .  وشرق البالد بصفة عامة األخضروالجبل 

كذلك من المالحظ أن الطريق الرابط بين مدينة بنغازي وضاحية الكويفية   
بالمحالت التجارية الضخمة والمخازن الكبيرة ، وهذا مرده إلى وجود  ئاًأصبح ملي

، وعدم توفرهـا   نسبياً واسعة إلقامة مثل هذه المنشآت ، ورخص سعرها أراضٍ
  . داخل المدينة 

كانت أجد رقابة على بيع األراضي سواء ال توم  2012والمالحظ أن عام   
  . أراضي عامة أو ملك للدولة أو أراضي خاصة 
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تحصلت على نسبة مهاجرين قد ومن جهة أخرى نجد أن ضاحية القوارشة   
جاع ذلك إلى أنها منطقة زراعية أكثـر منهـا سـكانية ، حيـث     رأقل ، ويمكن إ

الزراعـي ، ومـن   هكتار لمشروع القوارشة  100خصصت لها الحكومة حوالي 
 17ناحية أخرى نجد أن منطقة الرحبة هي منطقة معسكرات ، ولكن إبان ثـورة  

بـاع كقطـع   هذه المعسكرات تُ بعض المسلحة وأصبحت الكتائبفبراير انهارت 
  . مخصصة للسكانأراضي 

نجد أن أغلب المساكن في ضاحية القوارشة هي من نوع من ناحية أخرى   
  .غلبها فيالت ، فتقل فيها الكثافة السكانية أرضي وليست عمارات ، بل أ

المدينة إلى  مــنوهنا سوف نوضح خريطة لتوضيح حجم اتجاه الهجرة   
  . ) 2ـ  3 الشكل (ضواحيها 

  : )*( الھجرة إلى ظھیر المدینة  ـ 
من أهم مناطق الظهير التي هاجر إليها السكان في مدينة بنغازي هي ظهير   

مدينة المقرون ، وظهير المدينة النواقية ، وظهير المدينة المدينة قمينس ، وظهير ال
  . سلوق ، وظهير المدينة سيدي خليفة ، وظهير المدينة جردينة 

نجد أن نسبة السكان المهاجرين من مدينة بنغازي إلى ظهير قميـنس  حيث   
مرتفعة ، وأما الظهير  ، وهى نسبة%  45.5وصلت إلى حوالي  م2002في عام 

ن في عام ن هجرة السكان المنتقليم%  19.0لت نسبتها إلى حوالي المقرون فوص
، وسـلوق  %  7.1، أما الظهير النواقية ، فقد تحصلت علـى حـوالي    م2002

من هجرة السكان المنتقلون ، أما عن الظهير جردينة فقد %  14.1تحصلت على 
، أما عن الظهير سيدي خليفة فهـي لـم تتحصـل علـى     %  2.3تحصلت على 

  . رين في هذا العام مهاج

                                                
 . هي المناطق التي تحيط بالمدينة ولكنها ليست ضمن حدودها : الظهير   )   *( 
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  خريطة توضح الهجرة من وسط مدينة بنغازي)  2ـ  3( شكل 
  ) 2012ـ  2006ـ  2002( نحو مناطق الضواحي خالل األعوام 

2002 

 4.7 الكویفیة

 4.7 القوارشة

 2.3 بنینا
2006 

 18.0 الكویفیة

 23.4 القوارشة

 22.8 بنینا
2012 

 21.5 الكویفیة

 18.5 القوارشة

 19.8 بنینا

  
 . أمانة المرافق ، إدارة التخطیط ، بیانات السجل المدني : المصدر 

 سلوق

 جردینة

 النواقیة

 بوعطني

  سیدي
 خلیفة

 الكویفیة
 بنغازي بینة

 القوارشـــــة

 قمینس

 المقرون

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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م  نجد أن  نسبة ظهير قميس انخفضت عـن عـام   2006وعندما نصل إلى عام 
هير المقرون كذلك هي ، أما عن الظ%  11.4م، حيث وصلت إلى حوالي  2002

في من مجموعة السكان المنتقلون %  3.6األخرى انخفضت ووصلت إلى حوالي 
ظهير سلوق كذلك استمرت فـي االنخفـاض ،   م، وعندما نصل إلى  2006عام 

، ولكن الظهير جردينة ارتفع قليالً عـن  %  4.2حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 
، وهنا ظهرت عندنا نسبة %  4.8م، حيث وصلت إلى حوالي  2002معدله عام 

  % .  7.2الظهير سيدي خليفة حيث نجدها حوالي 

يث وصـلت إلـى   ظهير قمينس في االنخفاض ، حم استمر 2012عام  فى  
انخفض إلى أن وصـلت إلـى حـوالي    ر المقرون يظه، وكذلك %  8.4حوالي 

ـ ، واستمرت النسبة في االنخفاض إلى أن وصلت في الظهير النو2.9% ى اقية إل
ارتفعت قليالً إلى أن وصلت إلى حوالي فقد ظهير سلوق ، أما عن %  1.6حوالي 

  . م 2012من هجرة السكان المنتقلين في عام %  7.1

فهي انخفضت من جديد ، حيث وصلت نسبتها إلـى  ظهير جردينة أما عن   
، أما الظهير سيدي خليفة فقد ارتفعت النسبة إلى أن وصلت إلـى  %  3.3حوالي 
  % .  16.0 حوالي

م في جميـع   2002الحظ ارتفاعاً في هجرة وانتقال السكان في عام نوهنا   
ـ 2006مناطق الظهير ، ولكن انخفضت هذه النسب في األعـوام   م ،  2012 م 

ظهير قمينس احتلت أعلى نسبة مهاجرين إليها في عامي كذلك يمكن مالحظة أن 
، خليفـة القائمـة    م فتصدرت سـيدي  2012م ، أما في عام 2006م ـ  2002

وارتفعت عن بقية المناطق ، ويمكن إرجاعها كذلك بسبب وقوعها شرق المدينـة  
  . ن ضاحية الكويفية أأي بالقرب من الكثافة السكانية المرتفعة شأنها ش

كذلك في هذا الجزء سوف تقوم الباحثة بإبراز خريطة لتوضيح الهجرة من   
 . المدينة إلى ظهيرها 
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  خريطة توضح الهجرة من وسط مدينة بنغازي)  3ـ  3( شكل 
  ) م2002( نحو مناطق الظهير خالل عام 

2002 

 2..45  قمینس

 19 المقرون

 7.1 النواقیة

 14.2 سلوق

 2.3 جردینة
 

  
 . دني أمانة المرافق ، إدارة التخطیط ، بیانات السجل الم: المصدر 

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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  خريطة توضح الهجرة من وسط مدينة بنغازي)  4ـ  3( شكل 
  ) م2006( نحو مناطق الظهير خالل عام 

2006 
 11.4 قمینس
 4.2 المقرون
 3.6 النواقیة
 4.2 سلوق
 4.8 جردینة
سیدي 
 7.2 خلیفة

 

  
 . أمانة المرافق ، إدارة التخطیط ، بیانات السجل المدني : المصدر 

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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  خريطة توضح الهجرة من وسط مدينة بنغازي)  5ـ  3( شكل 
  )م  2012( ام مناطق الظهير خالل عنحو 

2012 

 8.4 قمینس

 2.9 المقرون

 1.6 النواقیة

 7.1 سلوق

 3.3 جردینة

 16.0 سیدي خلیفة
 

  
 . أمانة المرافق ، إدارة التخطیط ، بیانات السجل المدني : المصدر 

0.15    َ     31.00o   0.45 َ           0.30 َ    0.15 َ               30.00o   

0.15    َ       
  
  
  
  
  

32.00o     
  
  
  
  
  

0.45 َ           
  
  
  
  

  
0.30 َ      

  
  
  
  
  

0.15 َ               
  
  
  
  

31.00o   
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قامت الباحثة بدراسة حجم الهجرة العكسية بتحليل استمارة االسـتبيان  كما   
عن طريق السؤال المطروح ، أال وهو سنة االنتقال إلى المكان الحالي ، أي سنة 

  .قدومه من مدينة بنغازي باتجاه الضواحي والظهير 

ينـة إلـى ضـواحيها    وقد توصلت الباحثة أن أعداد المهاجرين مـن المد   
وظهيرها أكثر من األعداد المسجلة فعلياً في السجالت المدنية ، وهذا ما تبين في 

  . تحليل استمارة االستبيان 

غير أن البيانات المتحصل عليها من السجل المدني قليلة جداً ، والسـنوات    
فبرايـر ، ولـم    17محدودة جداً بسبب حريق شب في السجل المدني إبان ثورة 

تحصل على بيانات في عقود قديمة كالثمانينيات والتسعينيات ، فبدأ عند العد من ي
  .السنوات األخيرة 

غير أن بدراسة وتحليل استمارة االستبيان ظهـرت لـدينا بيانـات فـي       
  .السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ، باإلضافة إلى الفترة األخيرة 

ستمارة االستبيان أن ظهيـر النواقيـة   وأهم النتائج التي توصلت إليها في ا  
  . 2012حتى  2000تحصل على أعلى نسبة سكان مهاجر إليها من عام 

ولكن ال نستطيع هنا أن نقيم مقارنة ، ألن بيانـات السـجل المـدني أدق      
وأشمل ، ولكن بيانات االستبيان تختص بعدد استبيانات محددة حسب ما حـددتها  

 . الدراسة 



  
  
  
  

  عـــالباب الراب
   العكسیة الھجرة نتائج

 و الضواحي نحو بنغازيمدینة  من
  الظھیر
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  :  دمةـقـم   ـ

 العالميـة  الحرب بعد ما فترة إلى قنتطر العكسية الهجرة عن الحديث قبل
 الـبالد  شـهدت  حيث،  البريطانية اإلدارة حكم وبداية نيييطالاإل خروج و الثانية
، مصر:  من رجوعهم:  مثل كبيرة بأعداد ليست لكنهاو الخارج من رجوع هجرة

  .وسوريا، وتركيا، تشاد و

 هذاو ،الفقر و المجاعة أيام االيطاليين أيام نزوح هجرة كلها كانت هذا قبل
 االستقالل بعد الرجوع هجرة بدأت وبعدها،  أخرى مدنإلى  الناس نزوحإلى  أدى
 المقيمـين  بالليبيين فاستعانوا ئفللوظا اًفرص تفتح بدأت و،  الدولة توسعت حيث

 أول تصـدير ب بـدأ  سـنوات  خالل في ذلك وبعد،  اإلدارة في الداخل و الخارجب
 تزايـد  تبعها،  للتنمية أخرى مجاالت فتحت حيث،  اتيالستين أوائل النفط شحنات

 وضعت التي التنمية خطط أغلب أن خاصة،  الموظفين و العمال الطلب علي في
التى شكلت مناطق جـذب قويـة    الكبرى المدن تستهدف كانت لاالستقال أول في

ولكن مع بداية استخراج وتصنيع وتصدير الـنفط  ، المدن  إلىللهجرة من الريف 
نتج ، النفطية  ئنشطة فى بعض المدن الصغيرة وفي الموانغلب تلك األأوتمركز 

هدت تلك وش، لى المدن الكبرى ومنها مدينة بنغازى إعن ذلك ضعف تيار الهجرة 
نها تمكنت من االحتفـاظ  أل، في عدد سكانها  سريعاً المدن والمراكز النفطية نمواً

  . بسكانها وجذب بعض المهاجرين من خارجها

إلـى   بنغـازي  مدينـة  من العكسية الهجرة دراسة فكرة بدأت كله هذا من
 وسـط  مـن  نتقالباال قاموا الذين السكان دراسة تمت حيث،  الظهير و الضواحي

 وضـع إلـى   لجأنـا  البيانات هذه مثل على نحصل لكيو . ضواحيهاإلى  مدينةال
  :  اآلتي الشكل على كانت و الدراسة منطقة في استبيان استمارة
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  عدد االستبيانات الصحيحة وقيمة الفاقد منها ) 1ـ  4 ( جدول

اسم 
 المنطقة

عدد 
االستبیانات 
 الصحیحة

 من النسبة
مجموع 
 االستبیان

اسم 
 المنطقة

عدد 
االستبیانات 
 الصحیحة

 منالنسبة 
مجموع 
 االستبیان

 8.8 62 سلوق
 سيدي
 خليفة

57 8.1 

 2.1 15 تيكة 3.6 25 جردينة

 4.6 32 قنفوذه 8.0 56 النواقية

 3.3 23 الفعكات 9.1 64 ابنين

 10.0 70 القوارشة 21.3 149 بوعطني

 3.3 23 المقرون 12.6 88 الكويفية

 5.3 37 قمينس   

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

 ظهير و ضواحي نتكو التي وهي منطقة ةعشر ثالث بدراسة الباحثة قامت
 الذين السكان على عشوائية بطريقة االستبيان تااستمار توزيع وتم بنغازي مدينة
 التى تبينهـا و م2012إلى  م1973 عام من الضواحي هذهإلى  بنغازي من انتقلوا

  . السابق الجدول في الموضحة رقاماأل

  : األسباب التي أدت للھجرة إلى ھذه المناطق   ـ 

لمعرفة أهم األسباب والدوافع التي جعلت هؤالء المهاجرين يتركون وسـط  
المدينة وينتقلون إلى الضواحى والظهير ضمتُ االستبيان بعض األسئلة لتوضـيح  

  : ئج اآلتية تلك األسباب ، فتمكنت من الحصول على النتا
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اتضح أن أهم الدوافع التي دفعت المهاجرين إلى المغـادرة هـو صـعوبة      أ ـ 
من مجموع % 34.4الحصول على سكن داخل المدينة ، إذ وصلت نسبتهم 

العينة ، وهذا أمر متوقع فى ظل االجراءات المعمول بها فى عهـد نظـام   
مع عدم مساهمة القذافى والتى كانت تمنع تملك أى عقار بغرض التأجير ، 

  .الدوله فى بناء مساكن لألسر التي ال تملك عقاراً 

من مجموع العينة كان ضيق % 29.8الدافع الثاني الذي تحصل على نسبة   ب ـ 
السكن فى المدينة ، وهذا أيضاً أمر متوقع ، فمن الطبيعي أن يزداد عـدد  

ـ  ون أسـراً  األسرة بالمواليد الجدد ، وعندما يكبر األبناء يتزوجون ويكون
  .جديدة ، وهكذا تتمدد األسرة وتتفرع وتتوسع ، ولم يعد السكن يسعها 

من مجموع العينة هو توفر % 25.5جـ ـ السبب الثالث الذى تحصل على نسبة  
قطع األراضى ورخص سعرها فى الضواحى والظهيـر بعكـس المدينـة    

ارها المكتظة التى يندر فيها وجود أراضى للبناء ، واذا وجد تكـون أسـع  
مرتفعة جداً خاصة فى الشوارع واألحياء الرئيسية فـى المدينـة ، حيـث    

  . وصلت أسعار األراضي إلى مستويات خيالية 

من مجموع العينة ذكرت أن من أهم الدوافع التى جعلتها تترك % 6.6نسبة   د ـ
داخل المدينة إلى الضواحى والظهير هى رخص مواد البناء وأجور األيدى 

ذا أمر ال يمثل دافعاً قوياً إلى الهجـرة ، اللهـم إال إذا كـانوا    العاملة ، وه
يعنون بذلك توفر مواد البناء األقل جودة ، وتوفر األيدى العاملـة األقـل   

  . خبرة فى الضواحى والظهير 

التمتـع  : هـ ـ وهناك أسباب أخرى ذكرها بعض المستهدفين باالستبيان وهـى   
العمل ، وانتقال الزوجة إلى مكـان   بالراحة والهدوء ، والقرب من أماكن

إقامة الزوج ، والحصول على المنزل أو أرض البناء عن طريـق اإلرث،  
مـن مجمـوع العينـة ،    % 13.1كل هذه األسباب مجتمعة تحصلت على 

  .وبذالك يمكن اعتبارها دوافع ثانوية 
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  2012سنة  األسباب التي أدت للهجرة إلى هذه المناطق ) 2ـ  4(  جدول
 % الصحيحة االستبيانات عدد ؟الحي هذا في للسكن االنتقال بابسا ما

 29.8 209 المدينة في السكن ضيق

 70.2 492 مبين غير

 34.4 241 المدينة في السكن على الحصول صعوبة

 65.6 460 مبين غير

 25.5 179 سعرها ورخص األراضي قطع توفر

 74.5 522 مبين غير

 6.6 46 املةالع واأليدي البناء مواد رخص

 93.4 655 مبين غير

 13.1 92 تذكر أخرى

 86.9 609 مبين غير

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : الرغبة في االنتقال داخل المدینة   ـ 
 داخـل  لعودة إلـى ا في يرغبون ال المدينة من ينتقلون الذين السكان أغلب

 كان وهذا،  العينة مجموع من% 52.5 يحوالإلى  نسبتهم وصلت حيث،  المدينة
 وكذلك،  التلوث من الهروب وكذلك المدينة داخل االزدحام من أهمها أسباب لعدة
 مـع  التـأقلم  و، أ الهدوء و الراحةللبحث عـن  و، أ المدينة داخل اإليجار غالء

  . مكان اإلقامة الجديد فى الضواحي والظهير
  2012سنة  ى داخل المدينةالرغبة في العودة ال)  3ـ  4( جدول 

 % الصحيحة االستبيانات عدد المدينة داخل االنتقال في ترغب هل

 47.5 333 نعم

 52.5 368 ال

 100.0 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 
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  : الرغبة في أن یكون الحي جزءًا من المدینة   ـ 

 إقامتهم الجديد فى الضواحي والظهير مكان يكون نأ في يرغبون الذين نإ 
 مجمـوع  مـن % 85.6 حواليإلى  نسبتهم صلت بميزاتها ويتمتع المدينة من جزء
 حواليإلى  نسبتهم تصل المدينة من جزء كوني أن في يرغبون ال الذين و،  العينة
، وفى هذا دليل علـى أن مسـتوى الخـدمات التـى      العينة مجموع من% 14.4

ن فى الضواحي والظهير ال يرقى إلى مستوى الخدمات داخل يتحصل عليها السكا
  .المدينة

  2012سنة  الرغبة في أن يكون الحي جزء من المدينة)  4ـ  4(  جدول

 جزء مكان االقامة الجديد يكون
 المدينة مخطط من

 %  عددال

 85.6 600 نعم

 14.4 101 ال

 100.0 701 المجموع

  .  2012حقلية ، استبيانات الدراسة ال: المصدر   ـ 

  : امتالك عقار داخل المدینة   ـ 
 داخـل  اًعقار يملكون ال الذين السكان أن يوضح)  5ـ   4( الجدول رقم 

 مـا ، أ العينـة  مجموع من% 88.3 حواليإلى  نسبتهم يصل ) بنغازي(  المدينة
 مجمـوع  من% 10.8 حواليإلى  نسبتهم صلت المدينة داخل اعقار يملكون الذين
وهذا يثبت أن الغالبية العظمى من المهاجرين إلى الضـواحي والظهيـر   ،  العينة

أقدموا على االنتقال من داخل المدينة ألنهم ال يملكون سكناً فيها ، وحتى القلة التى 
الحكومـة مكنـت منـه     تملك سكناً داخل المدينة قد ال تستطيع التصرف فيه ألن

  . أشخاصاً آخرين
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  2012سنة  داخل المدينةامتالك عقار  ) 5ـ  4(  جدول

 %  عددال المدينة داخل عقار امتالك

 10.8 76 نعم

 88.3 619 ال

 9 6 مبين غير

 100.0 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : امتالك عقار في الضواحي والظھیر   ـ 

ير يمتلكون فى محاولة لمعرفة ما إذا كان المهاجرون إلى الضواحي والظه
عقاراً آخر غير السكن فى المنطقة التي انتقلوا إليها ، وما هـو العقـار ؟ أفادنـا    

يمتلكون عقاراً آخـر  % 57.3االستبيان بأن أكثر من نصف الذين شملتهم العينة 
غير المنزل الذى يسكنونه ، وأن الذين ال يمتلكون إال بيوت سكنهم فقـط بلغـت   

ة ، وهذا يدل على أن أي مهـاجر انتقـل إلـى    من مجموع العين% 42.7نسبتهم 
الضواحي والظهير يسمح له دخله وقدرته المادية بامتالك عقاراً آخر يستعمله فى 
عمله الخاص ، أو يؤجره لزيادة دخله ، أقدم على تلك الخطـوة ألن مسـتويات   

  .سعار الدخل األسرى فى ليبيا منخفضة مقابل ارتفاع متواصل فى األ

) مزرعة ( الملكية ، فقد تعددت وتنوعت ، غير أن ملكية  فيما يخص نوع 
من مجموع العينة ، مما يثبت توسع البناء % 33.1شغلت أعلى نسبة حيث بلغت 

العشوائى واكتساحه لألراضي الزراعية ، ففى غياب التخطيط السليم وعدم التقيـد  
تخصيصـه  بتراخيص البناء ؛ لجأ مالك المزارع إلى اقتطاع جزء من المزرعة و
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لبناء مسكن ، ومن المعروف أن عدداً كبيراً من سكان المدن يمتلكون مزارع فى 
نقل سكنهم مـن داخـل المدينـة إلـى      لىإ اضطرواالمناطق المحيطة ، فعندما 

الضواحي والظهير استغلوا جزء من مزرعتهم لبناء المساكن ، زيـادة علـى أن   
استغلوا جانباً منها لسكنهم هرباً بعض المقتدرين اشتروا مزارع فى تلك المناطق و

  .من المدن 

تلي نسبة أنواع الملكيات األخرى نسبة ملكية المزارع بفارق كبير ، فالذين 
من مجموع العينة ، والذين يملكون % 10.7يملكون محالت تجارية بلغت نسبتهم 

من مجموع العينة ، تلي هذه النسبة نسبة من يملكون مخازن التـي  % 4.7ورش 
، وأخيراً من يملكون مصانع للطوب االسمنتى الذين بلغت نسـبتهم  % 4.0 بلغت
فقط من مجموع العينة ، وهذا التوزيع يدل على الواقع االقتصادى الصعب % 1.4

الذى يعيش فيه هؤالء المهاجرين والشعب الليبي بصفة عامـة ، والـذى تميـز    
ار ، الشيء الذي دفع بانخفاض فى األجور، وقلة الدخل ، واستمرار ارتفاع األسع

أرباب األسر إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل يستعينون بها على توفير نفقات 
األسرة ومتطلبات المعيشة ؛ فلجأوا إلى تشييد هذه المباني التي تحتل غالباً جـزءاً  
من األرض التي شيد عليها المسكن ، وارتفاع أو انخفاض نسبة كل نوع من هذه 

ة يخضع لما يتطلبه من مساحة أرض ، فالمحالت التجارية يمكن األنواع من الملكي
، بينمـا  % 10.7تشييدها على مساحة محدودة من األرض ، ولهذا بلغت نسـبتها  

على % 4.0و % 4.7الورش والمخازن التي تتطلب مساحات أوسع بلغت نسبتها 
نسبتها التوالي ، أما مصانع الطوب االسمنتي التي تتطلب مساحة أوسع فقد بلغت 

  . فقط من مجموع العينة% 1.4
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  2012سنة  امتالك عقار في الضواحي والظهير ) 6ـ  4(  جدول

 % العدد نوع الملكية

 33.1 232 مزرعة

 10.7 75 تجاري محل

 4.7 33 ورشة

 4.0 28 مخزن

 1.4 10 طوب مصنع

 3.4 24 أخرى

 42.7 299 المالكين غير

  % 100  701  المجمـوع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : نسبة النوع للمھاجرین   ـ 

 يأ النوع:  أهمها من نيالمنتقل سكانالب الخاصة النتائج بعض عندنا ظهرت
 بنغـازي  مدينة في المدنية السجالت :أن  ووجدنا نليالمنتق واإلناث، الذكور عدادأ

ـ أ ال، إ الذكور من أكثر اإلناث هجرة أن لنا أظهرتقد   الدراسـة  ثنـاء أ فـي  هن
سجالت عائالتهم مـن   نقل دون بكثرة يهاجرون كذلك الذكور أن اتضح الميدانية

 مقر سكنهم األصلي داخل المدينة إلى الضاحية أو الظهير الذى انتقلوا إليـه فـي  
 مجمـوع  نم% 60.6إلى  وصلت الذكور نسبة نأ نالحظ حيث،  الجديدة منطقةال

 حيـث  ، المدروسـة  العينة مجموع من% 39.4إلى  فوصلت اإلناث ما، أ العينة
 الشـكل  في كما المنطقة إلى سابقةهجرة  إلى الذكور في الزيادة هذه إرجاع يمكن
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60.6%

39.4%
ذكور
إناث 

وهذا عكس ما هو مثبت في إحصائيات السجل المدنى التـي تفوقـت   .  )1ـ   4(
لمباني التـي شـيدت حـديثاً فـي     فيها نسبة اإلناث ، وذلك راجع إلى أن أغلب ا

الضواحي والظهير قام بتشييدها المقبلون على الزواج والمتزوجون حديثاً الـذين  
يستخرجون كتيبات عائلة جديدة يتم تسجيلها في تلك الضواحي والمناطق المحيطة 
بالمدينة ، وبما أن كتيب العائلة يصدر باسم رب األسرة وهو الزوج ثم تسجل فيها 

نتقل اسمها من كتيب عائلتها األصلى التي تقيم عـادة داخـل مركـز    الزوجة وي
المدينة، وهكذا يتم تسجيلها كمنتقلة من وسط المدينة إلى الضواحي ، أما الـزوج  
الذي صدر كتيب العائلة باسمه فال يسجل كمنتقل ألن كتيبه صدر أصال من تلـك  

ن إلي الضـواحي  الضاحية أو الظهير ، وبذلك تحسب الزوجة من ضمن المهاجري
والظهير وال يحسب الزوج ، وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة نسبة اإلناث بين 

  .المهاجرين إلى تلك المناطق واألحياء خارج مركز المدينة 

   نسبة النوع للعينة المدروسة)  1ـ  4( شكل 
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  : التركیب العمري للمھاجرین   ـ 
ـ  51 األعمـار  فئة أن عندنا فظهر المهاجرين عمارأ ناحية منأما   أكثرف

 50 ـ41 فئة تلتها ثم، % 25.0إلى  صلتقد و فنجدها،  مهاجرة فئة كبرأ احتلت
 ،%22.0 على تحصلت حيث سنة 40 ـ 31 فئة ثم، %  24.5إلى  وصلت حيث
 هاإرجاع ويمكن أكثرف 51 الفئة هي للضواحي مهاجرة فئة كبرأ أن نالحظ هنا من

ن الفارق بـين  أب علماً،  المدن ضجيج عن بعيداً الهدوء و الراحة عن البحثإلى 
والظهير من  يلى الضواحإعداد المهاجرين أن أيثبت  وهذا ما،  النسب ليس كبيراً

ربـاب  أعمار مـن  األ يفهى تشمل متوسط، تلك الفئات العمرية الثالث متقاربة 
  . سراأل

  التركيب العمري للمهاجرين ) 2ـ  4( شكل 

  

  : التعلیمي للمھاجرین المستوى   ـ 

 وهي الأ نتيجة عندنا ظهرت التعليمي المستوى يخص سؤاالً طرحنا عندما
 وصـلت  حيث ، الضواحيإلى  تتجه فئة كثرأ هم الجامعي التعليم ذوي السكان نأ
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 وصـلت  حيث،  الثانوي التعليم وذو السكان تليها،  % 43.7 حواليإلى  منسبته
 حـوالي إلـى   نسبتهم فوصلت عدادياإل التعليم أما، % 20.5 حواليإلى  نسبتهم
 عندهم الجامعية داتاالشه حملة من السكان أنإلى  هإرجاع يمكن وهذا، % 19.5
 ، كثر دخـالً أ أي أفضل و أحسن وظائفهم و األراضي هذه في البناء على القدرة
  :  التالي الجدول في كما

  2012سنة المستوى التعليمي للمهاجرين  ) 7ـ  4( جدول 

 التعليمي المستوى
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 8.3 58 أمي

 4.4 31 بتدائيا

 19.5 137 إعدادي

 20.5 144 ثانوي

 43.7 306 جامعي

 3.6 25 مبين غير

 100 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : المھاجرین  مكان میالد السكان  ـ 

 باتجاه بنغازي مدينة من اهاجرو الذين السكان ميالد مكان يعند النظر ف 
 نسبتهم الشرقية المنطقة في المولودون السكان نأ لنا يظهر،  الظهير و الضواحي

 الشرق سكان نسبة وصلت حيث ، الغربية المنطقة في نيالمولود السكان من أعلى
 حواليإلى  نسبتهم وصلتف الغرب سكان،  ماأ العينة مجموع من% 81.6 حوالي
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. الدراسة منطقة من الشرقية المنطقة سكان قربإلى  هإرجاع يمكن وهذا،  1.9%
  :  التالي الجدول في كما

  2012سنة  مكان ميالد المهاجرين ) 8ـ  4(  جدول
  

 الميالد مكان
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 81.6 572 الشرقية طقةالمن

 7.1 50 الوسطى المنطقة

 1.9 13 الغربية المنطقة

 2.6 18 )خارج ليبيا(الدولية

 6.8 48 مبين غير

 100 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : الحالة االجتماعیة للمھاجرین   ـ 

 أن لنـا  اتضـح  راسـة الد ةـعين ة فىـموضوع الحالة الزواجي تتبع من
 الزواج لهم يسبق لم الذين السكان ةـنسب من نسبه أعلىو أكثر نيالمتزوج ةـنسب
 ، العينـة  مجموع من% 64.5 حوالي ينالمتزوج نسبة وصلت حيث ـ  أعزب ـ
 نسـبة  بينمـا ،  العينة مجموع من% 29.4 حواليإلى  وصلتف عزباأل نسبة أما

% 2.4 حواليإلى  وصلت حيث لمدروسةا المنطقة في تنخفض جداً نجدها المطلق
  .) 9ـ  4 ( الجدول في كما
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  2012سنة  الحالة االجتماعية للمهاجرين ) 9ـ  4(  جدول

 جتماعيةاال الحالة
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 64.5 452 متزوج

 29.4 206 أعزب

 2.4 17 مطلق

 3.7 26 أرمل

 100 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  :  متوسط حجم األسرة المھاجرة   ـ 

 سـر اُأل أربـاب  إليها يلجأ المناطق هذه أغلب أن إلى هإرجاع يمكن وهذا
راضى والبنـاء  سعار األأمن غالء  سرهم هرباًلبناء مساكن أل ن حديثاًووالمتزوج

ـ   يخيرة التداخل المدينة خاصة فى السنوات األ رة البنـاء  ـانتشرت فيهـا ظاه
  .  العشوائى

 تحصـلت  نسبة أعلى أن نجد المهاجرة سرةاأل حجم متوسط ندرس وعندما
 وصـلت  حيـث ،  أشخاص 10إلى  6 من هاأفراد عدد صلي التي سرةاأل عليها
 أفـراد  5إلـى   1 هاأفراد عدد التي سرةاأل وتبعتها، % 47.1 حواليإلى  نسبتها
 15إلـى   11 هـا أفراد عدد التي سرةاأل أما، % 35.8 نسبة على تحصلت حيث

ن أوهذا يدل على  ,التوالي على% 1.3 و% 8.0 نسبة على فتحصلت أكثرف 16و
  .  سريشكلون غالبية األ المتزوجون حديثاً

 لتعلـيم ا ذوي السـكان  مـن  هم المهاجرة رــساُأل غلبأ أن علىزيادة 
 من أعلى نجدها حيث ، ةسراأل في سلالن تنظيم على يحرصون الذين و الجامعي
   : النسب هذه يوضح التالي والشكل ، الليبية الدولة في سراُأل متوسط
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  ) 3ـ  4( شكل 

  متوسط حجم األسرة المهاجرة

  

  

  

  

  

  
  

  

  : مھنة السكان المھاجرین   ـ 

 مدينـة  وسـط  من ينتقلون الذين السكان مهنة عن تساؤالً الباحثة ووضعت
ـ  السكان أكثر أن نالحظ حيث ، الظهير و واحيالض تجاهاب بنغازي  لـم  نيالمنتقل
 يعملـون  أي تربوية مهنتهم السكان غلبأ أن نالحظ و،  المدن في مهنتهم يغيروا

 السـكان  وتبعتهـا ، % 32.2 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث،  التعليم قطاع في
  .  %24.3 حواليإلى  نسبتهم وصلت الموظفون الدولة في يعملون الذين

، %5.0 حواليإلى  نسبتهم صلت الحرة عمالاأل مجال في يعملون الذين ماأ
 النسبة تقلصت ثم، % 4.6 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث المتقاعدين نسبة تليها
 المهن نسبة هايوتل،  العسكرية المهن ذوي عند% 1.6 حواليإلى  وصلت نأإلى 
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إلـى   وصـلت  نأى إل وتقلصت، % 1.0 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث الطبية
  : التالي الجدول في كما الهندسية المهن ذوي السكان عند% 0.9 حوالي

 الحضـرية  مهنتهم ايغيرو لم نيقلالمنت السكان نأ السابقة النتائج من نالحظ
 ليهـا إ المهاجر المناطق جعل ما هذاو،  الضواحي و الريفإلى  نتقالهما بعد حتى
 في توجد التي التقاليد و العادات نشر بببس ريفية منها أكثر ريةضالح صفة تأخذ

 رحلـة  يخوضون أنهم أي،  هي كما الزالت مهن السكان أن على عالوة،  المدينة
 عمـل  يـوم  ليقضوا المدينةإلى  إليها المنتقل المناطق و الضواحي من يوماً عمل

  .  الطرق حوادث مخاطر يسبب ما عادةً وهذا ، اليوم هذا نهاية في ويعودون

  2012سنة  مهنة المهاجرين ) 10ـ  4 ( جدول

 المهنة
 األساسية

 االستبيانات عدد
 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 24.3 170 موظف

 1.0 7 طبية مهن

 0.9 6 هندسية مهن

 1.6 11 عسكرية مهن

 32.2 226 تربوية مهن

 5.0 35 حرة عمالأ

 4.6 32 متقاعد

 30.5 214 مبين غير

 100.0 701 عالمجمو

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 
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  : تاریخ االنتقال إلى مناطق الضواحي والظھیر   ـ 
 المكانإلى  انتقال خرآ تاريخ :وهو أال الدراسة هذه في تساؤل همأ عن ماأ
 م1973 عام من دراستي بدأت قدف،  ومختلفة مهمة نتائج على تحصلت فقد الحالي

  :  تيكاآل فهي عليها المتحصل النتائج ما، أ م2009 عامإلى 
، م 2005 ـ م 1995 يـعام نـبي نـالمهاجري للسكان نسبة أعلى كانت

 م2006 يـعام بين السكان نسبة تلتها،  %29.8 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث
 عامي في السكان نسبة ماأ، % 18.0 حواليإلى  النسبة وصلت حيث،  م2011ـ

 فتـرة  مـا أ ، العينة مجموع من% 13.8 نسبة على فتحصلت م1994 ـم  1984
  :  التالي الجدول في موضح هو كما تذكر نسبة يوجد فال م1983 ـ م1973

 أما ، م1976 عام بعد 4 رقم القانون تطبيق بعد ماإلى  ذلك إرجاع يمكن و  
 ولـم  المدينـة  فـي  مسـاكن  على تحصلوا الناس من كثيرفال الثمانينات أوائل في
 علـى  رقابـة هنـاك   يصبح ولم ، التنمية خطط مدة انتهت ذلك بعدو ، خرجواي

النـاس   اضـطر  مما ، المدينة داخل سكن على الحصول وصعوبة ، العشوائيات
  . هناك المساكن ثمن لرخص الضواحيإلى  خروجلل

  توزيع المهاجرين الى الضواحى والظهير حسب تاريخ انتقالهم)  4ـ  4( شكل 
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61.2%10.0%

27.4%
1.4%

حوش
شقة
فیال
كوخ أو بركة

  : الذین یسكنھ المھاجرون نوع السكن   ـ 

 يسـكنه  الـذي  المسكن نوعإلى  نتطرق سوف الدراسة من الجزء هذا في
 أغلـب  أن نجـد  حيث،  وظهيرها ضواحيهاإلى  المدينة من انتقلوا الذين السكان

والحوش كما هو معروف عبارة عن منزل ،  حوش:  نوع من هي المساكن نواعأ
وقد ، على عدة حجرات ومنافع  ييحتوبالطوب االسمنتى و يمبن يرضأمن طابق 

 وصلتو،  يذا كان يقع على شارع رئيسإيلحق به محالت خارجية تؤجر كمتاجر 
 مجمـوع  مـن % 61.2 حواليإلى  تسكن هذا النوع من المنازل يسر التة األنسب

% 27.4 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث،  فيال:  نوع من المساكن تلتها،  العينة
 حيـث ،  الضواحي في قليلة فهي شقة : نوع من المساكن ماأ ، العينة مجموع من
 إلى أن راجع وهذا،  العينة مجموع من% 10.0 حواليإلى  تصل نسبتهم نأ نجد

 ،دورين من وأة أرضي مساكن هاأغلب بل،  العمارات فيها تبنى ال الضواحي أغلب
إلـى   سـبتها ن تصـل  حيث،  تنعدم تكاد وأ قليلة فنجدها ذلك غير أو كواخاأل أما

  ـ  : التالي الشكل في كما العينة مجموع من % 1.45 حوالي

  نوع السكن الذي يسكنه المهاجرون)  5ـ  4( شكل 
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  : عدد أدوار المنزل الذي یسكنھ المھاجرون   ـ 
 فـي  المقامة المساكن في األدوار عدد لنا يوضح فهو التساؤل هذا عن ماأ
 ،رضـي األ دورال ذوي من% 62.9 نسبة أن فنجد،  الظهير و الضواحي مناطق
 . حوش نوع من هاأغلب أن عندنا ظهر الذي المسكن نوع في عنها تحدثنا ما وهذا
 وتنخفض، % 31.0 حواليإلى  نسبتها وصلت ولاأل دورال ن ذاتالمساك أن نجد

 و% 3.9 نجـدها  حيث،  أكثرف دوارأ الثالثة وأ الدورين اتذ المساكن في النسبة
 كـانوا  الضـواحي  في السكان أنإلى  هإرجاع يمكن وهذا،  التوالي على% 2.3
 في بالبناء تراخيص وجود عدم بسبب المبنى لهذا قواعد وضع دون بالبناء مونويق

 عدد يتحمل ال المبنى نأل؛  فقط اًرضيأ اًدور نيبنو جعلهم ما وهذا،  المناطق هذه
كثـر مـن   أمن بناء تمكنهم  ن قدرتهم المالية محدودة الوكذلك أل، ى خرُأ دوارأ

  .دور
 ال أنهم حيث ، المبنى ترخيص وهو أال بعد فيما هعن نتحدث سوف ما وهذا

  . السليم البناء بقواعد يتقيدون
الذين شملتهم  عدد أدوار المنزل الذي يسكنه المهاجرون)  11ـ  4(  جدول

  2012سنة  عينة االستبيان

 % االستبيانات عدد األدوار عدد

 62.9 441 أرضي دور

 31.0 217 أول دور

 3.9 27 ثانٍ دور

 2.3 16 أكثرف دوارأ ثالثة

 100.0 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 
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  : مكان بناء المسكن الذي یسكنھ المھاجرون   ـ 

 زراعيـة  ضٍارأ على مبنية المساكن أغلب فنجد المسكن بناء مكان عن ماأ
 على سلباً يؤثر ما وهذا،  العينة مجموع من% 48.4 حوالي نسبتها وصلت حيث

 منهـا  الستفادةاو ةللزراع األراضي استغالل من فبدالً ، للمدينة الزراعي الظهير
 المحاصـيل  على يؤثر ما وهو بهم ةخاص مساكن بناء في باستغاللها السكان يقوم

  . وتدهور النشاط الزراعى بها للمنطقة الزراعية

 وصـلت  حيـث  عليها المساكن بناء في نصيب الصخرية راضيلأل كذلك
  . العينة مجموع من% 32.4 حواليإلى  انسبته

 نسبة وصلت حيث، المساكن بناء في نصيب لها كذلك المراعي راضيأ و   
 مـا  وهـذا %16.1 حواليإلى  المراعي راضيأ على منازل يقيمون الذين السكان
  .ي ويحد من نشاط الرعى التقليد لبالدا في الحيوانية ةالثرو على يؤثر

 المسـاكن  نسـبة  نأ نجد حيث،  للسكن السبخية راضياأل استغالل خيراًأو
  .العينة مجموع من %3.1 حواليإلى  تصل ةخيالسب راضياأل على المقامة

 فـي  ثيراًأكثر تأالمقامة عليها يكون  يراضتوزيع المساكن حسب نوع األو
 احتلـت  المسـاكن  فنجد ، وأبوعطني،  القوارشة ضاحية :مثل ، المدينة ضواحي

 تراقـب  جهـة  توجـد  ال حيـث  ، الحالىالوقت  في وخاصة الزراعية يضااألر
 ، للزراعـة  صصـت خُ والتي بالدولة الخاصة األراضي تقسيم مليةع في نااإلسك
 ، منهـا  لالسـتفادة  مخازن أو ، تجارية محالت أو ، هانيسكنو منازل إما فنجدها

 تقـوم  الزراعـة  المحاصيل أكثر فأصبحت ، المدينة تغذي التي عةراالز هملتوُأ
 علـى  يـؤثر  ممـا  ، الداخل في زراعتها من بدالً الخارج من باستيرادها المدينة
 لها المخصصة مراعيها في تربيتها من بدالً لماشيةل اًاستيراد فنجد ، الدولة ميزانية
 مـا  وهذا ، الغابات في ارواألشج الخضراء األعشاب على بتربيتها يقومون حيث

  .  الجائر بالرعي يسمى وما بالغابات ضري
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48.4%

16.1%

32.4%

3.1%

أراضي  زراعیة 
مراعي  أراضي  
أراضي  صخریة
أراضي  سبخیة

  مكان بناء المسكن ) 6ـ  4( شكل 

  

  

  

  

  

  
  

  : استخدام المبنى الذي یسكنھ المھاجرون   ـ 
 منـازلهم  يسـتخدمون  والظهير يالضواح إلىالمهاجرين  السكان أغلب نإ
 من فهم% 7.7 حوالي أما، % 92.3 حواليإلى  نسبتهم صلت حيث،  فقط للسكن
 كمحل للمنازل استخدامهم : مثل خرىأ غراضأل منازلهم يستخدمون الذين السكان
 ةكورش يستخدمونها الذين ماأ، % 5.1 حوالي نسبتهم هم السكن جانب إلى تجاري

ـ ؤي الذين السكان نسبة تلتها،  %1.0 حوالي نسبتهمف نسـبتهم ف منـازلهم  رونـج 
% 0.7 حـوالي  نسبتهم فتصل كمخزن منازلهم ونيستخدم الذينو، % 0.9 حوالي
  : ياآلت الجدول في كما

  2012سنة استخدام المبنى  ) 12ـ  4(  الجدول

 المبنى استخدام
المساكن التى شملت  عدد

 ةات الصحيحاالستبيان
% 

 92.3 647 فقط للسكن

 7.7 54 وآخر وغرض للسكن

 100.0 701 المجموع

  .  2012الحقلية ،  استبيانات الدراسة: المصدر   ـ 
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  2012سنة  استخدام المبنى ألغراض أخـرى ) 13ـ  4(  الجدول

 األخرى غراضاأل
 المساكن التى شملتها عدد

 الصحيحة االستبيانات
% 

 5.1 36 تجاري محل

 0.7 5 مخزن

 1.0 7 ورشة

 0.9 6 االيجار

 92.3 647 سكن فقط

 100.0 701 المجموع

  .  2012اسة الحقلية ، استبيانات الدر: المصدر   ـ 

  : كیفیة حصول المھاجرین على منازلھم   ـ 

 الظهيـر  و الضواحيإلى  هاجرواالذين  السكان أغلب نأ عندنا ظهر وهنا
 تصـل  حيث،  هانيسكنو الذين المنازل مالك من هم الماضية السنوات عقابأ في

% 6.8 همنسـبت  الذين السكان ما، أ العينة مجموع من% 93.3 حواليإلى  نسبتهم
  . بها والعيش المناطق هذه في يجاراإلإلى  طروااض الذين السكان من هم

 من مساكنهم على نيحصلو واكان السكان أغلب نأ إلى هإرجاع يمكن وهذا
 ةنسـب  أما،  الخاصة بأموالهم المنازل هذه بشراء قاموا% 45.4 مونسبته، الدولة
 الجدول في كما األجداد نم رثإ طريق عن منازلهم على تحصلواف منهم% 15.3
  :  التالي
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  2012سنة  كيفية حصول المهاجرين على منازلهم ) 14ـ  4(  الجدول

كيفية الحصول على 
 المسكن 

 المساكن التى شملتها عدد
 الصحيحة االستبيانات

% 

 45.4 318 شراءـ  1

 15.3 107 رثـ إ 2

 32.5 228 الدولة من تمليكـ  3

 6.8 48 إيجارـ  4

 100 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : الحصول على ترخیص للمسكن   ـ 

 وهـي  متوقعةً نتيجةً وجدنا المنازل تراخيص يخص سؤاالً ناطرح وعندما
 من ترخيص بدون وهي هانويسكنو منازلهم يبنون كانوا نيالمنتقل السكان أغلب أن

 الـذين  أما،  العينة مجموع من% 36.5 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث،  الدولة
 أما، % 32.4 حوالي نسبتهم فوصلت قديم ولكنه الدولة من ترخيص على تحصلوا

 مـن % 20.4 حواليإلى  نسبتهم فوصلت الحديث الترخيصالذين تحصلوا على 
  .  العينة مجموع

 علـى  المقامة المساكن هي ترخيص بدون هى يتال المساكن أغلب أن نجد
 مـن  أكثـر  بـوعطني  منطقة في ضحاًاو هذا وجدنا حيث،  راعيةالز األراضي
فهى منطقـة  ، راضى الزراعية غلب مساكنها على األأبنيت  فتلك المنطقة ،غيرها

 ترخيص بدون هاأكثر المساكنأن  نجدلذلك  ،ضيها الزراعية الجيدة ارأاشتهرت ب
  .  الدولة من

  2012سنة  ترخيص بناء المسكن)  15ـ  4(  الجدول
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 % الصحيحة االستبيانات عدد البناء خيصتر

 32.4 227 قديم ترخيص

 20.5 144 حديث ترخيص

 36.5 256 ترخيص بدون

 89.4 627 المجموع

 10.6 74 مبين غير

 100.0 701 المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : الخدمات التعلیمیة في الضواحي والظھیر   ـ 

فأغلـب  ، ة االستبيان توفر المرافق التعليمية فى منطقة الدراسة كد نتيجؤت
والتعلـيم   يوالثانو يساسمناطق الضواحى والظهير تتوفر فيها مدارس التعليم األ

 تعلـيم لل مـدارس  يوجـد  بـنعم  أجابوا الذين السكان نسبة تصل حيث ،المتوسط 
 متـوفر  غيـر ب أجـابوا  الـذين  اأم،  العينة مجموع نم% 94.0 حوالي األساسي
  .  فقط العينة مجموع من% 6.0 حواليإلى  نسبتهم فوصلت

ـ  أجابوا الذين السكان ةنسب فوصلت والمتوسط الثانوي التعليم عن أما ـِـ ب
 حـوالي إلـى   الِـ ب أجابوا الذين و،  العينة مجموع من% 79.6 حواليإلى  نعم

 التعليمية انيالمب في نقص وجود عدم على يدل وهذا ، العينة مجموع من% 20.4
تقـع   العشوائي البناء مناطقغلب أو،  والظهير الضواحي في تآالمنش هذه وتوفر

  . بالقرب من هذه المرافق التعليمية 
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  2012سنة  الخدمات التعليمية في الضواحي والظهير ) 16ـ  4 ( الجدول
 % االستبيانات عدد  

 94.0 659 نعم األساسي التعليم مدارس

 6.0 42 ال 

 100.0 701  مجموعال

 79.6 558 نعم واألساسي الثانوي التعليم مدارس

 20.4 143 ال 

 100.0 701  المجموع

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 

  : خدمات المیاه واإلنارة والخدمات الصحیة في الضواحي والظھیر   ـ 

 أن فنجـد  المنطقـة  في الصحية والخدمات واإلنارة المياه خدمات عن أما
% 92.7 حـوالي  نسـبتهم  تكان الحي في كهربائي تيار شبكة بتوفر أجابوا الذين
  . العينة مجموع من% 7.3 حواليإلى  نسبتهم وصلت نعدامهااب أجابوا والذين

 بتوفرهـا  أجابوا فمعظمهم المنطقة في هاتوزيع وخط المياه مصادر عن أما
 بال أجابوا الذين ، أما العينة جموعم من% 77.5 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث

  . العينة مجموع من% 22.5 هي فنسبتهم

 تربط التي الخاص والنقل العام النقل طريق عن المواصالت توفر عنأما 
 حواليإلى  نسبتهم وصلت حيث نعمـِـ ب أجابوا نيالمنتقل أغلبف بالمدينة الحي

 من% 31.8 حوالي نسبتهم وهم ال إجابات ومجموع العينة مجموع من% 68.2
  .  العينة مجموع
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 أجابوا السكان أغلبف،  منطقة الدراسة في مهم دور الصحية للخدمات كذلك
 مـن % 32.4 حـوالي إلـى   نسبتهم فوصلت ما حدإلى  ولكن خدمات توجد بأنه

 مـن % 22.3 فهـم  صـحية  خدمات توفر بعدم أجابوا الذين ، أما العينة مجموع
  : العينة مجموع

  خدمات المياه واإلنارة والخدمات الصحية في  ) 17ـ  4(  جدول
  2012سنة  الضواحي والظهير    

 % الصحيحة االستبيانات عدد ال/  نعم 

 الكهرباء شبكة

 92.7 650 نعم

 7.3 51 ال

 701 100.0 

 المياه مصادر

 77.5 543 نعم

 22.5 158 ال

 701 100.0 

 الحي تربط صالتامو
 بالمدينة

 68.2 478 نعم

 31.8 223 ال

 701 100.0 

 الصحية الخدمات

 32.4 227 نعم

 22.3 156 ال

 45.4 318 ما حد إلى

 701 100.0 

  .  2012استبيانات الدراسة الحقلية ، : المصدر   ـ 
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  والنتائج ـةالخاتمـ
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  : النتائـج   ـ 

جـاه  الهجرة العكسية من وسط مدينة بنغـازي بات " هذه الدراسة توصلت 
   :إلى النقاط التالية  " 2009ـ  1973الضواحي والظهير خالل الفترة من 

في  اًهي أن المواليد األحياء المسجلين في مدينة بنغازي كان معدلهم مرتفع
هذا المعدل في عـام   ضوانخف ، في األلف 58.0، حيث وصلت إلى  1973عام 

الحالـة  : ن أهمها مك لعدة أسباب ، وذلفي األلف  25.7حيث وصل إلى  2009
مرتفع في المعدل الوفيات  ، كذلك في هذه الفترة) أي حاالت الزواج ( االجتماعية 

 2009عـام  ، ثم انخفض  في األلف 12.8إلى حوالي  ، حيث وصل 1973عام 
، وهـذا يمكـن إرجاعـه إلـى التطـور       في األلف 6.3حتى وصل إلى حوالي 

في الشق الثاني من  هاج النفط ، غير أناالقتصادي الذي حصل للبالد منذ بداية إنت
 العكسية ، فكانتالدراسة تناولت دراسة خطط التنمية وتأثيرها في حركة الهجرة 

، وقد كان عدم تحقيق تطور تنمـوي مهـم    أن هذه الخطط قد فشلتيجة هي النت
ومنظم في السكن والخدمات في مدينة بنغازي من أهم األسباب التي دفعت بجـزء  

  . لمدينة إلى النزوح إلى الضواحي والظهيرمن سكان ا

ومن دراسة حجم واتجاه الهجرة العكسية من مدينة بنغازي إلى ضـواحيها    
المدني أن هجرة اإلنـاث هـي   السجل إحصائيات وظهيرها تبين لنا من دراسات 

أكثر من هجرة الذكور ، ويرجع ذلك إلى نقل سـجلهم المـدني بسـبب الـزواج     
ما عن هجرة الذكور فكانت ال تذكر إذا أخذنا حي والظهير ، أواالنتقال إلى الضوا
   .بتلك اإلحصائيات 

غير أنه من دراسة استمارة االستبيان التي توضح لنا نتائج هـذه الهجـرة     
اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية ، فنجد أن هجرة الذكور واضحة سواء كانت 

إلى عدم نقل الذكور أو  ي ذلك يرجعإذ أن السبب فجداً وأكثر من هجرة اإلناث ، 
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لذين سجلهم في لمهاجرون االعائالت سجلهم المدني معهم من منطقة إلى منطقة ، فا
هاجر إلى الضواحي والظهير المالصـقة  مبنغازي يبقى سجلهم في بنغازي وهو 

  . للمدينة 

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن الهجرة إلى ضـواحي المدينـة وخاصـة      
الكويفية أكثر من الهجرة إلى ظهير المدينة ، ويمكن إرجاعه إلى القرب القوارشة و

، وكذلك إلى أن بعض األسر في مدينة من المدينة ورخص أسعار األراضي هناك 
بنغازي يمتلكون مزارع وأرضي حراثة في تلك الضواحي التي كانت في السابق 

ات السجل المدني ، أمـا  اطق زراعية ريفية تحيط بالمدينة ، هذا بناء على بيانمن
عن البيانات التي ظهرت في استمارة االستبيان توضح أن ظهير النواقيـة أعلـى   

   . مهاجر إليها من قبل سكان بنغازي  منطقة

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي البناء العشوائي ، حيث نجد   
عشوائية ذات دور  أن المباني التي في الضواحي والظهير هي عبارة عن مساكن

ترخيص من الدولة، بدون  وقد شُيدتألنها ليست مبنية على أساس متين ،  ؛واحد 
على أراضي زراعية ، حيث تـؤثر   تُشيدوأخطر هذه المباني العشوائية هي التي 

على ظهير المدينة ، فبدل من استغالل هذه األراضـي فـي الزراعـة وتـوفير     
بحت الدولة تقوم باستيرادها مـن الخـارج علـى    الي المدينة ، أصالمحاصيل أله

حساب ميزانية الدولة ، وآخر هذه النتائج أن المواطن يقوم بالهروب من ازدحـام  
الستنشاق الهواء النظيف بعيـداً عـن ازدحـام    ؛ المدينة إلى الضواحي والظهير 

، خاصة مـع  المركبات ودخانها ، فوجدوا في هذه المناطق راحتهم واستقرارهم 
  .د بعض الخدمات مثل المدارس والمستوصفات والطرق المبعدة والكهرباء وجو



  
  
  
  

  قائمة المراجع
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  : الكتب : أوًال 

بيروت ، دار النهضة العربيـة ،  ( أبو عيانة ، فتحي ، جغرافية السكان ،  ـ 1
1986  . (  

بيـروت ، دار النهضـة   ( ، فتحي ، دراسات في علم السكان ،  أبو عيانة ـ 2
  ) .  1984العربية ، 

دراسـة ديموغرافيـة منهجيـة،    : ان أبوعيانة ، فتحي ، جغرافية السـك  ـ 3
  ) .  1980اإلسكندرية ، مؤسسة الثقافة العامة ، (

: طرابلس ( بدر الدين ، عباس ، التنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا ،  ـ 4
  ) . ت . مطابع الثورة العربية ، د 

الجماهيرية العربية الليبية ، أمانة اللجنـة الشـعبية العامـة ، التخطـيط      ـ 5
ـ   1973ي في الجماهيرية خالل االقتصادي والنمو االقتصادي واالجتماع

1990  .  

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، اللجنـة الشـعبية العامـة     ـ 6
  .  1980ـ  1997للتخطيط ن خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ، 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، اللجنـة الشـعبية العامـة     ـ 7
  .  1985ـ  1981االقتصادي واالجتماعي ، للتخطيط ن خطة التحول 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ، اللجنـة الشـعبية العامـة     ـ 8
،  1980ـ   1997للتخطيط ن خطة التحول االقتصـادي واالجتمـاعي ،   

  .ت . الجزء الثاني ، د 

،  1975ـ   1973الخطة الثالثيـة للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة       ـ 9
  . يرية العربية الليبية ، وزارة التخطيط الجماه
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أسس : السرياني ، عبدالهادي محمد محمود ، الجغرافية الكمية اإلحصائية  ـ 10
  ) .  1979جدة ، دار الفنون للطباعة ، ( وتطبيقات ، 

مطبوعـات جامعـة   ( الشلقاني ، مصطفى ، طرق التحليل الديموغرافي ،  ـ 11
  ) . ت . الكويت ، د 

ي ، النفط الليبي ، دراسة في الجغرافية االقتصـادية  الغدامسي ، محمد عل ـ 12
  ) .  1998بيروت ، دار الجبل ، ( وإنتاج النفط والغاز العربي ، 

ـ   ـ 13 ـ التحـوالت    اًقنوص ، صبحي ، وآخرون ، الثورة في عشـرين عام
اللجنة الشـعبية العامـة لإلعـالم    ( االقتصادية والسياسية واالجتماعية ، 

  ) .  1989يرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، والثقافة ، الدار الجماه

، ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس( الكيخيا ، منصور ، جغرافيا السكان ،  ـ 14
2003  . (  

 1963: وزارة التخطيط ، خطة التحول للسنوات الخمس  ،المملكة الليبية  ـ 15
  ) . ت . طرابلس ، مصلحة المطابع ، د ( ،  1968ـ 

  : الدوریات : ثانیًا 

ص ، صبحي ، التنمية االقتصادية واالجتماعية وأثرها في عمليتي النمو قنو ـ 1
مجلة كليـة اآلداب  والتركيب السكاني في منطقة الجبل األخضر ، ليبيا ، 

  ) .  1986( جامعة قاريونس ، العدد الخامس عشر ، ،  والتربية

 آغا ، ألفت ، اإلعالميون وقضايا التنمية الشاملة ، دراسة حالـة اإلعـالم   ـ 2
معهد اإلنماء العربي والهيئة القومية  ، مجلة الفكر االستراتيجيالمصري ، 

  ) .  1993( ،  43للبحث العلمي ، طرابلس ، بيروت ، العدد 
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  : الرسائل العلمیة : ثالثًا 
بوزيد ، عبدالهادي سعيد ، النمو السكاني وأثره على القوى العاملـة فـي    ـ 1

رسالة ماجسـتير غيـر   ( ،  2004 ـ  1973مدينة البيضاء في الفترة من 
 . 2009، جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، ) منشورة 

الزايدي ، عبدالسالم مختار ، النمو السكني وأثره فـي تركيـب وتوزيـع     ـ 2
رسـالة  ( ،  2005ـ   1973السكان في مدينة األبيار فـي الفتـرة مـن    

كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا، ، جامعة قاريونس ، ) ماجستير غير منشورة 
2004  .  

الغرياني ، المبروك محمد عاشور ، الهجرة العكسية مـن المدينـة إلـى     ـ 3
دوافعها واالتجاهات المصالحة لها ، دراسة ميدانية لقريتـي وادي  : الريف

، جامعـة  ) رسالة ماجستير غيـر منشـورة   ( القطارة وغوط السلطان ، 
  .  1994،  م االجتماععلقاريونس ، كلية اآلداب ، قسم 

القطعاني ، صبرية جمعة حمد ، خطة التنمية وأثرها على النشاط الزراعي  ـ 4
في منطقة الجبل اخضر ، دراسة جغرافية لمشروع الفاتح االستيطاني فـي  

، جامعـة  ) رسالة ماجستير غير منشورة ( ،  2006ـ   1973الفترة من 
  .  2009قاريونس ، كلية اآلداب ، قسم الجغرافيا ، 

المقرحي ، فرج محمد يونس ، خطـط التنميـة وأثرهـا علـى التـوطن       ـ 5
الصناعي، دراسة تطبيقية على توطن الصناعة في إقليم الجبل األخضـر ،  

، جامعة قاريونس ، كلية اآلداب ، قسـم  ) رسالة ماجستير غير منشورة (
  .  2005الجغرافيا ، 

  : ءات الرسمیة التعدادات العامة للسكن والنشرات واإلحصا: رابعًا 

 ،  2009ـ  1995اإلحصاءات الحيوية ، عامي  ـ 1

، مركز المعلومات والتوثيق ، المنجزات في مجال الصـحة   2009بيانات  ـ 2
  .  2009ـ  1969خالل أربعين عام 
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، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط االقتصادي ، . أ . ش . ل . ع . ج ـ 3
ية للتعداد العام للسـكان ، بلديـة   مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائ

  . 1977: ، طرابلس  1973بنغازي ، 
، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط االقتصادي ، . أ . ش . ل . ع . ج ـ 4

مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام للسـكان ، بلديـة   
  .ت . د: ، طرابلس  1984بنغازي ، 

أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط االقتصادي ، ، . أ . ش . ل . ع . ج ـ 5
مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية للتعداد العام لسكان منطقة سهل 

  ) .  1998طرابلس ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، ( ،  1995بنغازي ، 
المملكة الليبية ، وزارة االقتصاد والتجارة ، مصلحة اإلحصـاء والتعـداد    ـ 6

  .  1968: ، طرابلس  1964سكان ، مقاطعة بنغازي ، العام لل
المملكة الليبية، وزارة االقتصاد الوطني ، مصلحة اإلحصـاء والتعـداد ،    ـ 7

  .  1958، طرابلس ،  1954النتيجة النهائية للتعداد العام للسكن ، ليبيا ، 
،  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، النتائج األولية للتعداد العام للسـكان  ـ 8

  .، بلدية بنغازي  2006
  : الندوات والمؤتمرات العلمیة : خامسًا 

األمانة العامة لمؤتمر الشعب العام ، قرارات المؤتمرات الشعبية األساسية  ـ 1
بالهجرة العكسية مـن  الخاص  1982في دور االنعقاد العادي الثالث لسنة 

  .   1983، المدينة إلى الريف 
ور التاريخ لالسـتهالك فـي االقتصـاد    التطالمصري ، زينب إسماعيل ،  ـ 2

أنماطـه  : االستهالك في االقتصادي الليبي ( ، بحث مقدم في ندوة  الليبي
محمـد عبـدالحليل   : ، تحرير )  ومحدداته ودوره في النشاط االقتصادي

 .  1996سنينة ، منشورات مركز بحوث العلوم االقتصادية ، بنغازي ، أبو



  
  
  
  
  
  قـــــــالمالح
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  جامعة قاريونس 

  كلية اآلداب 
 الدراسات العليا 

  ) 1( ملحق 
  استمارة االستبيــان

  
  
  
  
  

  استبيان خاص الستكمال متطلبات التحصل على 
  في جغرافيا السكان) الماجستير ( درجة التخصص العالي 

  تحية طيبة وبعد ، ، ، 
الهجرة العكسية من وسط مدينة ( تعد الباحثة دراسة نهائية عن موضوع   

   ) . 2009ـ  1973ي والظهير في الفترة الممتدة من بنغازي نحو الضواح
حيث تقوم هذه الدراسة لمعرفة أسباب وحجم الهجرة العكسية مـن مدينـة     

  . بنغازي نحو ضواحيها وظهيرها 
عليه ، ، ، نأمل منكم التكرم باإلجابة على جميع األسئلة الواردة في هـذا  

  .االستبيان بكل دقة وموضوعية 
  .علومات الواردة فيه لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي علماً بأن كل الم

  وشكراً لتعاونكم
  الباحثة
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  .................: ..السن     أثنى       ذكر  : النوع   ـ  1

  ......: .........راسي ب ـ المستوى الد    أمي . أ  :المستوى التعليمي   ـ  2
  ................................................................: مكان الميالد   ـ  3
  : الحالة االجتماعية   ـ  4

  أرمل      مطلق      متزوج      أعزب  
  ..........................................................: عدد أفراد األسرة   ـ  5
  ...........................................: أ ـ مهنة أساسية   : المهنة   ـ  6

  ......................................: ر أساسية ب ـ مهنة غ      
  ........................................: تاريخ آخر انتقال إلى المكان الحالي   ـ  7
  : نوع المسكن الحالي   ـ  8

  أخرى  ) براكة ( كوخ     فيال    شقة     حوش  
  : مكان بناء المسكن   ـ  9

  أرض رملية      أرض جرداء       أرض زراعية   
  أرض سبخة    أرض صخرية   

  : ـ عدد األدوار  10

  أدوار 3أكثر من     ثالثة أدوار    دورين        أرضي  
  : ـ استخدام المبنى  11

  ب ـ للسكن وغرض آخر       للسكن فقط   أ ـ   
  فما هو نوع االستخدام ؟ . بنعم ) ب ( ج ـ في حالة اإلجابة على رقم   

............................................................................  
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  : الحصول على المبنى   ـ  12

  ملك   أ ـ   
  "     تملك من الدولة     إرث     شراء "   
  .................................."الجهة المؤجر منها "   : يإجار   ب ـ   

  : ترخيص  البناء   ـ  13

  .........................جهة الترخيص       يم ترخيص قد  أ ـ 
  ..................جهة الترخيص        حديثترخيص   أ ـ 
  يصترخبدون   أ ـ 

  ال    نعم       هل توجد بالحي مدارس التعليم األساسي ؟   ـ  14

  ال    نعم   هل توجد بالحي مدارس التعليم الثانوي والمتوسط ؟   ـ  15

  ال    نعم       كة التيار الكهربائي ؟ هل يوجد بالحي شب  ـ  16

  ال    نعم         هل يغذي الحي بمصادر المياه ؟   ـ  17

  ال    نعم   هل تتوفر وسائل المواصالت التي تربط الحي بالمدينة ؟   ـ  18

  هل تتوفر بالحي الخدمات الصحية ؟   ـ  19

  إلى حد ما       ال         نعم  

  الصحية ؟  في حالة اإلجابة بنعم ما هي نوع الخدمات

  ..............................................................................  

  ال    نعم           : هل تمتلك وسيلة مواصالت   ـ  20

  في حالة اإلجابة بنعم ما هي نوعها ؟ 

..............................................................................
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  ما األسباب التي دعتك للسكن في هذا الحي ؟    ـ 21

  . ضيق السكن في المدينة   

  . صعوبة الحصول على السكن في المدينة   

  . توفر قطع األراضي ورخص سعرها   

  . رخص مواد البناء واأليدي العاملة   

  إلى داخل المدينة ؟ هل ترغب في االنتقال   ـ  22

  ...............................................األسباب       نعم   

  ...............................................األسباب       ال   

  هل ترغب في أن يكون الحي جزء من مخطط المدينة ؟   ـ  23

  ال      نعم   

  داخل المدينة ؟ هل تمتلك عقاراً   ـ  24

  ال      نعم   

  هل تمتلك بهذا المكان ؟   ـ  25

  مزرعة   
  محل تجاري  
  ورشة   

  مخزن 

  مصنع طوب
  ........................................................................: أخرى تذكر 
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  )  2( ملحق 
  جداول إحصائية لمنطقة الدراســة

  المواليد)  1( جدول 

  النسبة األلفية  السنـوات

  58.0  م1973

  35.5  م1984

  24.5  م1995

  25.7  م2009

  .  منشورة غير بيانات ، ، بنغازي المدني السجل ميدانية، دراسة:  المصدر   ـ

  
  الوفيات)  2( جدول 

  النسبة األلفية  السنـوات

  12.8  م1973

  5.8  م1984

  6.4  م1995

  6.3  م2009

  .  منشورة غير بيانات ، بنغازي المدني السجل ، ميدانية دراسة:  المصدر   ـ
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  م1973العمر وفيات حسب )  3( جدول 

  النسبة  عدد الوفيات  عدد السكان  الفئات
  12.51  1486  11875  أقل من سنة

  3.63  152  41802  4ـ  1
  0.58  25  43045  9ـ  5
  0.58  17  28886  14ـ  10
  0.69  15  21695  19ـ  15
  2.33  54  23126  24ـ  20
  1.93  44  22767  29ـ  25
  0.71  12  16894  34ـ  30
  0.41  6  14351  39ـ  35
  2.34  28  11934  44ـ  40
  2.58  24  9286  49ـ  45
  9.22  57  6181  54ـ  50
  12.3  50  4058  59ـ  55
  22.8  81  3548  64ـ  60
  28.7  74  2575  69ـ  65
  58.6  110  1886  74ـ  70
  22.2  51  2296  79ـ  75
  ـ  64  ـ  84ـ  80
  ـ  163  ـ  فما فوق 85
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  م1984وفيات حسب العمر )  4( جدول 

  النسبة  عدد الوفيات  عدد السكان  اتالفئ

  13.2  779  58934  4ـ  0

  0.8  40  49554  9ـ  5

  0.5  31  55332  14ـ  10

  0.9  39  41838  19ـ  15

  1.0  33  30033  24ـ  20

  1.5  98  61902  44ـ  25

  8.2  255  30849  64ـ  45

  57.9  547  9444  فما فوق 65
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  م1995وفيات حسب العمر )  5( جدول 

  النسبة  عدد الوفيات  عدد السكان  الفئات
  8.0  468  60691  4ـ  0
  0.52  32  60839  9ـ  5
  0.29  25  84760  14ـ  10
  0.49  32  65038  19ـ  15
  0.63  39  61169  24ـ  20
  0.84  41  48492  29ـ  25
  0.83  31  37116  34ـ  30
  1.12  29  25818  39ـ  35
  1.59  33  20754  44ـ  40
  2.55  47  18414  49ـ  45
  6.1  86  14068  54ـ  50
  10.2  99  9674  59ـ  55
  18.5  129  6963  64ـ  60
  31.4  190  6043  69ـ  65
  48.3  170  3514  74ـ  70
  70.6  139  1968  79ـ  75
  110.3  120  1087  84ـ  80
  190.7  165  865  فما فوق 85
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  م2009وفيات حسب العمر )  6( جدول 

  ةالنسب  عدد الوفيات  عدد السكان  الفئات
  28.8  1511  25313  4ـ  0
  0.91  47  51370  9ـ  5
  0.50  27  53497  14ـ  10
  0.68  38  55201  19ـ  15
  1.12  64  56725  24ـ  20
  0.59  35  59117  29ـ  25
  0.59  32  53524  34ـ  30
  0.80  34  42120  39ـ  35
  1.91  57  29802  44ـ  40
  2.56  55  21457  49ـ  45
  27.4  95  3459  54ـ  50
  8.89  136  15284  59ـ  55
  11.5  127  11011  64ـ  60
  28.1  204  7250  69ـ  65
  35.6  162  4538  74ـ  70
  45.0  148  3284  79ـ  75
  89.1  142  1592  84ـ  80
  312.6  277  886  فما فوق 85
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  الزيادة الطبيعية )  7( جدول 

  الزيادة الطبيعية  الوفيات  المواليد  الفئات

  45.2  12.8  58.5  م1973

  29.7  5.8  35.5  م1984

  18.1  6.4  24.5  م1995

  19.4  6.3  25.7  م2009
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  م1964سكان مدينة بنغازي حسب تعداد )  8( جدول 

  عدد السكان  المحلة/ المنطقة 
  6112  الدراوي
  10885  الفويهات

  8397  البركة البحرية
  14021  البركة الغربية
  20211  البركة القبلية
  22179  الصابري

  1354  بيالشا
  2967  الشريف
  2215  بن عيسى
  1522  بالخير
  6504  اغريبيل
  7479  خريبيش
  2389  الوحيشي

  30407  سيدي حسين
  653  سيدي سالم
  137295  المجموع
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  م1973سكان مدينة بنغازي حسب تعداد )  9( جدول 

  عدد السكان  المحلة/ المنطقة 
  17337  الصابري الغربي

  12247  ري الشرقيالصاب
  18644  الفويهات البحرية
  12419  الفويهات الشرقية
  5220  الفويهات الغربية
  22028  السلماني الشرقي
  32638  السلماني الغربي
  11332  سيدي حسين
  1118  قاريونس

  669  سيدي سالم
  1127  بالخير
  5196  الدراوي

  1423  شابيال
  7599  غريبيل
  1173  جليانة

  26440  المحيشي
  28614  داوود البحري
  30350  داوود القبلي
  16928  داود الغربي
  2797  اخريبيش
  1731  بن عيسى
  2366  الشريف
  2800  الوحيشي
  262196  المجموع
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  م1984سكان مدينة بنغازي حسب تعداد )  10( جدول 

  عدد السكان  المحلة/ المنطقة 
  1193  الشابي
  6577  اغريبيل

  322  ي سالمسيد
  3526  الدراوي
  533  بالخير

  1887  الوحيشي
  3900  اخريبيش

  1415  بن عيسى 
  1768  الشريف
  2121  الجزيرة

  16350  سيدي حسين
  65662  السلماني الغربي
  15716  الصابري الشرقي
  18081  الصابري الغربي
  6277  داوود البحري
  22193  خالد بن الوليد
  29887  داود الغربي

  11779  يهات الغربيةالفو
  69554  بنغازي الجديدة
  29102  داوود القبلي
  35873  الثورة الشعبية

  70989  المختار 
  3876  قاريونس
  418581  المجموع
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  م1995سكان مدينة بنغازي حسب تعداد )  11( جدول 

  عدد السكان  المحلة/ المنطقة 
  890  الشابي
  9210  اغريبيل

  1102  سيدي سالم
  3721  الدراوي
  138  بالخير

  2083  الوحيشي
  5256  اخريبيش

  1671  بن عيسى 
  2946  الشريف
  1205  الجزيرة

  21511  سيدي حسين
  48249  السلماني الغربي
  22496  الصابري الشرقي
  19380  الصابري الغربي
  5944  داوود البحري
  27338  خالد بن الوليد
  43479  داود الغربي

  12515  الفويهات الغربية
  92043  بنغازي الجديدة
  32838  داوود القبلي
  45652  الثورة الشعبية

  94341  المختار 
  12367  قاريونس
  506375  المجموع



 131

  م2006سكان مدينة بنغازي حسب تعداد )  12( جدول 

  عدد السكان  المحلة/ المنطقة 
  1076  الشابي
  9489  اغريبيل

  1222  ي سالمسيد
  4341  الدراوي
  238  بالخير

  2300  الوحيشي
  5215  اخريبيش

  1691  بن عيسى 
  2838  الشريف
  19884  الجزيرة

  2530  سيدي حسين
  24345  السلماني الغربي
  20999  الصابري الشرقي
  55374  الصابري الغربي
  50303  داوود البحري
  99114  خالد بن الوليد
  6367  داود الغربي

  27263  ويهات الغربيةالف
  54656  بنغازي الجديدة
  12280  داوود القبلي
  90994  الثورة الشعبية

  35257  المختار 
  13889  قاريونس
  541665  المجموع
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  م 1973الهرم السكاني لمدينة بنغازي )  13( جدول 

  المجموع  %  اإلناث  %  الذكور  الفئات

  53677  10.0  26555  10.2    27122  4ـ  0
  43045  8.0  21410  8.1  21635  9ـ  5

  28886  5.3  14076  5.6  14810  14ـ  10
  21695  4.1  10994  4.0  10701  19ـ  15
  23126  4.2  11285  4.4  11841  24ـ  20
  22867  3.6  9712  4.9  13155  29ـ  25
  16894  2.4  6377  3.9  10517  34ـ  30
  14351  2.1  5536  3.3  8815  39ـ  35
  11934  1.5  4113  2.9  7821  44ـ  40
  9286  1.3  3414  2.2  5872  49ـ  45
  6181  0.9  2426  1.4  3755  54ـ  50
  4058  0.7  1820  0.8  2238  59ـ  55
  3548  0.6  1639  0.7  1909  64ـ  60
  2575  0.4  1170  0.5  1405  69ـ  65
  1876  0.3  853  0.4  1023  74ـ  70
  2296  0.5  1211  0.4  1085  فما فوق ـ 75
  143704  53.7  122591  45.9  266295  
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  م1995الهرم السكاني لمدينة بنغازي )  14( جدول 

  المجموع  %  اإلناث  %  الذكور  الفئات

  60691  5.8  29702  6.0  30983  4ـ  0
  60839  5.8  29893  6.0  30946  9ـ  5
  61790  5.9  30285  6.2  31505  14ـ  10
  65038  6.2  31836  6.5  33202  19ـ  15
  61169  5.8  29486  6.2  31693  24ـ  20
  55862  5.3  27098  5.6  28764  29ـ  25
  37116  3.3  16921  4.0  20195  34ـ  30
  25848  2.4  12051  2.7  13797  39ـ  35
  20754  2.0  10409  2.0  10345  44ـ  40
  16887  1.4  7301  1.9  9586  49ـ  45
  14029  1.2  6266  1.5  7763  54ـ  50
  10674  1.0  4890  1.1  5784  59ـ  55
  7963  0.7  3588  0.9  4375  64ـ  60
  6043  0.5  2780  0.6  3263  69ـ  65
  3514  0.3  1676  0.4  1838  74ـ  70
  1968  0.1  1012  0.2  956  79ـ  75
  1177  0.1  664  0,1  513  84ـ  80
  865  0.1  484  0.1  381  فوقفما  85

    52.9    47.9  512227  
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  م2006الهرم السكاني لمدينة بنغازي )  15( جدول 

  المجموع  %  اإلناث  %  الذكور  الفئات

  52313  4.8  25473  5.1  26840  4ـ  0
  51370  4.8  25088  5.0  26282  9ـ  5
  53497  5.0  26321  5.2  27176  14ـ  10
  55201  5.0  26874  5.4  28327  19ـ  15
  56725  5.2  27308  5.6  29417  24ـ  20
  59117  5.4  28314  5.8  30803  29ـ  25
  53524  4.9  25764  5.2  27760  34ـ  30
  42120  3.8  20373  4.1  21647  39ـ  35
  29802  2.8  14679  2.7  15123  44ـ  40
  21457  2.0  10731  2.0  10726  49ـ  45
  16928  1.7  9042  1.5  7886  54ـ  50
  15284  1.4  7795  1.3  7489  59ـ  55
  11011  0.9  5130  1.1  5881  64ـ  60
  7250  0.6  3479  0.5  3771  69ـ  65
  4538  0.3  2164  0.3  2374  74ـ  70
  3284  0.1  1530  0.3  1754  79ـ  75
  1592  0.1  812  0.1  780  84ـ  80
  886  0.0  491  0.0  398  فما فوق 85

    51.2    48.8  535899  
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  التركيب النوعي)  16( جدول 

  السنـوات
النسبة النوعية 
  للسكان الليبيين

النسبة النوعية 
للسكان غير 

  الليبيين 

إجمالي الليبيين 
  وغير الليبيين

  120.5  188.0  109.4  م1973

  108.0  122.9  106.1  م1984

  180.1  129.4  105.8  م1995

  108.1  139.5  106.3  م2009
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  الهجرة من مدينة بنغازي نحو ضواحيها وظهيرها)  17( جدول 
  المجموع  2012  2011  2008  2007  2006  2005  2004  2002  المنطقة

  98  20  2  ـ  ـ  19  18  19  19  ظهير قمينس
  40  7  1  ـ  1  7  3  13  8  ظهير المقرون
  23  4  1  ـ  ـ  6  4  5  3  ظهير النواقية

ضاحية 
  الكويفية

  121  51  2  30  ـ  30  5  ـ  2

  71  17  2  9  1  7  18  11  6  ظهير سلوق
  26  8  ـ  7  ـ  8  1  1  1  ظهير جردينة

ضاحية 
القوارشة 

  وتيكة وقنفودة
  122  44  8  22  3  39  4  ـ  2

ضاحية بنينا 
  وبوعطني

  114  47  6  15  1  38  6  ـ  1

ظهير سيدي 
  65  38  ـ  13  ـ  12  1  ـ  ـ  يونس

                  680  
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  تعداد سكان ليبيا وتعداد سكان مدينة بنغازي )  18( جدول 
 م 2006ـ  1954للسنوات من 

 % بنغازي سكان عدد % ليبيا سكان عدد )*(التعداد سنوات

  69718  1088873 م1954

 6.8 137295 3.6 1564369 م1964

 5.9 266196 3.2 2249237 م1973

 4.4 398572 3.9 3231059 م1984

 2.6 506375 3.3 4389739 م1995

 0.5 532665 2.1 5323991 م2006

  :  المصدر
 للتعـداد  النهائيـة  النتيجة ، والتعداد اإلحصاء مصلحة ، الوطني االقتصادي وزارة ، الليبية المملكة   ـ 1

  . 10 ص ،)  1958:  طرابلس(  ، 1954 ليبيا لسكان العام
 ، ناللسـك  العـام  التعـداد  ، والتعداد اإلحصاء مصلحة والتجارة، االقتصاد وزارة ، الليبية كةالممل   ـ 2

  .  1 ص ،)  1968:  طرابلس(  ، 1964 ، بنغازي مقاطعة
 ، والتعداد اإلحصاء مصلحة االقتصادي، للتخطيط العامة الشعبية اللجنة أمانة ،.  أ.  ش.  ل. ع. ج  ـ 3

  .29 ـ 28 ص ص ،) 1977طرابلس،(  ، 1973 بنغازي، بلدية لسكان العام للتعداد النهائية النتائج
 والتعداد، اإلحصاء مصلحة االقتصادي، للتخطيط العامة الشعبية اللجنة أمانة ،.  أ.  ش.  ل. ع.  ج  ـ 4

 ـ 68 ص ص ،)   ت د.   طرابلس(  ، م1984 ، بنغازي بلدية لسكان العام للتعداد النهائية النتائج
70  .  

 لسـكان  العـام  للتعداد النهائية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة ،.  أ.  ش.  ل. ع. . ج   ـ 5
 ص ص ،) م 1998 ، والتعـداد  اإلحصـاء  مصلحة ، طرابلس(  ،م 1995 ، بنغازي سهل منطقة

93، 97 ، 101  . (  
 ، بنغـازي  بلدية ، 2006 ، للسكان العام دادللتع األولية النتائج ، والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة   ـ 6

  .  41 ص ، 59 ص

                                                           

:  التالية األسية لةدالمعا حسب التعدادات بين النمو نسبة حساب تم  )  *( 
1
loglog الناتج=  2

←
×Ư

 

  ن ، لو=  Log ، الثاني التعداد في السكان عدد:  ك ، األول التعداد في السكان عدد:  1ك أن حيث
 ) .  0.4343(  ثابت رقم: جـ ، ، التعدادين بين الزمنية الفترة
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  يوضح نسبة النوع للعينة المدروسة)  19( جدول 

 النوع
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات مجموع من النسبة
 الصحيحة

 60.6 425 ذكر

 39.4 276 أنثى

 100 701 مجموعال

  

  يوضح التركيب العمري للمهاجرين)   20(  جدول

 األعمار فئة
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 17.1 120 20 ـ 15

 11.4 80 30 ـ 21

 22.0 154 40 ـ 31

 24.5 172 50 ـ 41

 25.0 175 أكثرف 51

 100 701 المجموع
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  يوضح متوسط حجم األسر المهاجرة)  21(  جدول

 األسرة أفراد عدد
 االستبيانات عدد

 الصحيحة

 االستبيانات عدد من النسبة
 الصحيحة

 35.8 251 أفراد 1-5

 47.1 330 أفراد 6-10

 8.0 56 أفراد 11-15

 1.3 9 أكثرف فرد 16

 7.8 55 مبين غير

 100 701 المجموع

  

  يوضح تاريخ االنتقال إلى المناطق المهاجر إليها)  22(  جدول

 انتقال أخر تاريخ
 االستبيانات عدد

 ةالصحيح
 مجموع من النسبة

 االستبيانات

 - - م1983 ـم  1973

 13.8 97 م1994 ـ م1984

 29.8 209 م2005 ـم  1995

 18.0 126 م2011 ـ م2006

 61.6 432 المجموع

 38.4 269 مبين غير

 100.0 701 المجموع
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  يوضح نوع السكن الذي يسكنه المهاجرون)  23(  جدول

 السكن نوع
 االستبيانات عدد
 لصحيحةا

 عدد من النسبة
 الصحيحة االستبيانات

 61.2 429 حوش

 10.0 70 شقة

 27.4 192 فيال

 1.4 10 كةابر وأ كوخ

 100 701 المجموع

  

  يوضح مكان بناء المسكن)  24(  جدول

 % الصحيحة االستبيانات عدد كناالمس بناء مكان

 48.4 339 زراعية أراضي

 16.1 113 مراعي أراضي

 32.4 227 يةصخر أراضي

 3.1 22 سبخية أراضي

 100.0 701 المجموع

   


