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يف حتقيق التنمية املستدامة)) حتت شعار (احملافظة على الثروات واملوارد الطبيعية وضمان
حقوق األجيال القادمة).
ويأيت هذا احملفل العلمي ضمن العديد من احملافل العلمية اليت تتبناها الكلية من ندوات
وورش علمية اهلدف منها الرقي بالعملية التعليمية والنهوض باجملتمع وتطوره.
وأتوجه بالشكر إىل اإلخوة البحاث الذين قبلت حبوثهم يف هذا املؤمتر من خمتلف
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ويف اخلتام  :أتقدم جبزيل الشكر لكل من ساعدنا إلجناح هذا احملفل العلمي ويف هذه
الظروف الصعبة مع قلة اإلمكانيات  ،مع الشكر للجان املنظمة اليت شكلت هلذا املؤمتر واليت
أسهمت إسهاماً كبرياً يف جناحه .
والسالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته

·z

كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر
أـ ـ انور عمار العايت
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني حتية طيبة وبعد،
السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء اللحنة التحضريية واللجان
املشكلة لتنظيم املؤمتر العلمي ،أرحب بالضيوف الكرام يف هذه القلعة العلمية كلية البربية العجيالت
للمشبركة يف املؤمتر العلمي الثاين للكلية واجلغرايف األول الذي بنظمه قسم اجلغرافيا حتت عنوان (املقومات
اجلغرافية والسياسات االقتصادية لليبيا وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامة) حتت شعار (احملافظة على الثروات
واملوارد الطبيعية وضمان حقوق األجيال القادمة ).
احلضور الكرمي إن اإلعداد هلذا املؤمتر مل يكن بالسهل اهلني ،ولكن بعزمية اللجنة التحضريية إلعداد
هذا احملفل العلمي ذللت مجيع الصعاب من خالل االجتماعات املتكررة و بتوفيق من اهلل ،مت تكاثف
اجلهود
وفي الختام  :أ تقدم بالشكر ملن ساعدنا إلجناح هذا املؤمتر إىل إدارة اجلامعة  ،وإىل عميد الكلية
،ووكيل الشؤون العلمية بالكلية  ،وإىل أعضاء هيئة التدريس بقسم اجلغرافيا  ،وإىل اللجان املشكلة إلعداد
هذا املؤمتر
واهلل ويل التوفيق

و

أعضاء اللجنة التحضيرية
أ .أنور عمار العاتي

أ .ابوبكر عبيدة اندار

أ .ضو أحمد البكوش

أ .محمد خليفة فريجة

أ .سالمة عامر الجبو

د .لطفية علي المقوز

أ  .مفيدة مولود نصر

ز

المحتويات
عنوان البحث

الباحث

الصفحة

تقدمي

احملرر

ب

كلمة رئيس املؤمتر

د .منصور علي قلية

ج

كلمة عميد الكلية

د.عصام امحد الكون

د

كلمة رئس اللجنة التحضريية

أ  .انور عمار العايت

ه

المحتويات

و

األوراق البحثية
أثر غياب النقل بالسكك احلديدية على ارتفاع تكلفة استغالل
2
خام احلديد وصناعته يف ليبيا

د.البشري علي املربوك احلميدي

2

استثمار منظومة مياه حوض(ساس )SASSودورها يف التنمية د .إبراهيم اسحيم العكرمي
أ .ابتسام املهدي حسني الغليظ
املستدامة

21

استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف حتديد
3
املوقع األمثل ملكبات نفايات القمامة مبنطقة سوق اخلميس د .عبداللطيف بشري املكي الديب

42

0

د .رجب فرج سامل اقنيرب

فهمي االمني حممد االمني
اجلليدي

56

اساستغالل املياه العادمة يف أقمامة مشروع لزراعة النخيل ببلدية
0
بنت بية(حملة التنامحة منوذجا
5

إشكاليات التنمية املستدامة يف ليبيا وأبعادها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية

أ -ساملة عامر اجلبو

65

0

االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة عن معدالهتا العامة
بالساحل اللييب للفبرة  1945ـ2010

د .مفيدة أبوعجيلة حممد بلّق

82

7

احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا وإمكانية استثمارها يف
اجلذب السياحي

أ.مفيدة ميلود نصر

60

1

الطاقة الشمسية وسبل استغالهلا يف اجلنوب اللييب لتحقيق
التنمية املستدامة

أ.أبوبكر عبيده ندار
أ.سهام مفتاح احلاج

266

6

املقومات البيئية الصحراوية ودورها يف اجلذب السياحي (مدينة
غدامس منوذجا)

د .علي منصور علي سعد
د .حممد صاحل حممد املقرم

200

 26املقومات الطبيعية يف مشال غرب ليبيا ودورها يف اجلذب السياحي أ .فوزية عمارة عبداهلل بلق

230

 22املوقع اجلغرايف وفرص التوطن للتنمية املكانية الصناعية يف ليبيا

د .منصور علي قلية

250

ح

تغيري أمناط الغطاء األرضي بإقليم الشريط الساحلي لبلدية
الزاوية الغرب

د .مولود علي املقطوف بريبش

207

تقدير اإلشعاع الشمسي ملدينة سبها باستخدام نظام ( Arc
23
 )Gisوتقنية االستشعار عن بعد

أ.حممد بلقاسم علي
أ .سامل عون نصر املشري

213

تقييم تركيز عنصر النبرات يف املياه اجلوفية لآلبار احمليطة مبدينة
20
العجيالت

د :صاحل مفتاح الثابت
د :لطفية على املقوز

260

20

25

ليبيا" العائدات النفطية وسبل استثمارها لتحقيق التنمية
املستدامة -الفرص والتحديات

20

مصادر املياه يف مدينة بين وليد وسبل إدارهتا

د .املربوك علي حممد جاللة

060

أ .مفتاح عمران كلم

002

27

سياحة البيئية الصحراوية اكاكوس

حنان رجب الضبع

006

21

السياحة البيئية وأثرها على التنمية املكانية يف اجلبل الغريب
(غريان وككلة منوذجا

د .عبداملطلب اهلامشي امحد

26

املخاطر اجليومورفولوجية املرتبطة بالتعرية الكارستية واهلبوط
األرضي وأثرها على التنمية يف منطقة اجلبل األخضر

أ .حممد ميالد ابوكتف

أ -ضو امحد البكوش

000
055

البيان الختامي للمؤتمر

ط

األوراق البحثية

ي

أثر غياب النقل بالسكك الحديدية على ارتفاع تكلفة استغالل خام الحديد وصناعته في ليبيا

د .البشير علي المبروك الحميدي

الملخص
تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أثر ضعف عامل النقل على استغالل خام احلديد وصناعته يف ليبيا وانطلق
البحث يف حتليله هلذا املوضوع من سؤال رئيس يتمحور حول أيمية عامل النقل بالسكك احلديدية ودوره يف فخفي
تكلفة الصناعة بشكل عام وصناعة الصلب الليبية بشكل خاص ،مفبرضا تأثر صناعة الصلب الليبية تأثراً سلبيا نتيجة
غياب هذا العامل البنيوي املهم ،والذي أدى إىل حرمان هذه الصناعة من استغالل أبرز وأهم مكون يف مدخالهتا وهو
خام احلديد احمللي الذي ميكن أن يشكل إىل جانب توفر موارد الطاقة الرخيصة وكرب حجم السوق اجملاور لليبيا فرصة
نادرة وأرضية راسخة ودائمة لصناعة الصلب الليبية ،وعوضا عن استغالل خام احلديد احمللي فقد جرى على مدى
السنوات املاضية استرياد ماليني األطنان من خام احلديد املستورد الذي كلف خزينة الدولة أمواالً طائلة؛ والنتيجة هي
عدم اكتمال مثلث صناعة الصلب الليبية رغم توفر موارد الطاقة الرخيصة والسوق واملواد اخلام احمللية ،ما أدى إىل معاناة
هذه الصناعة الناشئة وزيادة تكاليفها اإلنتاجية وضعف مستمر يف تنافسيتها يف السوقني احمللي واخلارجي ،بفعل ارتفاع
أسعار خام احلديد املستورد وازدياد نفقات استرياده ،ومن أجل احلفاظ على هذه الصناعة االسبراتيجية اليت توفر فرص
عمل ألعداد كبرية من العاملني الليبيني ومحايتها وضمان بقائها ،اقبرحت الدراسة زيادة االستثمار يف مناطق اجلنوب
اللييب بإنشاء البنية التحتية واملرافق الالزمة هلذه الصناعة وأيمها اإلسراع يف تدشني وسيلة النقل املناسبة واملتمثلة يف إقامة
سكك حديد مصراتة وادي الشاطئ .
Abstract

This research dealt with study and analysis, the effect of the absence of a transport agent
on the exploitation of iron ore and its industry in Libya. the research started in its analysis
of this topic from a major question about the importance of the rail way transport factor
and its role in reducing the cost of industry in general and the iron and steel industry in
Libya particular, the Libyan steel industry is assumed to be negatively affected as a result
of the absence of this important factor, which led to the deprivation of this industry from
exploiting the most important component in its input, which is local iron ore ,which
,in addition to the availability of cheap energy resources and the large size of neighboring
market, can make a permanent earthy and rare opportunity for the Libyan steel industry
and instead of exploiting the local iron ore, millions of iron ore have been imported
over the past years which cost the state huge sums of money .
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مقدمة
يقاس تقدم الدول مبا متلكه من بنية حتتية وشبكات نقل وخدمات لوجستية ،فالدول الصناعية املتقدمة هي دول
متتلك شبكات وأنظمة نقل متطورة وحديثة ،ويعد النقل أداة مكملة لإلنتاج فهو من العوامل املساعدة على اخنفاض
تكلفة املنتجات وإيصاهلا إىل مستهلكيها يف الوقت املناسب ،ورغم توفر املواد اخلام الالزمة للصناعة بكميات كبرية
ونوعيات جيدة يف العديد من الدول النامية ،إال أن ضعف البنية التحتية وعدم وجود شبكات متطورة ومتنوعة من طرق
النقل واملواصالت أديا إىل عدم استغالل هذه اخلامات ما تسبب يف قصور التنمية الصناعية وضعف منوها وارتفاع تكلفة
مدخالهتا.
تعد صناعة احلديد والصلب من أهم قطاعات االقتصاد العاملي إىل جانب صناعة النفط والغاز والكيماويات
وصناعة البناء ،فحجم جتارة احلديد والصلب جتاوز عاملياً حاجز البرليون دوالر يف العام 0625م )2(،كما يعد قطاع النقل
من أكثر قطاعات االقتصاد ديناميكية وتطوراً العتماده الشديد على التقدم التكنولوجي والصناعي فتقدم الصناعة وتطورها
يساعد على بناء وتقدم طرق ووسائل النقل واملواصالت ولذا يرتبط قطاعا الصناعة والنقل ببعضهما ارتباطا وثيقا ويعد
كل منهما متمما للقطاع اآلخر.
ظهرت صناعة احلد يد والصلب يف ليبيا مع افتتاح جممع احلديد والصلب يف مدينة مصراتة عام 2616م وبعد ذلك
ُعدت ليبيا من أهم الدول العربية واألفريقية املنتجة واملصدرة للحديد والصلب ،ورغم ما حتقق هلذه الصناعة من إجنازات
مثل سد حاجة السوق احمللي من بع منتجات احلديد والصلب وتصدير الفائ إىل اخلارج إال أن هذه الصناعة
واجهت العديد من املشكالت وأيمها ارتفاع تكاليف اإلنتاج النهائية وضعف التنافسية بفعل صعوبة الوصول إىل املواد
اخلام الرئيسة احمللية وارتفاع أسعار املستورد منها يف األسواق العاملية ،ستحلل هذه الدراسة أثر غياب عامل النقل بالسكك
احلديدية على ارتفاع تكلفة استخراج خام احلديد وصناعته يف ليبيا ،حيث قسمت الدراسة إىل أربعة مباحث يتناول
املبحث األول مفهوم صناعة احلديد والصلب ونبذة عامة عنها ،فيما حيلل املبحث الثاين عوامل توطن صناعة احلديد
والصلب يف ليبيا وحتديدا يف مدينة مصراته وسر صمود هذه الصناعة على الرغم من استرياد موادها اخلام الرئيسة من
اخلارج ،أما املبحث الثالث فيسلط الضوء على واقع خامات احلديد الليبية مكاهنا اجلغرايف أنواعها وكمياهتا واحتياطاهتا
ويصف جودهتا ومدى مالءمتها للتصنيع  ،وحيلل املبحث الرابع يف حمورين دور عامل النقل بالسكك احلديدية وأثره يف
فخفي تكلفة املنتجات الصناعية كما يبني أثر وانعكاس غيابه على صناعة الصلب الليبية .
مشكلة الدراسة :

بالرغم من النجاح النسيب الذي حققته صناعة احلديد والصلب الليبية طيلة السنوات املاضية بوجود بع املزايا واملقومات
اليت مسحت بنمو كبري يف اإلنتاج وصل إىل حد إشباع السوق احمللي من بع املنتجات وتصدير الفائ إىل اخلارج إال
أن هذه الصناعة واجهت ضعفاً يف التنافسية وتصاعداً لتهديدات اإلغراق بسبب ارتفاع تكاليفها اإلنتاجية لعوامل عدة
أبرزها انعدام عامل النقل الداخلي بالسكك احلديدية الذي يتيح هلذه الصناعة الوصول بسهولة إىل خاماهتا احمللية ،
فماهي أيمية طرق النقل بالسكك احلديدية ؟وما هو دورها يف تقليل تكلفة الصناعة ؟وهل أثر انعدام عامل النقل الداخلي
بالسكك احلديدية تأثريا سلبياً على صناعة احلديد والصلب الليبية؟.
فرضيات الدراسة :

افبرضت الدراسة ما يأيت:
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 -2توطنت صناعة احلديد والصلب الليبية يف مدينة مصراتة مشال غرب البالد بفعل مالءمة املوقع اجلغرايف ورخ
موارد الطاقة وتوفر السوق.
 -0عدم وجود خط نقل بالسكك احلديدية يربط بني املنطقة احملتوية على خام احلديد يف اجلنوب ومناطق الصناعة
واالستهالك يف الشمال أدى إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج النهائية بفعل تزايد نفقات استرياد خام احلديد.

أهمية الدراسة ومبررات اختيارها وأهدافها :

كشفت الدراسة اللثام عن أهم املشكالت البنيوية الرئيسة اليت تواجه الصناعة الليبية بشكل عام وصناعة احلديد
والصلب بشكل خاص وأيمها ضعف البنية التحتية وانعدام شبكات النقل احمللية املناسبة (شبكة السكك احلديدية)؛ ما
أدى إىل اتكال هذه الصناعة املفرط على اخلارج من أجل استرياد خاماهتا وبنفقات مالية عالية ،األمر الذي زاد من معاناة
هذه الصناعة ورفع تكلفتها اإلنتاجية وقلل من تنافسيتها ووضعها يف مفبرق الطرق ،وهدفت الدراسة إىل حتقيق اآليت:
 -2حتليل العوامل الرئيسة املختلفة اليت أدت إىل توطن صناعة احلديد والصلب يف منطقة مصراتة رغم افتقارها لوجود
خام احلديد والفحم.
-0توضيح أيمية عامل النقل بالسكك احلديدية ودورها يف الصناعة بشكل عام وصناعة الصلب الليبية بشكل خاص
وحتليل املشكالت الناجتة عن ضعفه وغيابه.
 -3تسليط الضوء على الصعوبات واملشكالت البنيوية األساسية اليت تعبرض صناعة الصلب الليبية يف احلاضر
واملستقبل واقبراح بع احللول املناسبة هلا.
-0حتليل املقومات وامليزات التنافسية لصناعة الصلب الليبية.
-5التأكيد والتحري على تبين سياسة تعمل على تسريع االستثمار يف البنية التحتية الالزمة للصناعة وأيمها تدشني
وإقامة شبكات السكك احلديدية.

منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بوصف وحتليل العالقة بني املوارد الطبيعية (خام
احلديد) وكل من قطاعي الصناعة والنقل واالرتباطات املتعددة بينها ،حيث مت رصد املشكالت البنيوية الرئيسة املرتبطة
هبذه العالقة وتطوير حلول هلا ،وتكمن أيمية هذا املنهج يف اعتماده على التسلسل املنطقي وتوافق املقدمات مع
النتائج ،واستخدم املنهج اإلحصائي لتحليل البيانات الرقمية مثل البيانات املتعلقة بإنتاج احلديد ومبيعاته للسوقني
احمللي واخلارجي والكميات املوردة من خام احلديد وغريها ،ولقد وظف املنهج اإلقليمي إلبراز اخلصائ العامة لإلقليم
الصناعي مشال غرب ليبيا (إقليم مصراتة) وإظهار شخصيته االقتصادية اليت متيزه عن غريه من األقاليم االقتصادية
األخرى وملعرفة مقومات جناحه اقتصاديا وعوامل قوته االقتصادية وضعفه ،إىل جانب هذه املناهج فقد مت االعتماد
على بع املناهج األخرى مثل املنهج التارخيي واملنهج الوظيفي واملنهج املقارن.

الدراسات السابقة :

الدراسات اليت تناولت قطاع الصناعة ومشكالهتا يف ليبيا قليلة بشكل عام وذلك ال ينفي وجود بع الدراسات
والبحوث املهمة اليت حاولت ابراز أيمية الصناعة ودورها يف التنمية والنهوض باالقتصاد الوطين باإلضافة إىل اهتمام
بعضها مبشكالت الصناعة الليبية وتأثرياهتا على اجلوانب املختلفة للمجتمع ،ولقد تنوع اختصاص دارسي هذا اجملال
ما بني مهندسني واقتصاديني وجغرافيني وباحثني اجتماعيني ،ففي حني اهتمت بع الدراسات بدراسة الصناعة
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الليبية وأيميتها بصفة عامة ،فإن بع الدراسات األخرى ركزت على حتليل ودراسة مشكالت الصناعات االسبراتيجية
كصناعة احلديد والصلب بصفة خاصة وميكن اختصار هذه الدراسات األخرية يف اآليت:
-2

دراسة محمد المهدي األسطى عام 0660م بعنوان العالقات املكانية جملمع احلديد والصلب وعالقتها

بالتطور احلضري ملدينة مصراتة ركز فيها على املراحل التارخيية لتطور املدينة وأيمية الصناعة لالقتصاد الوطين بشكل عام
()0
ولنمو املدن وتطور وظائفها بشكل خاص ،وتأثري جممل ذلك على املناطق اجملاورة للمدينة واملتأثرة هبا.

 0ـ دراسة  Metal Bulletin Researchعام 0623م بواسطة األداة  )3(SWOTللشركة الليبية للحديد
والصلب يف ليبيا وبينت هذه الدراسة أهم نقاط قوة الشركة الليبية للحديد والصلب ونقاط ضعفها والتهديدات اليت
تواجهها وتوصلت إىل أن أهم نقاط قوة الشركة هي رخ تكلفة الغاز الطبيعي وسيطرهتا على السوق احمللي اللييب
باعتبارها املنتج الوحيد ،وتوفر ميناء السترياد اخلام وتصدير املنتجات والقرب من السوق األورويب ،أما نقاط الضعف
فأيمها أضرار احلرب وتدين مستويات اإلنتاج يف فبرة الدراسة ،ونق اخلربة اإلدارية ،وتواجه الشركة العديد من التهديدات
()0
أيمها الفشل يف الرجوع إىل السوق احمللي ،وتطور املنافس الداخلي ،واخبراق السوق احمللي بواسطة املستوردين.

 3ـ دراسة عبد اهلل محمد بلتو وآخرون عام0621م ألسباب اخنفاض املردود الفعلي خلام احلديد مبصنع االختزال

املباشر مبجمع احلديد والصلب وتوصل الباحثون إىل أن أسباب ارتفاع معدل استهالك خام احلديد املستورد واخنفاض
املردودية ترجع إىل عوامل عدة وهي ارتفاع نسبة الغبار يف خام احلديد ،واخنفاض نسبة احلديد املعدين الكلي ،وزيادة
()5
إنتاج الرقائق وزيادة نسبة الطمي ،وزيادة ساعات التوقف.

حدود الدراسة :

النطاق اجلغرايف للدراسة يضم منطقتني خريطة ( )2فاملنطقة األوىل هي منطقة مصراته واليت يقع فيها اجملمع
اخلريطة ( ،)2املوقع اجلغرايف ملنطقيت مصراته ووادي الشاطئ

ملصدر :عمل الباحث باالعتماد على ARCMAP,V10.5

الصناعي للحديد والصلب وهي تقع مشال غرب ليبيا على ساحل البحر املتوسط  ،أما املنطقة الثانية فهي املنطقة اليت
حتوي خام احلديد الطبيعي متمثلة يف منطقة وادي الشاطئ اليت تقع جنوب غرب ليبيا )0(،وتقع منطقة مصراتة شرق
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العاصمة طرابلس مبسافة تقدر بنحو 066كم بني دائريت عرض  30 01 00مشاالً و  36 00 50جنوباً وبني خطي
طول  25 36 06شرقاً و  23 06 07غرباً ،أما منطقة وادي الشاطئ فتقع جنوب مصراتة مبسافة تقدر بنحو 556
كم بني دائريت عرض 06 01 51مشاالًو  00 22 20جنوباً وبني خطي طول  25 05 57شرقاً و  6 50 6غرباً.

أوال -مفهوم صناعة الحديد والصلب ونبذة عامة عنها :

يعد عنصر احلديد من أهم املعادن الفلزية وأكثرها انتشاراً على وجه األرض ويتواجد يف الطبيعة على هيئة
رواسب وعروق وبنسبة تصل إىل  %5.60حيث حيتل البرتيب الرابع يف نسبة تواجده يف الطبيعة وذلك بعد
()7
األكسجني % 00.0والسليكون  %07.0واألملونيوم .%1.67
ظهرت صناعة احلديد والصلب يف أسبانيا منذ العام 2356ق.م حيث شيد األسبان أفراناً كبرية خاصة بصهر
احلديد ،وقد استخدم الفحم النبايت كوقود هلا ،وحدث التطور الكبري هلذه الصناعة يف إجنلبرا يف مطلع القرن السابع
عشر ،وذلك بإحالل الفحم احلجري كوقود ألفران صهر احلديد عوضاً عن الفحم النبايت ،وبذلك انتقلت صناعة احلديد
والصلب من مناطق الغابات إىل جوار حقول الفحم احلجري ،وحبلول عام2736م متكن الباحث اإلجنليزي ابراهام

دربي من الوصول إىل طريقة مكنته من استخدام فحم الكوك  Coke Coalبديال عن الفحم احلجري وقد أدى

اكتشاف هذه الطريقة إىل ظهور مناطق جديدة إلنتاج احلديد والصلب تبعد كثريا عن حقول الفحم ،كما أدى استخدام
فحم الكوك يف صناعة احلديد والصلب إىل انقاص كميات الفحم الالزمة لعملية الصهر وبالتايل فخفي التكلفة وحتسني
نوعية أفران الصهر وزيادة طاقتها اإلنتاجية ،فأصبح باإلمكان استخدام نصف طن مبري من الكوك إلنتاج طن مبري
من احلديد النقي ما أدى إىل التوسع يف إمكانية استخالص احلديد من خاماته ،وكان إنتاج احلديد يف تلك الفبرة قد
اقتصر على احلديد الزهر  Pig Ironالقابل للكسر والقليل الصالبة وكثري الشوائب ،أما الثورة احلقيقية يف صناعة
الصلب فتحققت يف عام 2155م عندما متكن هنري بسمر H.Bessemerمن صناعة حموله الشهري املعروف مبحول
()1
بسمر حيث متكن بواسطته من حتويل احلديد الزهر إىل صلب.
والصلب  Steelهو املادة الصناعية الناجتة من معاجلة واندماج عنصري الكربون واحلديد وعلى الرغم من غلبة عنصر
احلديد Ironعلى هذه املادة حيث تصل نسبته يف بع أنواع الصلب إىل أكثر من  %61إال أنه سبيكة ،وكثري من
صفاته الصناعية اجلذابة ترجع إىل إضافة كميات قليلة من معادن السبائك احلديدية  Ferro Alloysمثل املنجنيز
والكروم والنيكل والكوبالت والفانديوم والتنجسنت وغريها ،باإلضافة إىل معادن أخرى كالزنك واملغنسيوم ونتيجة
الستخدام السبائك احلديدية متكنت صناعة احلديد والصلب من احلصول على أنواع خمتلفة من الصلب كالصلب
()6
املرن والصلب الشديد الصالبة والصلب املقاوم الرتفاع درجات احلرارة والصلب القابل للتشكيل واملقاوم للتآكل.
ولصناعة احلديد والصلب جيب فصل احلديد من خاماته ومن الشوائب املتحدة معه كيمائيا ،ويتم ذلك بطريقتني
ويما طريقة األفران الالفحة( BF )Blast Furnacesاليت توضع فيها كمية من احلديد اخلام وفحم الكوك واحلجر
اجلريي بنسب معينة وتنصهر هذه الشحنة باحبراق فحم الكوك ويندفع هواء ساخن من أسفل الفرن للمساعدة على
االشتعال وتكوين غازات الفحم لطرد األكسجني املتحد باحلديد ،ويساعد احلجر اجلريي على تنقية احلديد بتحويل
الشوائب إىل خبث  Slagويف أسفل الفرن فتحة خلروج حديد الزهر وأخرى خلروج اخلبث ،واحلديد الناتج من هذه
الطريقة هو حديد منصهر أو سائل ويتم حتويل احلديد الزهر إىل حديد صلب مبعاجلة الشوائب احلامضية والقاعدية
وذلك بإضافة مواد تتفاعل مع هذه الشوائب لتفصلها عن املعدن حبيث ال تتجاوز نسبة الكربون يف املتوسط نسبة
()26
.%2
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والطريقة الثانية لصناعة احلديد والصلب هي طريقة االختزال املباشر)DRI ( Direct Reduced Iron
باستخدام العوامل املختزلة كالغاز الطبيعي حيث أن حمدودية احتياطات الفحم ومنط توزيعه وصعوبة استخراجه وارتفاع
تكاليف استرياده باإلضافة إىل كونه ملوثا للبيئة دفع بع الدول اىل تقليل استخدامه صناعيا والبحث عن مواد أخرى
صمم جممع احلديد والصلب يف مدينة مصراتة بليبيا للعمل بتقنية
خمتزلة لتنقية خام احلديد من الشوائب ،ولقد ُ
االختزال املباشر كمرحلة أوىل وتتم عملية اختزال اخلام احلديد باستعمال الغازات املختزلة كاهليدروجني وأول أكسيد
الكربون يف فرن خاص يسمى مصلح الغاز وهذه الغازات املختزلة تقوم باختزال احلديد اخلام وحتويله إىل حديد نقي
بعد ذلك يتم صهر احلديد املختزل مث صب الصلب السائل على شكل بليت أو بالطات مث تشكيل املنتج النهائي
()22
عرب ما يسمى بعملية الدرفلة بنوعيها الساخن والبارد وهي املرحلة األخرية يف صناعة احلديد والصلب املتكاملة.

ثانيا -مقومات وعوامل توطن صناعة الحديد والصلب في منطقة مصراتة الليبية :

حتتاج صناعة احلديد والصلب مثلها مثل أي صناعة أخرى للعديد من املقومات اليت تسهم يف جناح هذه الصناعة
وتقلل من تكلفة مدخالهتا وتزيد من تنافسية إنتاجها يف األسواق احمللية والدولية ،وتتمتع منطقة مصراتة الواقعة مشال
غرب ليبيا واليت يقع جممع احلديد والصلب داخل حدودها اإلدارية بالعديد من املقومات اليت جعلت منها مركز الثقل
األكرب والوحيد هلذه الصناعة يف ليبيا ،بالرغم من عدم وجود خامات الفحم واحلديد الطبيعي فيها وميكن تتبع وحصر
أهم هذه املقومات يف اآليت:
 -1الموقع الجغرافي وأهميته االقتصادية :
يقصد باملوقع اجلغرايف هو مكان اإلقليم أو املنطقة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض وكذلك موقعها بالنسبة
للبحار وللدواخل وتأثري ذلك على القرب أو البعد من املواد اخلام والسوق واأليدي العاملة وموارد الطاقة ووسائل
النقل ،وتقع منطقة مصراتة خريطة رقم ( )2عند الطرف الشمايل الغريب من خليج سرت على ساحل البحر املتوسط
وتبعد إىل الشرق من العاصمة طرابلس حنو 026كم وحيدها مشاال وشرقا البحر املتوسط وحيدها غربا منطقة زلينت
ومن اجلنوب الشرقي منطقة سرت.
وتبلغ مساحتها حنو  3037كم،0ويتبني من ذلك أن املنطقة تتمتع بأيمية كبرية من حيث املوقع فهي منطقة
ساحلية حبرية مطلة على البحر املتوسط بشاطئني مشايل وشرقي ويبلغ طول ساحلها حنو 236كم ،وزاد من أيمية
موقعها الساحلي وجود اثنني من أكرب املوانئ الليبية داخل نطاقها الساحلي ،ويما ميناءا مصراتة التجاري وميناء
احلديد والصلب(، )20والبحر املتوسط ميتاز حبركة جتارية نشطة من الناحية االقتصادية ،ويعد من أكثر حبار العامل
ازدحاما من حيث كثافة النقل البحري ،فطرفه الشمايل والشمايل الشرقي مثال يضم أهم دول العامل املصدرة
واملستهلكة للحديد والصلب وأهم أسواقه العاملية ،مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وغريها ،وبفعل موقعها اجلغرايف متكنت
منطقة مصراتة الليبية من احلصول على ميزة النقل البحري الرخي  ،فالكثري من البضائع واملواد اخلام اليت تنقل عرب
البحار كاحلديد اخلام والفحم تكون منافسة لنظرياهتا املنقولة بوسائط أخرى كالنقل الربي يف ظل شروط معينة ثابتة
كأن تكون خامات احلديد متوفرة وأسعارها مقبولة وذات مرد ودية وجودة عالية ،لذلك متكن جممع احلديد والصلب
مصراتة طيلة السنوات املاضية وحتديدا منذ افتتاح اجملمع من احلصول على معظم مواده اخلام الرئيسة (احلديد وفحم
الكوك)من اخلارج عن طريق البحر ومتكن يف نفس الوقت من تصدير فائ هذه الصناعة إىل األسواق اخلارجية
()23
بنفس الوسيلة.
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تعززت مزايا املوقع اجلغرايف البحري للمنطقة بإنشاء الدولة الليبية للموانئ البحرية احلديثة ذات التنظيم اإلداري
اجليد ،وتأكيداً على أيمية موانئ مصراتة نذكر أن ميناء احلديد والصلب مصراتة استورد لوحده ما نسبته %03
تقريبا من امجايل واردات املوانئ الليبية لعام2662م)20(،وكان ملرور الطريق الساحلي من قلب املنطقة وسهولتها
تضاريسيا باإلضافة إىل خصوبة تربتها ومالئمة مناخها من جهة ،وتزايد إنتاج النفط اللييب وارتفاع حجم ايراداته من
جهة أخرى؛ أثرا مهماً على توسع املركز احلضري والصناعي ملدينة مصراتة بشكل كبري ومنذ السبعينات من القرن
املاضي شهدت املنطقة تطورا اقتصاديا الفتا يف اجملاالت كافة فأصبحت املنطقة مركزا مهما للكثري من األنشطة
الصناعية والتجارية واخلدمية ما جعلها يف مقدمة املدن النشطة اقتصاديا وصناعيا وعمرانيا ،لذا تزايد حجم سكاهنا
حبيث وصل اىل قرابة  366الف نسمة حسب آخر تعداد سكاين لعام 0660م وبذلك عدت ثالث أكرب املدن
()25
الليبية من حيث حجم السكان بعد مدينيت طرابلس وبنغازي.
يتموضع مجمع الحديد والصلب مصراتة جنوب شرق مدينة مصراتة بالقرب من ميناء احلديد والصلب يف

منطقة قصر أمحد وعلى أرض سبخية غري صاحلة للزراعة تصل مساحتها اىل حنو 0066هكتار ،حبيث تستوعب
مجيع احتماالت توسع اجملمع مستقبال باإلضافة إىل حنو 036هكتار ،خصصت إلنشاء الوحدات السكنية التابعة
للمجمع واليت ميكن أن تستوعب عدد  56الف ساكن للمرحلة األوىل ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية جملمع احلديد والصلب
حنو 2.300مليون طن سنويا ،وميكن زيادة إنتاجه يف املرحلة الثانية نتيجة استغالل خامات حديد وادي الشاطئ
جنوب البالد وباستخدام تقنية األفران الالفحة اىل أكثر من  0.300مليون طن سنويا (.)20

 -2الوقود والطاقة :

الوقود كل مادة تولد النار أو احلرارة عند احبراقها كالفحم والببرول والغاز ،أما الطاقة فهي القوة الكامنة يف أي مادة
والقادرة على حتريك األجسام واآلالت واملصانع املنتجة ،وقد ساعد التقدم التكنولوجي على اإلقالل من كميات الوقود
الالزمة للعمليات الصناعية كما ساعد على إمكانية تعوي مصدر من مصادر الطاقة بأخر ،فإذا انعدم الفحم مثال ميكن
تعويضه بالببرول او الغاز الطبيعي)27(،وصناعة احلديد والصلب من الصناعات اليت تلعب فيها الطاقة دورا كبريا يف اختيار
مواقعها فعمليات صهر خام احلديد وتركيز املعدن وتنقيته حتتاج إىل كميات كبرية من الطاقة ،ويستخدم جممع احلديد
والصلب مبدينة مصراتة الطاقة احلرارية الالزمة لعمليات الصهر واليت تنتج من احبراق فحم الكوك يف األفران عالية احلرارة
إىل جانب الطاقة الكهربائية املستخدمة يف أفران القوس الكهربائي املستخدمة إلنتاج الصلب بطريقة االختزال املباشر
واليت يتم احلصول عليها من حمطة الطاقة الكهربائية البخارية املقامة على ساحل البحر التابعة للمجمع ،واليت تبلغ طاقاهتا
اإلنتاجية حنو  506ميجاوات ،والطاقة احلرارية هي الطاقة الالزمة لتسخني األفران اليت تستخدم لصهر احلديد اخلام يف
درجات حرارة عالية جدا ،وذلك لتنقيته وحتويله إىل صلب قابل لالستعمال يف اجملاالت املختلفة ،وتتولد الطاقة احلرارية
نتيجة حرق فحم الكوك ومتت اإلشارة إىل أنه يلزم نصف طن مبري من فحم الكوك إلنتاج طن مبري من احلديد النقي،
واحلقيقة أن ليبيا دولة غري منتجة للفحم ولكن بفضل وجود ميناء احلديد والصلب متكن جممع احلديد والصلب من استرياد
مجيع حاجاته لفحم الكوك من خارج البالد حبراً ،أما الغاز الطبيعي الذي يستخدم إلنتاج احلديد املختزل بالطريقة املباشرة
فليبيا من الدول الرئيسة املنتجة له ،ويتميز الغاز اللييب بنظافته من الشوائب وجودته وبقلة تكلفته كمصدر للطاقة ،وزاد
من أيمية هذا املصدر بالنسبة جملمع احلديد والصلب قرب اجملمع اجلغرايف من حوض النفط والغاز يف خليج سرت ،ويتم
احلصول علي احتياجات اجملمع من الغاز عن طريق أنبوب غاز يبلغ قطره  00بوصة ميتد من ميناء الربيقة النفطي إىل

7

حمطة جتميع الغاز بالكرارمي الواقعة على بعد  36كم جنوب مصراتة ،ومن هذه احملطة يضخ الغاز إىل حمطة فخفي
الواقعة على بعد  5كم من اجملمع وتبلغ القدرة االستيعابية حملطة جتميع الغاز حنو  0مليون مبر مكعب يوميا (.)21

الضغط

 -3السوق

تتحدد أيمية السوق بعدد السكان ومستوى دخلهم فازدياد عدد السكان مصحوبا بازدياد القوة الشرائية هلم ترفع
الطلب على املنتجات الصناعية ما يعين ضرورة إنتاجها وتوفريها يف مناطق االستهالك أو بالقرب منها ،ويرى اوجست
لوش ان السوق منطقة تضم سكان متجانسون من حيث الدخل والذوق العام والقدرة الشرائية واملستوى
الفكري)26(،ولقد أصبحت صناعة احلديد والصلب يف دراسات اجلدوى احلديثة من الصناعات األكثر ارتباطا بالسوق،
فغياب السوق يشكل عقبة كبرية هلذه الصناعة ،والسوق ال يستهلك خمرجات هذه الصناعة فحسب بل إنه يقدم هلا
مدخالت (ايدي عاملة ومادة خام) فالسوق ميد هذه الصناعة حباجاهتا من األيدي العاملة إىل جانب اخلردة
الرخيصة  Scrapوهذه األخرية مصدر رئيس مهم لصناعة الصلب إىل جانب خام احلديد الطبيعي ،ومتثل خردة
السيارات واملعدات ومعدات املباين خصوصا يف املدن الكربى أهم أنواع اخلرد اليت ميكن إعادة صناعتها وتبيع مصانع
احلديد إنتاجها لنفس املصانع اليت حصلت منها على اخلردة ،وهذا يفيد االقتصاد احمللي ويسهم يف تكامل الصناعة
وترابطها ،ويساعد تركز صناعة احلديد والصلب قرب األسواق على احلصول على العمالة واخلدمات الالزمة بأقل تكلفة،
وإذا أنشئ مصنع احلديد بالقرب من مناطق اخلامات كان البد من انفاق الكثري من األموال على أجور العاملني مع
()06
توفري اخلدمات هلم ،حيث تكون أجورهم أعلى وأكثر ارتفاعا من أجور نظرائهم يف مناطق املدن املزدمحة بالسكان .
يُصرف جممع احلديد والصلب إنتاجه يف سوقني سوق داخلي ويشمل غالبية مناطق ليبيا وخصوصا املدن الساحلية
الشمالية اليت يبركز هبا حنو  %15من سكان البالد ،وتتوجه هلذا السوق معظم مبيعات شركة احلديد والصلب ،ويف
املقابل ميد السوق الداخلي اجملمع باحتياجاته من اخلردة وااليدي العاملة ،أما السوق اخلارجي فيشمل بع الدول
األوروبية والعربية واألفريقية جنوب الصحراء حيثي يصل حجم قاطين هذا السوق إىل املليار نسمة ،لذا فهو يعد سوقا
مهما وواعداً جداً لصناعة الصلب الليبية ،ويبني اجلدول ( )2إمجايل كميات إنتاج جممع احلديد والصلب مصراتة من
احلديد والصلب وإمجايل املبيعات للسوقني احمللي واخلارجي للفبرة املمتدة ما بني عامي (0606- 0665م).
ويبني اجلدول هبوط كميات اإلنتاج جملمع احلديد والصلب متأثرا بأحداث عام 0622م وما ترتب عليها رغم اجتاهها
للنمو والصعود البطيء بعد هذه األحداث ،ولقد رافق هبوط اإلنتاج زيادة كبرية يف الطلب علي منتجات اجملمع يف
السوقني احمللي واخلارجي خصوصا من بع املنتجات مثل حديد التسليح واملسطحات جبميع أنواعها واملدرفالت على
الساخن ،وعلى الرغم من قوة املزايا التنافسية اليت تتمتع هبا املنطقة اجلغرافية جملمع احلديد والصلب مثل مزايا املوقع
اجلغرايف البحري املمتاز ورخ موارد الطاقة والقرب من األسواق ،واملخزونات اهلائلة اليت حتتويها األراضي الليبية من
خامات احلديد ،إال أن استغالل هذه املزايا كان دون املستوى املطلوب بل إن بعضها كخام
جدول ( )2إمجايل كميات احلديد والصلب املنتج وإمجايل كميات املبيعات احمللية واخلارجية
مبجمع احلديد والصلب مصراتة للفبرة ما بني(0606-0665م) (الكمية بالطن)()02
السنة

امجايل كميات اإلنتاج امجايل املبيعات احمللية امجايل املبيعات اخلارجية
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احلديد احمللي مل يتم استغالله أصالً ،وبدال من زيادة كميات اإلنتاج استجابة لزيادة الطلب احمللي واخلارجي حدث
تدهور يف اإلنتاج رافقه إغراق السوق اللييب ببع منتجات احلديد املستورد ،ويبني اجلدول أن كميات اإلنتاج الكلية
جملمع احلديد والصلب يف خالل  25سنة اليت أشار إليها اجلدول مل تتجاوز  50.0مليون طن ،بينما بلغ اجملموع الكلي
ملبيعات السوق احمللي حنو  26.5مليون طن ،وقدرت املبيعات السوق اخلارجي بنحو  1.3مليون طن ،ويعود سبب
ضعف اإلنتاج يف اجملمع بشكل عام إضافة للعوامل اليت سبق ذكرها إىل عوامل عدة أبرزها عدم االستقرار السياسي
والعوامل الفنية وقلة خربة اإلدارة.

ثالثا  -واقع خامات الحديد الليبية وإمكانية استغاللها في مجمع الحديد والصلب مصراتة :

تبركز خامات احلديد الطبيعي الليبية يف منطقة وادي الشاطئ الواقعة يف اجلزء األوسط من جنوب البالد إىل اجلنوب
من جممع احلديد والصلب مبصراتة مبسافة تقدر بنحو 556كم ،ومشال مدينة سبها مبسافة تقدر بنحو 76كم ،وتنتشر
هذه اخلامات حبزام ميتد طوليا من الشرق إىل الغرب حنو 066كم وعرض من الشمال إىل اجلنوب يقدر بنحو  06كم،
وتنحصر هذه املنطقة بني جبال احلساونة مشاال ورمال الزالف جنوبا ،كما وضحتها اخلريطة رقم (،)2وخامات حديد
وادي الشاطئ متنوعة من حيث البركيب املعدين واجليولوجي وهي ذات قيمة جتارية واقتصادية جيدة وفق املقاييس
العاملية املعتمدة على التقنيات احلديثة ملعاجلة اخلام وتركيزه ،ويبركز اخلام بشكل كبري يف موقعي جنوب تاروت واشكدة
بالقرب من مدينة براك الشاطئ ،ويتواجد ضمن حزام من الصخور الرسوبية اليت تنتمي للعصر الديفوين العلوي والعصر
الكربوين السفلي من حقب احلياة القدمية ،وذلك يف نطاقني أساسيني يما النطاق العلوي والنطاق السفلي ويفصل بينهما
طبقات طينية ،وتعد عدسة تاروت من أفضل املواقع احملتوية على اخلام وتزخر مبختلف نوعياته ،وحسب نتائج املرحلة
الثانية من الدراسات اليت أجريت على خامات وادي الشاطئ يف الفبرة ما بني عامي 2670 -2673م ،فإن نسبة
معدن احلديد يف عدسة تاروت تبراوح بني  01إىل  %55ويصل مسك بع طبقاهتا إىل 20مبرا )00(،وقد أظهرت نتائج
املسح املغناطيسي امتداد عدسة اخلام األساسية جنوب قار تاروت على شكل هالل إىل منطقة ادري ،وقدرت
االحتياطات احملتملة هبا بأكثر من ضعف الكمية اليت متت دراستها وحتديدها تفصيليا عالوة على بع املواقع األخرى
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اليت مل يتم دراستها تفصيليا ،وميكن القول إن االحتياطات املؤكدة خلام حديد وادي الشاطئ تبلغ قرابة  666مليون
طن ،يف حني تقدر االحتياطات الكلية (مؤكدة وحمتملة) بنحو 3.5مليار طن ،وعموما ميكن حصر أنواع خامات
احلديد املؤكدة يف منطقة وادي الشاطئ يف اآليت:
 -2اخلام املغناطيسي :يتكون هذا اخلام من املاجنيت والسداريت بنسبة حديد تقدر بنحو  %55ونسبة فسفور تبلغ %6.6
ونسبة أكسيد سليكون تبلغ من  0إىل  %5ويعترب هذا اخلام األفضل بني خامات املنطقة وقدر احتياطيه  006مليون
طن.
 -0خام غري مغناطيسي خمتزل :تبلغ نسبة احلديد فيه حنو  %01ونسبة فسفور قدرها  %6.6ونسبة أكسيد سليكون من
 0إىل  % 5ويقدر احتياطيه بنحو 375مليون طن.
-3خام مؤكسد :وتصل نسبة احلديد فيه اىل حنو  %56.0ونسبة فسفور  %6.67واحتياطيه يبلغ حنو 266مليون طن.
()03

تعد مشكلة ارتفاع تكاليف نقل خام حديد منطقة وادي الشاطئ من مصدره يف جنوب البالد إىل موقع تصنيعه يف
جممع احلديد والصلب يف مصراتة مشال البالد أكرب املعوقات والعقبات اليت تعبرض استغالل هذه اخلامات بشكل
اقتصادي؛ وذلك يرجع بكل ببساطة لعدم وجود خط نقل بالسكك احلديدية يربط هاتني املنطقتني ببعضهما ،باإلضافة
إىل وجود بع املشكالت األخرى اليت تعيق صناعته مثل ضرورة معاجلة اخلام وخف نسبة الشوائب فيه ،فمثال جيب
فخفي نسبة الفسفور يف اخلام إىل حنو نصف كميته احلالية ،ويف املقابل جيب زيادة نسبة معدن احلديد إىل حنو % 06
 ،وحالياً أصبح باإلمكان التغلب على هذه املشكالت األخرية نظراً للتطور الكبري يف تقنية التعدين وزيادة وتنوع املواد
املضافة اليت أدت إىل حتسن عمليات هتيئة اخلام وهتذيبه وزيادة نسبة تركيز املعدن فيه ،لذا أمكن لبع الدول حتسني
خواص البرسبات املعدنية الرديئة بالتقنيات احلديثة وزادت نسبة تركيز املعدن يف اخلام إىل احلدود املتعارف عليها وحتسنت
بالتايل معدالت االستفادة منها صناعيا )00(،ويف املقابل حىت لو بقت خواص بع ترسبات خام حديد وادي الشاطئ
دون املستوى املطلوب فإن ذلك ال حيول دون استغالهلا وصناعتها السيما وأن ليبيا متتلك موارد كبرية من الطاقة الرخيصة
الالزمة لصناعة احلديد كالغاز والنفط واليت ميكن استغالهلا للتقليل من زيادة تكلفة تركيز املعدن يف اخلام  ،كما إن بع
الدول مثل فرنسا تصدر إنتاجها من احلديد األقل جودة لتستبدله بنوع آخر أكثر جودة )05(،ومن خالل ذلك تتحصل
الدولة على العديد من املزايا املفيدة لالقتصاد الوطين مثل مزايا القيمة املضافة ،واحلفاظ على املصانع الناشئة ،وخف
معدالت البطالة ،وتنمية املناطق النائية.
يعد خام احلديد الطبيعي أهم مدخالت صناعة احلديد والصلب حيث ميثل ما يزيد عن  %06من تكلفة اإلنتاج
ونظرا لتوفر الغاز الطبيعي يف ليبيا وبتكلفة رخيصة فقد استخدمت تقنية االختزال املباشر إلنتاج احلديد والصلب اللييب
كمرحلة أوىل حيث تتميز هذه التقنية جبودة احلديد املنتج واخنفاض معدل انبعاث الغازات الضارة )00(،ويعاب على
هذه التقنية قلة إنتاجها مقارنة بتقنية األفران الالفحة ،كما أهنا فيما خي احلالة الليبية حتتاج إىل خام حديد مستورد
عايل اجلودة واسترياد هذا النوع من اخلام أصبح أكثر صعوبة ويواجه العديد من العقبات نظرا لصعوبة توفر أنواع جيدة
ذات مردودية عالية من جهة ،وللطلب العاملي الشديد عليه خصوصا من بع الدول ذات اإلنتاج الضخم كالصني
وغريها من جهة أخرى ،وتقف العديد من املشكالت حجر عثرة يف سبيل تصدير اخلام وتلبية حاجة األسواق العاملية
خصوصا تلك املتعلقة بإنتاج اخلام يف الدول النامية مثل مشكلة شح رأس املال الضروري إلنشاء البنية التحتية الالزمة
إلنتاج اخلام وتصديره واليت حتتاج إىل استثمارات مالية كبرية لتغطية تكاليف إنشاء وصيانة املوانئ والسكك احلديدية
10

الالزمة للتصدير ،وتواجه املصدرين واملستوردين على السواء مشكالت تقلبات الطقس وسوء األحوال اجلوية؛ وهذا
يؤدي إىل ارتفاع تكلفة خامات احلديد املستوردة ما يؤدي إىل زيادة مستمرة يف أسعارها ،لذلك توصف منتجات احلديد
والصلب بأهنا حساسة جدا للتغريات الكبرية يف تكاليف إنتاج املواد اخلام الرئيسة( )07وهو ما ينعكس سلبا على استدامة
صناعة الصلب يف الدول املستوردة للمواد اخلام الرئيسة كدولة ليبيا اليت تقف على رأس هذه الدول ،ويبني اجلدول ()0
كميات احلديد اخلام املورد جملمع احلديد والصلب يف مصراتة بليبيا يف الفبرة املمتدة بني عامي0621 – 0660م .
()01

جدول ( )0كميات خام الحديد الموردة لليبيا في الفترة ما بين ( 0621- 0660م) بالطن
السنة

الكمية ( بالطن )

0660

0627603

0665

0100550

0660

0002700

0667

2005327

0661

0000100

0666

2056620

0626

0362566

0622

230666

0620

171630

0623

006666

0620

2662050

0625

062630

0620

117120

0627

630625

0621

2300117

اجملموع

06051610

املتوسط

2377005

املصدر :عبد اهلل حممد بلتو وآخرون ،جملة الصلب اللييب ،منشورات إدارة البحث والتطوير ،الشركة الليبية للحديد والصلب ،عدد5
0621،م .

ويالحظ من اجلدول أن ليبيا استوردت كميات من احلديد اخلام بلغ جمموعها حنو 06051610طن مبتوسط يقدر
بنحو  2377005طن يف الفبرة املمتدة ما بني عامي 0660م اىل 0621م ومع تزايد أسعار خام احلديد عامليا فإن
ذلك أدى إىل ارتفاع تكاليف منتجات الصلب الليبية نتيجة لتزايد نفقات استرياد اخلام من اخلارج.
عناصر التكلفة وزيادة
ومن منطلق االهتمام املتزايد لدى الدول والشركات املصنعة للحديد والصلب خبف
معدالت اجلودة ،وذلك لضمان تنافسية اإلنتاج حمليا ودوليا ،فإنه جيب على السلطات الليبية العمل يف السنوات املقبلة
على إجياد بدائل خلام احلديد املستورد الغايل الثمن واالعتماد على خام احلديد احمللي ،السيما وأن ليبيا متتلك احتياطيا
مؤكداً يقارب  666مليون طن مبحتوى ال يقل يف غالبيته عن  %01من معدن احلديد وهذا االحتياطي يكفي صناعة
احلديد والصلب الليبية ملدة تتجاوز 05سنة تقريبا على أساس إنتاج  26مليون طن سنوياً ،كما حتتل ليبيا البرتيب الثالث
عربيا من حيث االحتياطات املؤكدة واحملتملة للخام بعد كل من اجلزائر وموريتانيا باحتياطات تقدر بنحو 3.5مليار
()06
طن.
ينبغي العمل على زيادة االستثمار املوجه إىل مناطق خامات احلديد الطبيعية يف اجلنوب اللييب وذلك بإنشاء البنية
التحتية واملرافق الرئيسة الالزمة هلذه الصناعة ،وتدشني وسيلة النقل املناسبة ( خط سكك حديد مصراتة وادي الشاطئ
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) إليصال خام احلديد إىل اجملمع وصناعته باستخدام تقنية األفران الالفحة اليت تتميز بغزارة إنتاجها مقارنة بطريقة
االختزال املباشر؛ ونظرا ألن جممع احلديد والصلب مصراتة مصمم للعمل بطريقيت االختزال املباشر واألفران الالفحة،
فإنه جيب العمل على زيادة االستفادة من اخلردة األرخ مثنا ورفع نسبة إسهامها يف إنتاج احلديد والصلب اللييب،
فالصلب املنتج من اخلردة يستخدم ثلث الطاقة اليت يستخدمها الصلب املنتج من اخلام البكر؛ وهذا يؤدي إىل تقليل
استهالك فحم الكوك املستورد من اخلارج وتقليل انبعاثات الغازات امللوثة ،وهو ما يسمح بإنتاج كميات كبرية جدا من
احلديد املصنع؛ ما يعين االستفادة من وفرات احلجم لتقليل تكلفة إنتاج احلديد اللييب وزيادة كمية الصادرات.
رابعا -أهمية ودور عامل النقل بالسكك الحديدية في الصناعة وتأثير غيابها على استغالل واستثمار خامات
الحديد بالجنوب الليبي :

 -2أهمية عامل النقل بالسكك الحديدية في خفض تكلفة الصناعة :
تشكل كفاءة النقل مكونا أساسياً يف التنمية االقتصادية على الصعيدين احمللي والعاملي وميكن أن يشكل النقل دفعة
إىل األمام أو عائقا أمام النمو الصناعي واالقتصادي؛ ونظرا ألن كلف النقل هي جزء ال يتجزأ من كلف اإلنتاج فإن
النقل يؤثر تأثريا هاما على اإلنتاج الصناعي من حيث منوه واستدامته وتنافسيته ،فنجاح عمليات التعدين وهي أول
()36
مراحل الصناعة يتوقف على مدى سهولة اتصال مناطق اخلامات الطبيعية باملصانع وباألسواق الداخلية واخلارجية
وهناك العديد من األمثلة لنجاح بع الدول اليت استطاعت من خالل استثمارها يف قطاع النقل الوصول إىل مراتب
متقدمة من حيث التنمية الصناعية ،حيث أسهم النقل يف تنمية وتعمري واستيطان أراضي مل تكن معمورة قبل نشوء
شبكات الطرق ،فمد شبكات السكك احلديدية إىل املناطق الواقعة يف غرب الواليات املتحدة األمريكية ساعد على
االمتداد العمراين واالستغالل االقتصادي والصناعي للموارد الطبيعية الوفرية يف وسط وغرب الدولة ،وكما حدث مع
تدشني وإقامة خطوط النقل يف الصحاري واملناطق الشاسعة واملعزولة ذات املوارد الضخمة يف بلدان السعودية وأسبراليا
()32
وروسيا واهلند والبارزيل .
يعد النقل بالسكك احلديدية إىل جانب النقل املائي من أفضل وأكثر وسائل النقل كفاءة من حيث استخدام
الطاقة وتوفري الوقود وذلك عند نقل كميات وأعداد كبرية من املواد اخلام والبضائع والركاب فعلى سبيل املثال يوفر شحن
البضائع باستخدام خطوط السكك احلديدية يف الواليات املتحدة ما نسبته  %03من استهالك الوقود مقارنة بوسائل
النقل الربي األخرى كالشاحنات وغريها ،كما أن تكلفة نقل البضائع باستخدام السكك احلديدية منخفضة بشكل
عام وتقدر عادة باقل من  6.63دوالر لكل طن -كيلومبر ،ويف نقل الركاب يبلغ متوسط التكلفة  6.26دوالر لكل
راكب يف الكيلومبر ،ويف خطوط السكك احلديدية كثيفة االستخدام يبلغ متوسط النقل بالسكك احلديدية أقل من
 6.60دوالر لكل طن – كيلومبر ،ونقل الركاب أقل من 6.26دوالر لكل راكب حبسب الدعم املايل املوجه لقطاع
النقل وكثافة عدد الركاب وتنشأ تباينات األسعار نتيجة السياسات احلكومية وخياراهتا وفاعلية اإلدارة وخصائ التصميم
واالختالفات يف احلجم وهياكل التكلفة والبيئة التنافسية ومزيج السلع والظروف اجلغرافية واطوال املسافات وغريها من
()30
العوامل.
ويتميز النقل بالسكك احلديدية خاصة والنقل الربي عامة باملرونة وأنه أكثر ضمانا واستدامة من الطرق البحرية ألنه
غالبا ما يكون يف أجزاء الدولة الواحدة؛ كما إن عدد املرات اليت يتم فيها تفريغ وشحن البضائع واملواد اخلام من املصدر
إىل مكان الوصول قليلة جدا مقارنة بوسائل النقل األخرى كالنقل البحري واجلوي ،وال خيضع النقل الربي الداخلي
لإلجراءات املعقدة كاإلجراءات اجلمركية وتسجيل الشركات واحلصول على البراخي الالزمة لدخول امليناء ،ناهيك
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على أن النقل البحر تالزمه مشكالت عدم انتظام اخلطوط املالحية والتأخري املستمر واملتكرر بسبب سوء األحوال
اجلوية وألسباب فنية وإدارية تتعلق بتأخر الشحن واعمال صيانة السفن )33(،وتعد السكك احلديدية أحد خيارات النقل
الصديق للبيئة فالتأثريات البيئية أقل بشكل كبري على املاء واهلواء واالنبعاثات الصادرة من هذه الوسيلة أقل لكل وحدة
مرور من أي وسيلة أخرى ،ويتم تشغيل كثري من خطوط السكك احلديدية يف العامل بالكهرباء مما يقلل انبعاثات النقل
وفقا ملصدر الطاقة املستخدم لتوليدها ،كما أن حوادث املرور تقل كثريا يف الدول اليت تعتمد على السكك احلديدية
كوسيلة نقل ؛ ونظرا ألن فاعلية النقل بالسكك احلديدية تزداد مع زيادة األحجام املنقولة وملسافات طويلة وخصوصا
عند نقل كميات كبرية بني نقطتني حمددتني من حيث جهة املغادرة والوصول؛ لذلك متثل السكك احلديدية وفرات يف
تكاليف البيئة والطاقة واستخدام األراضي والوقت ومنافع اجتماعية أكرب بكثري من وسائل النقل األخرى بالرغم من
()30
أهنا قد تكون أبطأ يف بع احلاالت.
من املثري لالنتباه رؤية فاعلية السكك احلديدية كوسيلة نقل غري مكلفة ومستدامة لدعم االقتصاد احمللي وزيادة
اإلنتاج ولنقل االفراد والبضائع وانتعاشها منذ فبرات زمنية طويلة يف بع الدول العربية األقل دخالً من ليبيا ،واليت تعاين
من شح راس املال حيث تشكل اخلامات املعدنية نسبة كبرية من البضائع املنقولة عن طريق هذه الوسيلة يف هذه الدول
وتصل هذه النسبة بالنسبة حلديد موريتانيا وفوسفات االردن إىل  %266وبالنسبة حلديد وفوسفات اجلزائر اىل %06
()35
وتبراوح ما بني  %05إىل %76بالنسبة لفوسفات تونس و املغرب.

 - 0تأثير غياب السكك الحديدية على صناعة الصلب الليبية :

حققت ليبيا قفزات كبرية يف جمال انشاء طرق النقل واملواصالت الربية خصوصا يف عقد الثمانينات من القرن
املاضي ولكن يعاب على شبكة النقل الربي الليبية بشكل عام وكما توضح اخلريطة ()0أهنا كانت ضئيلة مقارنة
خلريطة ( )0شبكة النقل الربي يف ليبيا

ا

ملصدر :عمل الباحث باالعتماد علي ARCMAP, V10.5

مبساحة البالد الكبرية ،وجامدة مبعىن أهنا مل تكن سابقة أو مواكبة إلنشاء وتأسيس املشاريع التنموية الصناعية الكربى
مثل جممع احلديد والصلب ،ومتحيزة للتجمعات السكانية أكثر من جتمعات املوارد الطبيعية مبعىن أهنا كانت تبركز يف
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بع األقاليم الشمالية ذات الثقل السكاين الكبري بينما تتباعد هذه الطرق وتنعدم أحيانا يف املناطق الوسطى واجلنوبية
شبه اخلالية من السكان وذات املوارد الضخمة ،وأخريا مل تكن شبكة الطرق الربية الليبية متنوعة من حيث وسائل النقل،
فليبيا الدولة الغنية مبواردها املالية التزال يف القرن احلادي والعشرون دولة بدون قطارات أو خطوط نقل بالسكك
احلديدية)30(،وازدادت معاناة قطاع إنتاج احلديد والصلب يف السنوات األخرية (بعد سنة 0622م) نتيجة االضطرابات
السياسية واملشكالت املالية اليت واجهت الدولة واليت انعكست سلبيا على قطاع صناعة الصلب اللييب نتيجة عدم
القدرة على توفري األموال املخصصة لتلبية تزايد نفقات استرياد خامات احلديد من اخلارج مع ضرورة احلفاظ على
مستوى جودة اخلام املستورد ومردوديته ،ولسوء احلظ أصبح باإلمكان رؤية كميات كبرية من احلديد املستورد يغرق
السوق اللييب واجلدول ( )3يقارن باألرقام بني حصة الشركة الليبية للحديد والصلب وحصة احلديد املستورد يف السوق
اللييب اخلاص حبديد التسليح.
ويالحظ من اجلدول اخلطر الكبري احملدق بصناعة احلديد والصلب الليبية نتيجة ضعف تنافسية اإلنتاج احمللي ما مسح
بإغراق السوق اللييب مبنتجات احلديد املستورد حيث وصلت نسبة حديد التسليح املستورد يف فبرة الثالث سنوات اليت
أشار إليها اجلدول إىل حنو  %16من حديد التسليح املنتج حمليا ،وتشري اإلحصائيات إىل ارتفاع واردات ليبيا من
()31
منتجات الصلب املسطحة من  07ألف طن عام 0665م إىل حنو  236ألف طن عام 0620م.
جدول ( )3مقارنة بين مبيعات الشركة الليبية للحديد والصلب وواردات القطاع الخاص من حديد التسليح في
السوق المحلي (الكميات بالطن )

()37

السنة

مبيعات الشركة الليبية
للحديد والصلب

واردات القطاع
اخلاص

النسبة املئوية لواردات القطاع اخلاص
إىل مبيعات الشركة

0620

052062.311

001500.066

61.10

0623

522002.061

502103

265.6

0620

073052.063

322000

05.12

اجملموع

2030663.666

2262106.06

16.2

املتوسط

020632.333

307070.060

16.2

املصدر :سعد امحد االعوج ،تنامي ظاهرة اإلغراق ملنتجات احلديد والصلب جملة احلديد والصلب ،منشورات إدارة البحث والتطوير ،الشركة
الليبية للحديد والصلب ،العدد ،3ص .3النسب املئوية من عمل الباحث.

يقول الربت لوترباخ  Albert Lauterbachإنه من العبث إنشاء مصنع للصلب مادامت ال تتوافر مصادر
مضمونة للحديد اخلام والفحم قبل إنشائه ،أو زراعة مقادير كبرية من اخلضر واحلبوب والفاكهة لألسواق البعيدة قبل
افخاذ الالزم حنو توفري إمكانيات النقل الكافية هلذه املوارد )36(،وبالرغم من تركز خام احلديد اللييب يف منطقة جغرافية
واحدة حيث يسهل نقله واستغالله ،إال أن غياب شبكة السكك احلديدية أدت إىل تأخر استغالل هذا املورد الذي
ال يقتصر استخدامه على صناعة احلديد والصلب فحسب بل إنه يدخل يف بع الصناعات املهمة األخرى كصناعة
اإلمسنت اليت تتوطن هي األخرى يف الشمال اللييب ،وأدى غياب شبكة النقل بالسكك احلديدية إىل حرمان مناطق
الصناعة يف الشمال من الوصول السهل إىل املواد اخلام الوفرية ذات التكلفة الرخيصة يف اجلنوب ،وكذلك حرمان مناطق
اجلنوب اللييب من عوائد استثمارات الشمال هلذه املوارد ،واحلصيلة النهائية هي ارتفاع تكاليف الصناعة وضعف
تنافسيتها ،وضعف تنمية مناطق اجلنوب واستمرار انعزاهلا وهتميشها مقارنةً مبناطق الشمال ،ولقد أصبح تركيز الدول
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والشركات العاملية املتخصصة يف صناعة احلديد والصلب منصبا يف الوقت احلاضر على زيادة االستثمار املوجه لقطاعات
البني ة التحتية ومنها شبكات الطرق احلديدية كأساس ووسيلة ناجحة الستدامة هذه الصناعة ،فعوائد االستثمار احملققة
يف بع الدول نتيجة االستثمار يف شبكات الطرق والبنية التحتية تصل إىل حنو  ، %36وتتجه معظم الدول الصناعية
إىل البركيز على فخفي التكاليف بدالً من تعظيم األرباح وذلك بفعل زيادة حدة املنافسة يف األسواق احمللية والدولية
وظهور بع الدول اليت تتمتع مبميزات تنافسية السيما يف جمال النقل وسهولة اخلدمات اللوجستية ،وتشري بع
الدراسات إىل أن توجه ليبيا إىل الوجود بني  %06األفضل يف إنتاج احلديد والصلب عاملياً يتطلب خفضا يف التكاليف
بواقع  066مليون دوالر سنويا)06(،ولتحجز ليبيا مكاهنا بني العشرين دولة األفضل واألكثر تنافسية يف صناعة احلديد
والصلب سيكون من األفضل على املديني املتوسط والبعيد فخفي تكاليف منتجات احلديد والصلب النهائية حبدود
تصل إىل  %56وهذه النسبة تقريبا هي تكلفة استرياد خام احلديد من اخلارج نتيجة غياب شبكة السكك احلديدية
احمللية ،ولن تتمكن الدولة الليبية ومن ورائها شركة احلديد والصلب من فخفي هذه التكلفة إال من خالل تسريع
استثمار خامات احلديد الوفرية يف منطقة وادي الشاطئ جنوب البالد؛ وذلك بإنشاء وتدشني خط سكك احلديد
مصراتة وادي الشاطئ لنقل هذه اخلامات بأقل تكلفة وأسرع وقت.
الخاتمة :

سلطت هذه الدراسة الضوء على أثر ضعف عامل النقل على استغالل خام احلديد وصناعته يف ليبيا وتوصلت إىل
عدة نتائج أثبتت صحة فرضييت الدراسة وقبوهلما ،فاملوقع اجلغرايف املمتاز خصوصاً املوقع البحري والساحلي للمنطقة
وما ترتب عليه ،أهل هذه الصناعة للتوطن يف هذه املنطقة بالذات كوهنا قريبة ومستفيدة بشكل كبري من الوصول السهل
إىل املواد اخلام وموارد الطاقة ومن السوقني احمللي واخلارجي ،ونتيجة لذلك ارتكزت هذه الصناعة على مقومات جغرافية
متينة داعمة هلا ،ويف املقابل وبسبب غياب شبكة السكك احلديدية الرابطة بني منطقيت وادي الشاطئ احملتوية على خام
احلديد يف اجلنوب ومنطقة مصراته الصناعية يف الشمال ،مل تتمكن هذه الصناعة من الوصول إىل أبرز وأرخ مكون
يف مدخالهتا وهو خام احلديد احمللي ،وذلك لتعزيز واستدامة جناحاهتا الصناعية؛ ويرجع ذلك للضعف والقصور الكبري
الذي رافق التخطيط هلذه الصناعة ما جعلها صناعة غري مكتملة ،وتعاين من عدم االستقرار واالستدامة وضعف
التنافسية ،لقد أ ثبتت هذه الدراسة أن القيمة احلقيقية ليست يف توفر املوارد الطبيعية يف حد ذاهتا وإمنا يف مدى قدرة
الدولة على استثمارها واستغالهلا وسهولة الوصول إليها ،مبا خيدم وبأقل التكاليف أهداف التنمية االقتصادية.

االقتراحات:

 -2ضرورة إقامة املشاريع الصناعية الكربى وفق خطة جدوى شاملة تأخذ يف اعتبارها كل الشروط االقتصادية والبيئية
واالجتماعية الالزم توفرها لنجاح هذه املشاريع حبيث تكون قادرة يف املقام األول على االستفادة القصوى من املوارد
اخلام احمللية مثل خام احلديد احمللي وكذلك اخلردة الرخيصة وخملفات الصناعة.
 -0العمل على إنشاء بنية حتتية حمفزة ومكملة لصناعة احلديد والصلب الليبية وخصوصا يف مناطق اجلنوب اللييب مع ضرورة
اإلسراع يف إنشاء وتدشني شبكة السكك احلديدية للمزايا العديدة اليت تتمتع هبا كوسيلة نقل منخفضة التكلفة.
 -3العمل على تقوية ورفع كفاءة اجلانب اإلداري وكذلك زيادة االهتمام بقوة العمل وذلك لتحسني اإلنتاجية على املستويني
الكيفي والكمي أسوة بالدول املتقدمة يف هذا اجملال.
 -0محاية إنتاج احلديد والصلب احمللي وذلك بفرض الرسوم اجلمركية (رسوم إغراق) للحد من تدفقات منتجات احلديد
املستورد.
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الهوامش
 -2الشركة الليبية للحديد والصلب ،جملة الصلب اللييب ،منشورات أدارة البحث والتطوير،العدد ،3مارس ،0620ص2

-0حممد املهدي االسطى ،العالقات املكانية جملمع احلديد والصلب وعالقته بالتطور احلضري ملدينة مصراته ،رسالة ماجستري
غري منشورة قسم اجلغرافيا كلية اآلداب والعلوم جامعة املرقب زلينت.0660
-3األداة SWOTهي حتليل اقتصادي احصائي شامل ملعرفة الوضع العام للمنظمة (الشركة) على أساس عناصر القوة
والضعف والفرص والتهديدات.
 -0الشركة الليبية للحديد والصلب ،جملة الصلب الليبية ،منشورات إدارة البحث والتطوير ،العدد ،0فرباير 0625م ،ص.3
 -5عبداهلل حممد بلتو وأخرون "دراسة اخنفاض املردود الفعلي خلام احلديد مبصنع االختزال املباشر"  ،جملة الصلب الليبية،
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 -7علي امحد هارون ،اجلغرافيا االقتصادية دار الفكر العريب ،ط ،0القاهرة ،0663ص.230
-1املرجع السابق  ،ص027
 -6لسبر براون ،اقتصاد البيئة (ترمجة) امحد أمني اجلمل ،اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية ،ط ،2القاهرة 0663م،
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 -26علي امحد هارون ،مصدر سابق ،ص027
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 -20حسني مسعود أبومدينة ،النقل ،يف كتاب جغرافية مصراتة (حترير) ونيس عبد القادر الشركسي وحسني مسعود أبو
مدينة ،دار مكتبة الشعب،ط2،0626م ،ص050-052
 -23املرجع السابق ،ص.050-052
 -20حسني مسعود أبومدينة ،املوانئ الليبية ،منشورات الشركة االشبراكية للمواين،ط0666 ،2م،ص005
 -25حسني مسعود ابومدينة ،النقل يف كتاب جغرافية مصراتة ،مصدر سابق،ص050
 -20حممد املهدي االسطى ،الصناعة يف كتاب جغرافية مصراتة ،مصدر سبق ذكره،ص306
 -27علي امحد هارون ،مصدر سبق ذكره،ص006
 -21مصطفى منصور جهان ،صناعة احلديد والصلب مصنع احلديد والصلب مصراتة منوذجا ،جملة كلية اآلداب مصراتة،
العدد األول،ص030
 -26علي امحد هارون ،مصدر سبق ذكره،ص530
 -06حممد املهدي االسطى ،الصناعة يف كتاب جغرافية مصراتة ،مصدر سابق،ص305-300
Libyansteel.com/index.php/ar -02
يشمل إمجايل اإلنتاج يف اجلدول ( )2جمموع اإلنتاج لكل من احلديد االسفنجي واحلديد املقولب والصلب السائل
والعروق والكتل والبالطات والقضبان واالسياخ واالسالك والقطاعات ولفات على الساخن والبارد ولفات معاجلة وجملفنة
ومطلية وصفائح على الساخن والبارد وجمدولة.
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وتظهر بيانات اجلدول نفسه أن إمجايل اإلنتاج الكلي ملنتجات احلديد والصلب يف اجملمع تزيد بشكل كبري عن اجملموع
الكلي لكمية املبيعات احمللية واخلارجية وال تتساوى معها؛ ويرجع السبب لكون احلديد االسفنجي املنتج ضمن جمموع
اإلنتاج يعاد استخدامه كمغذي إلنتاج منتجات الصلب األخرى.
 -00االطلس الوطين للجماهريية ،مصدر سابق،ص.70-73
 -03مصطفى منصور جهان ،مصدر سابق،ص005
 -00حسن عبدالقادر صاحل ،املوارد وتنميتها ،اجلديدة للطباعة،ط،2عمان0660م،ص055
 -05علي امحد هارون ،مصدر سبق ذكره،ص003
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 -35حسن عبدالقادر صاحل ،مصدر سبق ذكره،ص016
 -30امانة التخطيط ،االطلس الوطين ،مصدر سبق ذكره،ص263
 -37سعد امحد االعوج ،تنامي ظاهرة اإلغراق ملنتجات احلديد والصلب ،جملة الصلب اللييب ،منشورات إدارة البحث
والتطوير ،الشركة الليبية للحديد والصلب،العدد ،3مارس 0620م  ،ص3
 -31املصدر السابق نفسه،ص0
 -36الربت لوترباخ ،زيادة ثروة الشعوب (،ترمجة) إبراهيم ميخائيل عودة ،دار اليقظة للنشر ،بدون تاريخ ص01
Elwatannnews.com/news/details -06
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) ودورها في التنمية المستدامةSASSاستثمار منظومة مياه حوض(ساس
Investing the SASS water system and its role in sustainable development
 ابتسام املهدي حسني الغليظ.أ
 قسم اجلغرافيا،كلية البربية أبو عيسى
ibtesamalgalid@gmail.com

 إبراهيم اسحيم العكرمي.د
كلية البربية الزاوية قسم اجلغرافيا
ibrahimsuhym@gmail.com

:الملخص
 ومدى احلاجة إىل استغالهلا وفق مبدأ املساواة بني السكان،يهدف البحث إىل التعريف بأيمية مياه حوض ساس
 حيث تبني أن االستغالل، معتمداً على املنهج املوضوعي التحليلي،احملتاجني بشكل رشيد يف الدول احلاضنة هلذه الطبقات
 وأن األساليب السائدة يف استثمار مياهه مل تكن وفق االتفاقات املربمة بني،مل يكن متعادالً بني الدول الواقع ضمنها
، وليس هناك استجابات حقيقية بني احلكومات حملاولة احلد من خماطر تغري طبيعة هذا احلوض،الدول الواقع ضمنها
 وأن السحب كان عشوائياً وغري مراقب حكومياً ويبركز يف،حيث ارتفعت نسبة التملح قبل أن تصل إىل املخطط هلا
 واحتمال حدوث نزاعات هتدد استدامة التنمية يف، واستمرار هذا الوضع يؤدي إىل فقدان االرتوازية،اجلزائر مث تونس
 وأُختتم البحث بتوصيات العمل على منع تركز امللح يف احلوض،ً إىل جانب التملح الذي بدأ يسود مياهه تدرجييا،املنطقة
 وذلك بتنظيم ومراقبة حفر اآلبار على هذه،اجلويف؛ أو تسرب مياه البحر إليه من البلدان املشبركة عند تقاسم مياهه
 واالهتمام بزراعة األشجار والنباتات اليت متت األمالح بالقرب من احلوض لتحسني الوضع البيئي وامتصاص،الطبقات
 واستثمار الدراسات العلمية وتطويرها واالعتماد عليها يف افخاذ القرارات التنموية على املستوى،السامة من اهلواء
َّ الغازات
. وحتقيق التنمية الشاملة، وفقد ارتوازية املياه،الدويل إلبعاد شبح النزاعات الدولية
. التنمية املستدامة،اس
ْ  حوض َس، املياه االرتوازية:الكلمات املفتاحية
Investing the SASS water system and its role in sustainable development

Summary:
The research aims to define the importance of the Sass Basin water, and the extent of
the need to exploit it according to the principle of equality among the needy population
in a rational manner in the countries incubating these classes, depending on the objective
and analytical approach, as it was found that the exploitation was not equal between the
countries within it, and that the prevailing methods in The investment of its water was
not in accordance with the agreements concluded between the countries within it, and
there are no real responses between the governments to try to reduce the risks of changing
the nature of this basin, as the rate of salinization increased, it was said that it reached the
planned, and that the withdrawal was random and not monitored by the government and
concentrated in Algeria and then Tunisia And the continuation of this situation leads to
the loss of artesianism, and the possibility of conflicts threatening the sustainability of
development in the region, in addition to salinization, which has gradually begun to
prevail in its waters. The discussion concluded with recommendations for action to
prevent salt concentration in the underground basin or the intrusion of sea water into it
from the participating countries when sharing its waters, by organizing and monitoring

18

the drilling of wells on these layers. And attention to planting trees and plants that absorb
salt near the basin, which improve the environmental situation and absorb toxic gases
from the air. And investing in scientific studies, developing them and relying on them in
making development decisions at the international level, with regard to the dimensions
of the specter of international conflicts. And lost artesian water, and achieve
comprehensive development.
Key words: artesian water, Sass Basin, sustainable development.

 -المقدمـ ـ ـ ـة:

ٍ
بكميات خمت ٍ
يتواجد املاء يف الطبيعة
لفة ،وتوزيعها مرتب ٌ
ط بالظروف املناخية القدمية وقدرة األرض على التخزين ،وحالياً
يتطلب ممارسة رشيدة يف استثماره ليكفي زمناً أطول يف االستفادة منه وكونه ال يعبرف وجوده مبا صنع اإلنسان من حدود
فإنه ُملكاً مجاعياً عاماً ملن يقطن األرض اليت تعلوه ،لذلك ارتبطت عالقة كمياته حبجم السكان وكثافتهم اليت تزايدت
يف بداية القرن الواحد والعشرون ،وكادت املياه اجلوفية يف اخلزنات العلوية تقبرب من النفاذ والتلوث احلاد مما حتم التوجه
سد ٍ
حنو استغالل املياه اجلوفية االرتوازية لسد العجز املائي أو ِ
جزء منه ،ووجود طبقة ارتوازية يف املناطق الشحيحة املياه
كما يف ليبيا بدأ التفكري كما يف دول اجلوار الستغالل املياه اجلوفية االرتوازية.
يشري الواقع املالحظ إىل قلة املياه يف الطبقات املائية اجلوفية ،وتغري صفاهتا إىل كثرية امللوحة؛ لذلك كان التوجه
بالبحث عن بدائل تكون متاحة وممكنة االستثمار ،فكان االجتاه حنو دراسة املياه اجلوفية االرتوازية لعلها تكون األكثر
مالءمةً اقتصادياً إذا أُحسن استثمارها ،باإلضافة إىل أن استمرار البحث عن املياه الصاحلة لالستعمال البشري والزراعي
أمراً ال ميكن توقفه طاملا يزداد عليه الطلب بزيادة السكان املستهلكني له ،كما يُعد موضوع املياه االرتوازية املعروفة "ساس"
 SASSمياه حدودية صحراوية مشبركة(*) يلزم توضيح أيميتها اقتصادياً وسياسياً ،وهنا يكمن دور اجلغرافيا يف دراسة
1

املوارد الطبيعية مبا يضمن اإلسهام ولو بالقليل يف احلد من قلق شح املياه ،تلك كانت أهم الدوافع لدراسة هذا املوضوع،
وملا له من أيمية يف اقتصاديات التنمية املستدامة.

 -مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث يف التساؤل الذي مفاده" :هل هلذا اخلزان أيميةً بالنسبة للسكان الليبيني بعد

حتديد كميات املياه املستنزفة من كل الدول املستفيدة منه؟" ،ولإلجابة عن ذلك ال بد من اإلجابة عن التساؤالت الفرعية
اآلتيـ ـ ــة:
 -2ما طبيعة املياه االرتوازية يف حوض ساس؟ ،وما املساحات اليت ميكن أن تستفيد منها؟
 -0ما هي اآللية الواجب اتباعها يف احلد من االستخدام املفرط ملياه هذا احلوض؟
 -3ما األساليب املتفق عليها بني الدول املشبركة مع ليبيا يف استغالل هذا اخلزان املائي؟
 ِفرضياتـه :تكمن فرضيات البحث يف االيت:
ـ ـ تعد املياه اجلوفية االرتوازية يف اجلزان ساس مورد للتنمية املستدامة يكفي الستهالك الشرب والصناعة دون الزراعة.
ـ ـ ـ يتفاوت االستخدام املائي خلزان ساس من دولة إىل أخرى مع دول اجلوار.

ـ ـ االستخدام الرشيد ملياه هذا اخلزان ال يتم إال وفق شروط يتفق عليها بني الدول الواقع يف اراضيها.
(*)
اس :خمتصر باللغة الفرنسية للمنظومة املائية اجلوفية مبنطقة الصحراء الشمالية.
َس ْ
(SASS: systemic aquifer du Sahara Septentrional).
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 -أهدافَــه :يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:

 -2التعرف على واقع املنظومة اجلوفية احلدودية املشبركة بني (ليبيا ،وتونس ،واجلزائر) ،ومدى حاجة السكان إىل
استثمارها.
 -0حتديد االحتياج املائي حاضراً ومستقبالً ،وبيان املتاح منه باملناطق اليت تُعاين من عدم توفر وجتدد مياهها الكافية
لسكاهنا.
 3ـ حتقيق مبدأ املساواة يف استثمار املوارد املائية املشبركة وفق أسس يتفق عليها.
 ِأهميته :يستمد البحث أيميته من أيمية املورد املائي ،والدَّور الذي يؤديه يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من خالل:
 -2التعرف على أحد أحواض الصحراء احلدودي املشبرك بني ليبيا وتونس واجلزائر ،وحتديد آلية مواجهة خماطر نضوب
املياه باخلزان ،ومدى االستفادة منها حالياً.
 -0توسيع املعارف اهليدرولوجية وعالقتها بالسكان ،ووضع ذلك أمام املخططني وأصحاب القرار يف جماالت التنمية.
 -3توجيه اهتمامات املتخصصني حنو املزيد من البحث العلمي لالستغالل االقتصادي اآلمن للمياه االرتوازية املشبركة
مع دول اجلوار.

ـ ـ المنهجية واألساليب المتبعة :لتحقيق أهداف البحث السابقة مت االعتماد على املناهج اآلتية:
ـ ـ املنهج الوصفي لتوضيح درجة التغري الزمين اليت مرت هبا مراحل الفقد املائي.

ـ ـ املنهج الكمي التحليلي :لتحليل البيانات الكمية املتاحة من املياه نتيجةً لالستغالل العشوائي ،وتفسري النتائج لتوضيح

العالقات بني املياه وزيادة السكان.
 مجاال ِت البحث:

المجال المكاني :يهتم البحث بدراسة خزان املياه اجلوفية االرتوازية املسمى (ساس  ،(SASSوهي اختصار للكلمة

الفرنسية  ،systemic aquifer du Sahara Septentrionaوتعين منظومة املياه اجلوفية يف الصحراء الشمالية
(مشال خط االستواء) خريطة (.)2
 المجال الزماني :واقع احلال للحوض املائي حىت 0606م. -المفاهيم الواردة بالبحث:

ـ المياه االرتوازية :يقصد هبا املياه اجلوفية غري املتجددة أو ضعيفة التجدد اليت جتمعت خالل العصور املمطرة منذ

عشرات اآلالف من السنني ،وتستغل عن طريق الينابيع الطبيعية واآلبار(.)2

ـ حوض ساس )the Septentrional Saharan Aquifer System) SSAS :ـ

منظومة املياه اجلوفية بالصحراء الشمالية الغربية (مشال خط االستواء)( ،)0وهي حوض هيدروجرايف ذو مياه ارتوازية
حدودية بني ليبيا وتونس واجلزائر.

( )2حممد باشا ،ا لتعاون املغاريب يف جمال املوارد املائية وترشيد استغالهلا ،ندوة املياه يف الوطن العريب ،اجلزء الثاين ،اجلمعية اجلغرافية املصرية،
القاهرة2665 ،م.522 ،
)0(- Observation de Sahara et de Sahel, Système Aquifer du Sahara Septentrional, (volume
04; juin 2003), p.063
نقال عن :حمسن زوبيدة ،إشكالية املاء املشروب يف والية ورقلة ،جملة الباحث ،عدد 0622 ،6م ،ص .000
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خريطة ( )2املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة

Shammy Puri, Management of transboundary aquifers: contribution to the water needs of Africa. Proceeding of the
international Workshop Tripoli, Libya,2-4 June 2002.

ـ الخزان الحدودي المشترك :ويقصد به واقع املياه يف احلوض االرتوازي املتفق عليها بني الدول الثالث سواءً يف احلجم
أو أساليب السحب ،وتوقيتها ،وأماكنها.
ـ ـ التنمية المستدامة :هي التنمية اليت حتبرم املوارد الطبيعية واألنظمة البيئية ،وتضمن الفاعلية االقتصادية ،ومن دون إيمال

اجلوانب االجتماعية(.)3
كما عرفتها جلنة منظمة األغذية والزراعة يف األمم املتحدة ( )FAOبأهنا إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه
التغريات التقنية واملؤسسية مبا يضمن التحقيق واإلشباع الدائم لالحتياجات اإلنسانية احلاضرة واملستقبلية(.)0

 الدراسات السابقة:اهتمت العديد من الدراسات مبشكلة ُشح املياه باعتبارها هتم كل السكان يف العامل وبنسب متفاوتة ومن بينها دراسة:

السالوي عام 2610م عن املياه اجلوفية بني النظرية والتطبيق ،حيث َخلُ
ّ
ٍ
أي مورد مائي سطحي دائم ،نتيجةً الخنفاض معدالت هطول األمطار وتذبذهبا ،وسوف لن
يف ليبيا ألهنا ال متتلك ُّ
يتعدى إسهام املياه السطحية والتقليدية عن ( )%5من املستغل منها ،ويُعد االعتماد األكرب على املاء اجلويف ليشكل
حوايل ( )%65من املوارد املائية املستغلة (.)5
إىل أن املياه اجلوفية مصدر أساسي للمياه

( )3برويل ،سيلفي ،وتشاميان ،مايكل ،التنمية املستدامة رهان احلاضر( ،ترمجة) رشيد برهون ،هيئة ابوظيب للسياحة والثقافة0620 ،م ،ص
.026
Council, "Sustainable development and natural resources management", 1989.

)0( -FAO

() 5
السالوي ،املياه اجلوفية بني النظرية والتطبيق ،الدار الليبية للنشر والتوزيع واإلعالن2610 ،م.
حممود سعيد ّ
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درس الباروني ،وأخرون عام 2660م املياه اجلوفية الساخنة يف مشال غرب ليبيا كمصدر من مصادر الطاقة هبدف
التعرف على اخلزانات اجلوفية املتميزة باخلاصية اجليوحرارية ،وحتديد امتدادها اجلغرايف وخواص هيدرولوجيتها ومدى إمكانية
االستفادة منها ،وتوصل إىل أن ارتفاع درجة حرارة هذه املياه يرجع إىل العمق والنشاط اجليولوجي احلركي ما بني  0.6اىل
0.1م لكل 266مبر يف سهل اجلفارة وغرب حوض سوف اجلني واحلمادة احلمراء ،وأوصى بإجراء در ٍ
اسات لتحديد
مصدر جريان احلرارة ،وإجراء التجارب التطبيقية لكيفية االستفادة من املياه الساخنة يف اجملاالت املختلفة (.)0

وبني احتمالية التلوث مبياه الصرف الصحي ،ووصول بع
ـ ـ الباروني عام 1997م درس ظاهرة تلوث املياه اجلوفية بليبياَّ ،
املخلفات لآلبار مباشرة بناء على نتائج التحليل البيولوجي بالرغم من حفرها على ٍ
أعماق كبرية(.)7
ً
وبني مؤشرات العجز املتوقعة من املياه الالزمة
ـ ـ بينما الطنطاوي عام 2666م درس باستفاضة موضوع موارد املياه يف ليبيا َّ
لالستخدام البشري واألنشطة االقتصادية املختلفةَّ ،
وبني أن استغالل خزان ككلة االرتوازي يُعد ذا تكاليف عالية نتيجةً
ٍ
بتمويل من احلكومة ،ويعين بذلك مياه اخلزان احلدودي املشبرك
لعمق املياه به ،وارتفاع درجة حرارهتا وذلك ال ميكن إال
مع تونس واجلزائر واملسمى خبزان (ساس)(.)1
بيَّنما قمبرلو عام 0660م أيضا درس الوضع املائي الراهن يف ليبيا خالل تلك السنة ،وأشار أن ليبيا تتأثر بقلة املوارد

املائية العتمادها على ما يزيد عن أكثر من  %67من احتياجاهتا على املياه اجلوفية ألغراض التنمية املختلفة ،ويُعد اجلزء
األكرب من مياهها غري متجدد؛ ونتيجةً الرتفاع عدد السكان ومستوى املعيشة؛ الذي نتج عنه ازدياد النشاطات يف
خمتلف جماالت التنمية ،مما أدي إىل تدهور الوضع املائي كماً ونوعاً ظهرت مؤشراته مبناطق الزيادة السكانية العالية،
وازدادت حدته حىت باتت ُهتدد بع مدن الساحل وأجزاء من سهل اجلفارة(.)6

وموسى عام 0625م درس املوارد املائية يف مشال ليبيا وأشار إىل األيمية الكبرية ملصادر وموارد املياه بشمال ليبيا خاصةً
مع استمرار الزيادة السكانية ،ومع سيادة الظروف الصحراوية شديدة اجلفاف فإن املطر واملاء اجلويف أهم مصادر املياه
حيث تسقط أمطار متوسطة على األجزاء الشمالية تكون أكثر يف بنغازي واجلبل األخضر شرقاً عنها بط ـرابلس واجلبــل
الغريب غرباً ،ونــادرة باجلزء األوسط خاصة بسرت(.)26
وبني أن العديد من البلدان تُعد املياه اجلوفية بأراضيها
خليفة عام 0606م درس موضوع إدارة موارد املياه اجلوفيةَّ ،

ذات أيمية حيوية لكسب العيش وصحة الناس ،نتيجةً الستخدمه على نطاق واسع يف االستخدام املنزيل ،ويف الزراعة

( )0صاحل الباروين ،عمر إحممد سامل ،اهلادي سليمان هنشري ،املياه اجلوفية الساخنة يف مشال غرب ليبيا كمصدر من مصادر الطاقة ،جملة
الطاقة واحلياة ،العدد الثالث ،يونيو2660م.
( )7سليمان صاحل الباروين ،تلوث املياه اجلوفية بليبيا ،جملة املاء واحلياة2667 ،م.
( )1عطية حممد حممود الطنطاوي ،موارد املياه يف ليبيا ،املطبعة الذهبية ،القاهرة 2666،م.
( )6إمساعيل شعبان قمربلو ،الوضع املائي الراهن يف ليبيا ،املشروع اإلقليمي للتوعية املائية يف الدول العربية ،الدورة التدريبية لتدريب مدربني
حول التوعية املائية لدول إقليم املغرب العريب ،الرباط -اململكة املغربية0660 ،م.
( )26موسى عمر أمحد موسى ،املوارد املائية يف مشال ليبيا ،جامعة الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية -القاهرة ،قسم البحوث
والدراسات اجلغرافية ،رسالة ماجستري (غري منشورة)0625 ،م.
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املروية والصناعة خباصة يف املناطق اجلافة؛ حيث املياه السطحية نادرة أو مومسية ،ومن املتوقع أن يؤدي تغري املناخ إىل
اعتماد أكرب على املياه اجلوفية كوسيلة للحماية من اجلفاف(.)22

 -محتوياته :تضمن البحث اآلتـ ــي:

أوالً  -اإلطار النظري :الذي يشتمل على مقدمة وأسباب اختيار املوضوع ،ومشكلته ،وفرضياته ،وأهدافه ،وأيميته،
واملنهجية املتبعة؛ باإلضافة إىل الدراسات السابقة اليت اهتمت هبذا املوضوع أو أحد جوانبه.
ثانياً -الظروف الطبيعية ملنطقة احلوض االرتوازي،

ثالثاً  -الظروف البشرية :من تزايد يف أعداد السكان احملتاجني إىل املزيد من املياه واالتفاقات احلكومية املنظمة لالستثمار
اآلمن للمياه االرتوازية.
خيتتم البحث مبا مت التوصل إليه من نتائج وتوصيات تتعلق باستثمار املياه اجلوفية املشبركة مع دول اجلوار خمتتماً بأهم
املصادر واملراجع اليت اُستند عليها يف هذا البحث.

 موقع منطقة البحث وأهميته:تتحدد منطقة البحث حبوض املياه االرتوازية مشال الصحراء الكربى االفريقية الواقعة جنوب جبال أطلس باجلزائر،
وجنوب تونس ،وحول سهل اجلفارة بليبيا خريطة ( )0ويسمى حبوض الصحراء الشمالية الغربية (ساس  )SSASلوقوعه
مشال خط االستواء؛ أما فلكياً فهو بني خطي طول  °03¯60˭07،°20¯20˭ֿ36شرقاً ،ودائريت عرض ،°20¯30˭ֿ00
و °20¯20˭66مشاالً ،مبساحة قدرها مليون كيلو مبر مربع تقريباً ،موزعة بني الدول على النحو االيت :ليبيا 056666
)20( 0
0
0
بشار :من
كم  ،وتونس  16666كم  ،واجلزائر 766666كم  ،وميتد احلوض من الغرب اىل الشرق ،من خط جبال ً
توات يف اجلزائر إىل منخف هون يف ليبيا ،ومن جبال اجلنوب األطلس الصحراوي مشاالً إىل الركيزة عند منحدرات جبال
اهلوجار من ناحية اجلنوب.
لذلك فهو يقع حتت بيئة مناخية شبه جافة؛ إذ يتدرج بني املناخ املتوسط الرطب إىل الصحراوي اجلاف بشمال
أفريقيا ،وميتد حىت ليبيا مبساحة  0666ك م ،0ويُقدر خمزونه بنحو أربعة أضعاف االمدادات املتجددة من املياه باملنطقة
العربية ،وجبوار أكرب املدن كثافة سكانية ،وأكثرها حاجة للمياه؛ كما أنه ميتد يف منطقة حدودية مشبركة بني ليبيا وتونس
واجلزائر.

( )22جربيل عبد املطلوب صاحل خليفة ،إدارة املياه اجلوفية يف إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية( ،دليل تدرييب) ،كلية اآلداب ،قسم اجلغرافيا،
ِ
جامعة بنغازي -ليبيا0606 ،م.
)20(- Synthesis Collction,The North-Western Sahara Aquifer System (Algeria, Tunisia,
Libya):joint management of a transborder water bosin/OSS: Tunis, 2008. _p 9
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خريطة ( )0االمتداد الجغرافي لمنطقة ساس

-Synthesis Collction,The North-Western Sahara Aquifer System (Algeria, Tunisia, Libya):joint
management of a transborder water bosin/OSS: Tunis, 2008. _p 9

أوالً  -الظروف الطبيعية للحوض المائي :SASS

تتمثل دراسة الظروف الطبيعية يف التكوينات اجليولوجية ،وتوضيح أنظمة املياه اجلوفية باحلوض ،باإلضافة إىل خصائ
مياهه الطبيعية واجتاهات جرياهنا.

 -التكوين الجيولوجي:

هتدف دراسة التكوين اجليولوجي إىل توضيح اخلزنات املائية اجلوفية وفبرة تكوهنا ،ومواقع امتداداهتا ،كما بالشكل ()2
وكميات املياه املقدرة ،واليت تتصف بارتفاع درجة حرارهتا ،وبالبركيز على تكوينات اخلزنات اجلوفية يف ليبيا يتضح أهنا
تكمن يف:
 اخلزان اجلويف امليوسيىن السفلي :هو خزان جويف مضغوط ميتد من فالق العزيزية جنوباً إىل ساحل البحر املتوسط مشاالً،ويتكون من احلجر الرملي ،واحلجر اجلريي الرملي مع تداخالت من الطني واملارل والصلصال ،كما أنه يوجد يف سهل
اجلفارة فوق صخور أيب شيبة شرقاً ،وأعلى تكوين العزيزية يف غرب السهل ،وتبركز الكربيتات والكلوريدات والصوديوم يف
مياهه ،واألمالح تبراوح بني  0اىل  0جرام/لبر.
 اخلزان اجلويف أبوشيبة :تكوينات هذا اخلزان ترجع إىل العصر الثالثي (البرياسي) ،ويتكون من طبقات مسيكة من احلجرالرملي مع بع من الطني والغرين والصلصال األمحر املتداخل معه ،ومياه جيدة لقلة جمموع األمالح الذائبة إذ تبراوح
بني  0إىل  3جرام لكل لبر ،ودرجة حرارة مياهه تصل إىل ° 00م يف أجزائه العميقة.
 اجلزان اجلويف العزيزية :ميتد جنوب فالق العزيزية بأعماق كبرية تصل 2066مبر حتت سطح األرض ،وتتجاوز درجةحرارة مياه °06م  ،بينما مشال ووسط احلوض تصل اىل°70م يف األعماق اليت تصل إىل 356مبراً حتت سطح األرض،
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شكل ( )2الوحدات الجيولوجية والهيدرولوجية لحوض ساس

CHABOUR Nabil, 2006, Hydrogéologie des domaines de transition entre l’Atlas saharien et la plateforme
saharienne à l’Est de l’Algérie ,Thèse de doctorat d’état en géologie (option: hydrogéologie), Université de
Constantine, Faculté des Sciences de la Terre, p 68.

نقالً عن :صالح الدين معلم ،املوارد املائية واستعماالهتا بدائرة طولقا والية بسكرة( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،جامعة منتوري
قسنطينة ،كلية علوم االرض ،قسم التهيئة العمرانية0622 ،م ،ص .11

وجممل تكوينات اخلزان تتكون من احلجر اجلريي الدولومييت ،ودولوميت وحجر جريي ،ونوعية املياه به تتجاوز
2.5جرام/لبر ،وتصل إىل أكثر من 3جرام/لبر يف مشال ووسط احلوض وإىل أكثر من 7جرام  /لبر يف مشال غرب سهل
اجلفارة(.)23
 حوض احلمادة احلمراء ـ ـ سوف اجلني :ويتكون من خزانني يما:أ ـ اخلزان اجلويف الطباشريي :وهو تكوين مزدة باجلفرة غرب منخف هون ،وتكوين نالوت يف اجلزء الغريب والشرقي من

حوض احلمادة احلمراء ،ويتكون احلوض من احلجر اجلريي الدولومييت ،والدولوميت واحلجر اجلريي مع املارل والطني،
وتبراوح أعماقه بني بضع مبرات إىل  506مبر حتت سطح األرض باحلمادة احلمراء وغدامس ،بينما يف جهة هون تصل
األعماق  056مبراً ،وتشتد اخلاصية االرتوازية خباصة عند سوكنة ،ونوعية املياه يف هذا اخلزان تبراوح بني  0إىل  5جرام
/لبر ،باستثناء بع املناطق حيث يقل فيها تركيز األمالح عن ذلك.
ب ـ اخلزان اجلويف ككلة :تتبع تكويناته العصر اجلوراسي إىل الطباشريي السفلي ،ويتكون من طبقات مسيكة من احلجر
الرملي الناعم إىل خشن احلبيبات مع بع من الغرين والطني والصلصال ،مياه هذا اخلزان توجد على أعماق تتجاوز
 2566مبر حتت سطح األرض وهي أقل يف الوسط والشمال لتصل إىل أعماق بني  766إىل  656مبراً حتت سطح
األرض يف غدامس وبني  306إىل 066مبر مبناطق اجلبل الغريب ،وتعد اآلبار احملفورة الستثمار هذا اخلزان ذاتية التدفق

( )13سليمان صالح الباروني ،وأخرون ،مرجع سابق ،ص .96
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يف الشرق والشمال الشرقي واجلنوب الغريب منه ،وتتصف مياه احلوض بأهنا ذات نوعية جيدة إذ ال يتجاوز جمموع األمالح
الذائبة عن 3جرام/لبر.
متتد يف تونس أسفل سهل اجلفارة الساحلي الذي جيمع كل األودية املنتهية إىل البحر يف خليج قابس ،واملنحدرة
أغلبها من هضاب مطماطة ،وهي طبقة (رباعية -بليوسينية -ميوسينية) جودة املياه هبا جيدة ،وتبلغ نسبة املواد الصلبة
الذائبة أقل من 2666ملغم /لبر( ،)20وتُستغل املياه من خالل ما يقرب من  066بئر  00منها يف (قابس)؛ مبا يف ذلك
 25بئراً ارتوازياً يف (مدنني) ،ويصل ضخ املياه اجلوفية العميقة إىل أكثر من  %06كل عام ،ومن الطبقات اجلوفية %51
من حوض (املركب النهائي) ،و %21من حوض (املتداخل القاري) و %00من طبقة املياه اجلوفية يف (اجلفارة) ،وتتم
إعادة تغذية الطبقات األصغر بواسطة مياه الصرف بالواحات ،والفيضانات وديان النخلة ،والسقي املتأثرة مبرتفعات
سلسلة جبال قفصة -املتلوي ( ،)25وكذلك احلال يف وادي (مية) بواحة (ورقلة) باجلزائر الذي توفر جماريه الباطنية مياه
جوفية هائلة.
 أنظمة المياه الجوفية في حوض:SASSتعد املياه من املوارد األساسية اليت تتجاوز احلدود وتدفع بالدول حنو سن التشريعات باعتبارها من األصول الوطنية،
واليت من الواجب احبرام وحسن إدارهتا ،والربط بني مستخدمي هذه املياه من خالل نظام مشبرك وذلك من أكرب
التحديات للتنمية البشرية اليت يهتم هبا اجملتمع الدويل.
تتكون شبكة طبقات احلجر الرملي يف الشمال األفريقي بني بلدان ليبيا وتونس واجلزائر من حوضني رئيسيني خريطة
( )3يما:
 تكوين قاري متداخل :مبساحة قدرها  066ألف كم ،)20(0وهي أحفورية غري متجددة ،تُعرف يف اجلزائر بالطبقة األلبية؛تُغطي مساحة قدرها  766ألف كم ،0وعمقها يبراوح بني 2566مبر إىل  0666مبر(.)27
 -تكوين املركب النهائي :مبساحة  036ألف كم ،)18(0ويبراوح عمقها بني  266إىل  566مبر(.)19

(Chedli FezzaniI. THE NORTH WESTERN SAHARA AQUIIFER SYSTEM HYDROGEOLOGY VOLUME II, )11
SAHARA AND SAHEL OBSERVATORY (OSS) MARCH 2004.p 51
( )11املرجع السابق.
( )19البنك الدولي :حوكمة املياه في املنطقة العربية :إدارة الندرة وتأمين املستقبل5001 ،م ،ص .19
(17) Slaimi Ahmed, Contraintes et gestion rationnelle de l’eau en Algérie, communication présenté dans le
séminaire international sur l’environnement en Algérie organisé par Département des Sciences
Economique/ FSEG Sidi Achour, Annaba, 2009, p7.
في :أبو غدوة نور الهدى ،دور الكفاءة االستخدامية للموارد املائية في تحقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي ـ حالة
الجزائر ـ (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادي ،قسم علوم التسيير5011 ،م ،ص .101
( )18نفس املرجع.
) (19املرجع السابق ،ص .7
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خريطة ( )3مكونات حوض ساس

-Synthesis Collction,The North-Western Sahara Aquifer System (Algeria, Tunisia, Libya):joint
management of a transborder water bosin/OSS: Tunis, 2008. _p 9

 -الخصائص الطبيعية للمياه الجوفية بحوض :SASS

توجد املياه اجلوفية يف اجلنوب اجلزائري والتونسي ويف غرب ليبيا على أعماق تصل إىل حنو 0666م ،ويقدر احتياطها
حبوايل  5مليار .م/ 3السنة ،وتُعد مصدراً مهماً للتغلب على النق املالحظ يف مناطق الكثافة السكانية إذا أُحسن
استغالهلا( ،)06وأغلبها غري متجددة؛ غري أن استغالهلا مقي ٌد بفعل العوامل اآلتيـ ــة:
ـ ـ ضعف معدل جتددها .%6.662
ـ ـ ارتفاع كلفة الوصول إىل األعماق.
ـ ـ ضعف جودة املياه الحتوائها على نسبة عالية من األمالح.
ـ ـ ارتفاع درجة املياه اليت تصل إىل  06درجة مئوية.
إن النظام املائي هلذا احلوض نظام مشبرك بني ليبيا وتونس واجلزائر ،وميتد على مساحة قدرها 766666كم 0يف
اجلزائر16666 ،كم 0يف ليبيا056666 ،كم 0يف تونس ،ويوفر هذا احلوض حوايل  06666مليار مبر مكعب من
املياه سنويا ،ويبلغ حجم االستغالل حاليا  0.0مليار مبر مكعب سنوياً ،موزعة بواقع 2.33مليارم 3للجزائر6.33 ،
(.)02
مليار م 3لليبيا ،وحنو  6.55مليار م 3لتونس
يتحدد نوع الطبقات املائية حسب احلدود العلوية هلا فهناك طبقة ذات سطح حر ،وطبقة مائية حبيسة أي هلا
حد جيولوجي علوي غري ذات نفاذية ،وطبقة مائية شبه حبيسة أي حدها العلوي شبه نفاذي شكل ( ،)0والطبقة املائية
ذات السطح احلر هي اليت حتفر هبا اآلبار ،ومستوى املياه هبا ميثل ارتفاع املياه اجلوفية فوق مستوى سطح البحر (قيمته
Ibid. p7.
du Nord ,UN

(20) Slaimi Ahmed,

)51( Mokhtar Bzioui ,Rapport sous régional sur le developpement des ressources en eau en Afrique

water-Africa, 2005, p63. Disponible sur le site: http://www.tanmia
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يف القياسات صفر) ،وهذا املستوى يعرف باملستوى البيزومبري؛ أو مبستوى الضغط املائي ،ويعرب عنه بيانياً خبطوط تساوي
الضغط املائي.
بينما الطبقة احلبيسة :وهي األكثر عمقاً واحملصورة بني طبقتني من أعلى ،ومن أسفل غري ذوات نفاذية وبالتايل فخضع
لعملية ضغط اجتاهه من أعلى إىل األسفل (ضغط  0.5بار لعمود صخري طوله 26مبر) ،وعند حفر بئر خيبرق هذه
الطبقة فيحل املاء مكان العمود الصخري وينخف الضغط داخل الطبقة املائية ويصعد املاء تلقائيا يف البئر ويستقر عند
املستوى  Hأي مستوى الضغط املائي ،وحيدد ذلك عن طريق فرق اجلهد بني منطقة تغذية البئر ،فاذا كان هذا املستوى
حتت سطح األرض تكون املياه صاعدة ،وأما إذا كان هذا املستوى فوق مستوى سطح األرض فإن املياه تتدفق بشكل
طبيعي وتلقائي وتسمى باالرتوازية( )00صورة(.)2
تكون الطبقة شبه احلبيسة حمصورة بني طبقات تسمح بنفاذ املياه منها سواءً يف أسفل هذه الطبقة أو أعالها ،وبالتايل
تكون طبقات مائية متداخلة ذات عالقة مستمرة يف التغذية املائية فيما بينها.
يتضمن خزان املركب النهائي طبقة مائية ذات سطح حر يتغذى من تسرب املياه األودية اليت تنتهي لسطح هذا
املركب مثل وادي بسكرة ووادي جدي.
مكلف جداً نتيجةً لعمقه وحلرارته
 التكوين القاري املتداخل يبلغ مسكه 566م واملعروف باخلزان األليب ،واستغاللهٌ
املرتفعة.
وخزان الكلس :وهو األكثر استغالالً يف اجلزائر واملغذي للينابيع والعيون ،ويطلق عليه يف اجلزائر خزان طولقا من تكوين
االيوسني السفلي ،والسينوين العلوي ،ويتصف بكثرة الشقوق ذات األصل التكتوين.
يبدو أن هناك تغرياً يف اخلصائ املعدنية للمياه اجلوفية للحوض بطبقتيه حيث تشري حماوالت تكرار قياس األمالح
الذائبة ( )TDSوخباصة يف اجلزائر كما باجلدول ( ،)2واليت وصلت إىل 2060مرة ،ويف تونس حوايل 305مرة بينما يف
ليبيا وصلت تكرار عمليات قياس االمالح الذائبة  270مرة ،وكانت النتائج كما باجلدول ( )0متجهة خنو الصعود بسبب
االفراط يف عمليات السحب املائي ،حيث ارتفعت نسبة املواد الصلبة الذائبة يف احلوض القاري املتداخل (2153 )TC
يف الفبرة بني  2673حىت 2612م مث بدأت تبراجع بعد عام 2666م ،وبنفس الوترية يف حوض ( )CIحيث وصلت
إىل  000خالل الفبرة من 2673م حىت 2612م ،واستمرت يف االرتفاع حىت هناية 2666م ،مث بدأت يف البراجع بعد
2666م.

( )22جاد هللا عزوز الطلحي ،حتى ال نموت عطشا ،ط ،5إدارة املطبوعات والنشر ،طرابلس5009 ،م ،ص .13 -11
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شكل ( )0الوضع البيزومتري للمياه الجوفية

CASTANY Gilbert, 1982, Principes et méthodes de l’hydrogéologie, Paris, Dunod, p 48-49-51

مصدر الصورة :سليمان صاحل الباروين ،وآخرون ،مرجع سابق ،ص.12

جدول ( )2مستوى األمالح الذائبة

البلد

عدد نقاط قياس االمالح الذائبة()TDS

مصدر البيانات

ليبيا

270

ملفات نقاط املياه

تونس

305

قاعدة البيانات الدراسات السابقة

اجلزائر

2060

قاعدة بيانات ANRH

Chedli FEZZANI, THE NORTH--WESTERN SAHARA AQUIIFER SYSTEM.

SAHARA AND SAHEL OBSERVATORY (OSS DATA BASE AND GIS, Volume III
MARCH 2004. p61.
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تجميعا لتطور عدد سجالت المواد الصلبة الذائبة وف ًقا لكل منها
جدول ()0
ً
طبقة املياه اجلوفية

قبل 2670م

2612-2673م

2666-2612م

بعد 2666م

C1

200

050

000

73

CT

163

2153

163

307

Chedli FEZZANI, THE NORTH--WESTERN SAHARA AQUIIFER SYSTEM.
SAHARA AND SAHEL OBSERVATORY (OSS DATA BASE AND GIS, Volume III

61MARCH 2004. p

.

 اتجاه جريان المياه الجوفية للحوض:يعتقد أن اخلزان يتغذى عن طريق تسرب نسب حمدودة من مياه األودية يف أطرافه املنحدرة من جبال األطلس
الصحراوي خريطة ( )0باجتاه اجلنوب واجلنوب الغريب باجتاه قورارة وتوات ،وجزء آخر باجتاه املمر الضيق الواقع بني مدنني
واألطلس الصحراوي ليصل بواسطة فوالق احلامة ومدنني بتونس ،وأما املياه القادمة من ليبيا وجبال اهلوجار فتجري باجتاه
الشمال لتلتقي عند اجلنوب التونسي ،وأحياناً من تسرب مياه األمطار يف بع السنوات على العرق الغريب الكبري.
خريطة ( )0خطزط الضغط المائي المتساوية
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Synthesis Collction,The North-Western Sahara Aquifer System (Algeria, Tunisia,
Libya):joint management of a transborder water bosin/OSS: Tunis, 2008. _p 93.

ثانياً  -العوامل البشرية:

يشكل جمموع اخلزنات املائية كياناً واحداً يف حوض قاري حمبوس بني دول ليبيا وتونس واجلزائر ،طال الزمن على عدم
استخدامه بشكل أمثل ،ولكن توجه الدافع املشبرك بني تلك الدول جعل االستثمار لذلك اخلزان أمر ال بديل عنه لتوزيع
املياه وفق توزيع سكا ن تلك البلدان ،وحيتم ذلك انبعاث ثقافة جديدة تتساوى فيها احلياة للسكان يف السراء والضراء
ملواجهة املصري املشبرك حول املياه وتقامسها ونبذ املواجهة الفردية ملصاعب احلياة؛ لذلك سيتم اإلجابة عن .هل هناك
ندرةٌ للمياه عاملياً؟ ،وهل يزداد الطلب على املياه يف ليبيا؟ ،وما اإلجراءات التنموية املتبعة يف تنمية استثمار املياه؟ ،وما
دور خزان ساس يف التنمية املستدامة؟

 -ندرة الموارد المائية( :عالميا):

تُعد املوارد املائية ضمن املوارد الطبيعية املتجددة اليت ال ينضب رصيدها مبجرد استخدمها ،ولكن هذا الرصيد ميكن
أن ينتفع به ملر ٍ
ات متعددة طاملا مل يتعرض لسوء االستخدام مما يؤدي إىل تدهور إنتاجيته( ،)03والتزايد السكاين ترتب
عليه تزايد يف حجم استعماالت املياه حيث تشري أغلب االحصاءات الصادرة عن البنك الدويل أن استهالك املياه قد
ارتفع بنسبة  %56على املستوى العاملي خالل فبرة  36سنة املاضية ،رغم أن املياه العذبة ككل تُعد كافية إال أهنا جغرافياً
تُشكل مشكلةً حقيقيةً للعديد من الكائنات احلية وللسكان ،ولقياس هذه الندرة يف املوارد املائية يستخدم مؤشر حصة
الفرد من املوارد املائية سنوياً باملبر املكعب (م/3سنة/الفرد) ،وأن الوضع ما بني 2766م/3سنة/الفرد و2666م/3سنة/الفرد
تُعرب عن وجود حالة من الضعف املائي ،أما يف الوضعية بني 2666م/3السنة/الفرد و566م/3السنة/الفرد ،تُصنف الدولة
بأهنا وصلت إىل مرحلة الندرة املائية ،حيث ُسجل يف العامل  55دولة يف حالة الضعف املائي منها( :اهلند ،والصني)،
وأكثر من  3.2مليار من األفراد.
يشري تقرير البنك العاملي أن سكان األرض قد تضاعف  3مرات خالل القرن العشرين ،وهذا يشري إىل مدى احلاجة
لالستغالل املكثف للموارد املائية ،إذ يُالحظ أن هناك  06دولة ميكن تصنيفها يف وضعية القلق املائي حبلول عام 0605م
وأكثر من  0مليار من سكان العامل سنة 0625م( ،)00وتصاعد االهتمام العاملي بقضايا املياه حيث مت منذ عام 2106م
حىت اآلن إبرام  016معاهدة خن املياه(.)05
 الطلب المتزايد على المياه في ليبيا:تُعد املياه اجلوفية يف ليبيا املصدر املائي الرئيسي كما هو احلال يف معظم الدول ذات املناح اجلاف وشبه اجلاف،
وذلك يرجع إىل مسببات عدة منها( :مستوي املعيشة ،والتطور التقين واالقتصادي ،وعدد السكان) ،ففي ليبيا وصل
عدد سكاهنا إىل قرابة ستة مليون نسمة عام 0660م ،ومن املتوقع أن يصل إىل  1مليون نسمة عام 0605م ،وهي ذات
مساحة قدرها 2005666كم ،)00(0منها مساحة  %63ال تتعدى كميات األمطار فيها عن 266مللم/سنة ،ومنها

( )53إيمان عطية ناصف ،هشام محمد عمارة ،اقتصاديات موارد البيئة ،املكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية5007 ،م،
ص.77
)51( Jean JOUZE. Partager l’eau les enjeux de demain. Edition TECHNIP, Paris, France, 2006, PP,23.51,
( )51األمم املتحدة ،اتفاقية مكافحة التصحر :توقعات األراض ي امللحية ،بون 5017م ،ص .161
( )59وزارة الصحة ،ليبيا ،التقرير االحصائي السنوي ،مركز املعلومات والتوثيق 5017م ،ص .1
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مساحات ال حتصل على أي قد ٍر من األمطار كما باجلدول ( )2والشكل ( ،)3وهذا وضع يزيد من االعتماد على املياه
اجلوفية.
جدول ( )2توزيع متوسط كميات األمطار والنسبة املئوية للمساحة اهلاطلة عليها يف ليبيا
المعدل
السنوي/ملم
النسبة المئوية
للمساحة

066
فأكثر

6.62

-066

-566

-066

-366

-56 -266 -066

566

066

366

066

266

06

6.60

6.67

6.36

6.26

05.06 20.06 20.06 02 3.36 3.32

56

5-26 26-06

6-5

املصدر :صاحل األمني األرباح ،األمن الغذائي ،اجلزء الثالث ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي2660 ،م ،ص .266

باإلضافة إىل قلة املياه السطحية اليت تبراوح بني 316 -006م م 3فقط  ،وكمية املياه املعاجلة من الصرف الصحي206م
م /3السنة ،موزعة على  03حمطة يف كامل ليبيا ،باإلضافة إىل أن هناك وحدات حتلية منفذة على الساحل اللييب بطاقة
تراكمية تصل إىل 516666م /3يوم ،ولكنها ال تعمل إال بنسبة  %56من طاقتها االنتاجية( ،)07كل ذلك ينبه إىل
السبل اآلمنة الستثمارها.
استثمار املياه اجلوفية بعناية وتكثيف الدراسات للكشف عن ُّ
شكل ( )5النسبة املئوية للمساحة يف ليبيا ومتوسط كميات اال مطار اليت هتطل عليها
من  600فأكثر
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النسبة المئوية للمساحة

املصدر :بناء على بيانات اجلدول (.)2

يشري الواقع أن السحب غري املتوازن من اخلزنات املائية اجلوفية الذي يزيد عن معدل التغذية السنوية أدى إىل استنزاف
بعضها وإىل اخنفاض مناسيب البع اآلخر ،وتدهور نوعية املياه وزيادة ملوحتها بفعل تدخل مياه البحر.
ويشري برنامج تقييم املياه اجلوفية العابرة للحدود إىل املخاطر البيئية اليت يتوقع حدوثها يف حالة االستمرار املفرط يف
االعتماد على املياه اجلوفية كما بالشكل ()0؛ حيث وضع ليبيا عند حساب مؤشرات اجلودة بأن طبقاهتا اجلوفية العابرة

( )57حسن كشاش ،تحليل جغرافي إلمكانية تحقيق األمن الغذائي في ليبيا ،مجلة دياال ،العدد 5006 ،11م ،ص  15ـ .11
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للحدود ذات النوعية املنخفضة من التغذية ،أي أقل من  %06من مساحة طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود يف
العامل(.)01
شكل ( )0املتوسط السنوي إلعادة تغذية املياه اجلوفية(ملم/سنة)

املصدر :الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة2016 ،م ،طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود وشبكات املياه

اجلوفية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ،احلالة والجتاهات ،موجز لواضعي السياسات ،اجمللد  :2املياه اجلوفية ،برنامج األمم املتحدة للبيئة،
نريويب0620،م ،ص.7

صنفت ليبيا يف نفس التقرير بأهنا من البؤر الساخنة وفق الظروف احلالية ،أي يف حالة استمرارها يف االعتماد على
ُ
املياه اجلوفية شكل ( ،)5وتفوق اجلزائر املشبركة معها يف اخلزان العابر للحدود.
شكل ( )5البؤر الساخنة يف ظل الظروف احلالية واملستقبلية

املصدر :الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة2016 ،م ،طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود وشبكات املياه اجلوفية يف

الدول اجلزرية الصغرية النامية ،احلالة والجتاهات ،موجز لواضعي السياساتت ،اجمللد ( ،)2املياه اجلوفية ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نريويب0620 ،م ،ص .1

 االجراءات المتبعة ودورها التنموي المستدامتتفاقم أزمة ندرة املياه السيما يف الدولة اليت تُصنف حتت خط الفقر املائي ،مما يزيد من توقعات االخنفاض لنصيب
وحدد خط ندرة املياه عاملياً بنحو  566م 3للفرد سنوياً؛ وتُستغل مياه خزنات ساس حالياً بقرابة
الفرد السنوي منهُ ،

( )58البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة2016 ،م ،طبقات املياه الجوفية العابرة للحدود وشبكات املياه
الجوفية في الدول الجزرية الصغيرة النامية ،الحالة والتجاهات ،موجز لواضعي السياسات ،املجلد ( ،)1املياه الجوفية ،برنامج األمم املتحدة
للبيئة ،نيروبي5019 ،م ،ص .7
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 1166بئر عميقة ومتوسطة هبا جمتمعة ،وتزداد كميات السحب ليفوق استغالهلا اإلمجايل حنو ( 0.0مليار) م /3السنة
أو  76.2م /3ث موزعةً كاآلتـي( :ليبيا  26.1م /3ث ،وتونس  27.0م /3ث ،واجلزائر  06.2م /3ث) شكل (،)0
ويقدر عدد سكانه قُرابة  0ماليني نسمة؛ تتواجد يف قرابة  276ألف هكتار من الواحات واملساحات الزراعية املروية(.)06
السحب من مياه حوض  SASSللمدة من (0666 -2656م)
شكل ( )0كميات َّ
(باملليار م /3السنة)

Slideplayer.fr/slide/11701699.

تتم إدارة نظام الطبقات املائية  SASSمن خالل آلية تشاور ثالثية دائمة مقرها مرصد الصحراء والساحل
بتونس ،حيث مت إجراء مسح عام 0620م ،والذي ال تتعدى نسبة االستغالل حبوض ساس  1مليار م ،3وهو معدل
ال ميكن أن تتخطاه الدول الثالث حىت ال تواجه خطر التملح؛ إال أنه هذا اخلطر بدأ يف الظهور بصفة كبرية عند بلوغ
استغالل  0.7مليار م.)36( 3
 -دور خزان ساس في التنمية المستدامة:

تُعد املوارد املائية باجلنوب التونسي العابرة للحدود ضرورية للتنمية هبا ،ويش ّكل املاء اجلويف املصدر الرئيس ملياه الري
يف الواحات بواليات اجلنوب ،ولتلبية حاجيات مياه الشرب والسياحة والصناعة ،لذلك تستغل مناطق اجلنوب التونسي
بشكل ٍ
ٍ
مفرط بكل من (اجلريد ،ونفزاوة) ،ويف اجلزائر (وادي اجلرير،
خزان حوض الصحراء الشمالية )،(SASS
مياه ّ
والسوف) ،ويف ليبيا (سهل اجلفارة)( .)32ويُستغل اخلزان الصحراوي ) (SASSاملشبرك بواسطة  1166بئر وينبوع؛ منها
 5366بئر تُستغل موارد املركب النهائي و 3566تُستغل موارد القاري الوسطي ،وتتوزع كاآليت 2666 :بئر بليبيا ،و2066
بتونس و 0566باجلزائر ،ونظراً هلذه االعتبارات وأليمية املوارد املائية يف حياة وتنمية كل من( :الغرب اللييب ،واجلنوب
التونسي ،واجلنوب اجلزائري) ،فإنه جيب تطوير وعي سكان الصحراء مبناطقها(.)30

(http://www.eauasis.blogspot.com/2013/03/blog-post.html )56
)30( http://water.Fanack.com/wp-conctent/uploads/2020/8/map-7-Libya-North-sahara-basin.peupele.tunisiien
تاريخ الزيارة5051/5/53 ،م )31( http://www.Facebook.com/syndicat.peupele.tunisiien.
( )35املرجع السايق.
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 -استثمار السكان للمياه بمنطقة الدراسة:

يؤدي ارتفاع عدد سكان اجلزائر إىل زيادة حاجياهتم من املاء ،حيث بلغ عددهم  11,057,863مليون نسمة يف

عام 2606م ،ووصل إىل  31,042,235مليون نسمة عام 0666م ،وإىل  43,851,044نسمة عام 0606م ،وباملقابل
اخنف نصيب الفرد من2566م 3إىل 056م ،3وقد ينخف إىل أقل من 366م 3يف آفاق 0606م ،بسبب االستخدام
املنزيل للماء الذي وصل حنو  %00من الثروة املائية ،ويُعد استهالكها أكثر من جارتيها اللتان تتقامسان معها هذا احلوض
الضخم يف الزراعة حوايل  3.60مليار .م 3من املياه لري  555ألف هكتار أي 766.6م 3لكل هكتار؛ بينما فعلياً ال
تستهلك سوى  2.05مليار .م ،3باإلضافة حلاجيات القطاع الصناعي يستخدم  %0من املياه ،ويف ظل غياب ثقافة
االستهالك وانتشار ظاهرة التبذير أسهم يف إهدار كميات كبرية دون استغالهلا؛ يف حني تعاين فئات أخرى من العطش
إضافةً النتشار ظاهرة احلفر العشوائي غري املنظم دون رقابة ساهم يف استنزاف واخنفاض منسوبه(. )33
إن سبب أزمة ندرة املياه يف تونس هي اجتماعية تنموية؛ خاصةً بواحات (قبلي ،وتوزر) ،وهي مناطق شهدت
توسعات هائلة يف السنوات األخرية جتاوزت  20ألف هكتار ،مما ضاعف من استهالك طبقات املياه اجلوفية من 232
مليون م 3إىل  522مليون م /3السنة( ،)30ويقدر املعدل يف تونس بنحو 056م 3للفرد ،وهو مرشح ملزيد من االخنفاض
سنة 0636م ليبلغ  356م 3وفقاً لتقدير ٍ
ات دولية(.)35
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة األغذية والزراعة ،حول تنمية وتوزيع موارد املياه اجل وفية يف ل يبيا أهنا ستصل
إىل املرحلة احلرجة حبلول عام 0605م سيُّقدر الطلب بنحو  26أالف اىل  20ألف مليون .م / 3السنة ،مما يزيد
عن  0,066مليون .م /3السنة حالياً ،وهي كمية تكفي لتغطية إنتاج  %56فقط من احتياجات ليبيا الغذائية
( .) 30
األساسية ،ما يشري إىل عدم تطابق واض ح ومتزايد بني العرض والطلب
 المناداة للحد من مخاطر هدر الموارد المائية:صدرت أحدث الدراسات الدولية يف سبتمرب 2020م عن تقرير اللجنة االقتصادية ملنظمة األمم املتحدة اخلاصة
بأوروبا* ،والذي حثت من خالله (ليبيا ،وتونس ،واجلزائر) على ضرورة افخاذ إجراءات عاجلة إليقاف تضرر اخلزان املائي،
وأوصت بالتعاون الواسع وهو الكفيل باحلد من تردي أكرب نظام مياه يف املغرب العريب ومشال إفريقيا ،وأشار (قاللة)* بأن
اخلزان املائي املشبرك بني (ليبيا ،وتونس ،واجلزائر) يتعرض إىل االستغالل العشوائي واملفرط ،حيث إن ما يزيد عن
5ماليني شخ يعيشون يف ظل وفرة املياه احلدودية على مساحة مليون كم 0أي ما يعادل مساحة تونس  0مرات وبه
60ألف مليار م 3من املياه.

( )33بناء على بيانات امللحق (.)1
( )31املرجع نفسه.
( )31ليليا الحسيني ،قناة سكاي نيوز  SKY NEWSعربية ،املياه في تونس ..شح واستنزاف عشوائي "خطير" ،نشرت بتاريخ /58
أكتوبر5050 /م ،الساعة  03:11بتوقيت أبو ظبي.
)39( http://water.Fanack.com/wp-conctent/uploads/2020/8/map-7-Libya-North-sahara-basin.peupele.tunisiien.
* منظمة األمم املتحدة :منظمة دولية أنشئت عام 1611م ،وتتكون حتى اآلن من  163دولة عضو ،وتقبل عضويتها بقرار من
مجلس األمن ،وتسترشد مهمتها وعملها باألهداف واملقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها
* عبد َّ
السالم قاللة :مدير مرصد الصحراء والساحل ،وخبير في شؤون البيئة واملياه.
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يعتمد مرصد الصحراء والساحل (*)OSSعلى مواصلة العمل بآلية االتفاق اليت وقعت عليها (ليبيا،
اس ،ومبوجبه يقوم كل بلد بتقدمي كل املعلومات والبيانات
وتونس ،واجلزائر) عام 2008م حول التصرف يف نظام خزان َس ْ
عن اخلزان يف أراضيه كل سنتني ،مع طرح احللول مبا مي ّكن من إعداد برنامج لالستغالل املستدام للموارد املشبركة(..)37
مت توقيع اتفاقية متعلقة بقطاع املياه يف  00أكتوبر 0627م مع االحتاد األورويب ،وهتدف املبادرة اليت أُطلق عليها
(الشراكة) من أجل البحث واالبتكار يف منطقة املتوسط ،واستخدام مناهج حبث وابتكار جديدة لتحسني توافر املياه
واإلنتاج الزراعي املستدام جبميع أحناء البحر حتت رعاية املفوضية األوروبية ،واشبركت هبا املنظمتان البلجيكيتان (La
)Société Wallonne Des EauxوLa Société Publique de Gestion de l’Eau؛ مع
الوكالة الوطنية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية لتزويد اجلزائر بأدو ٍ
ات لتوضيح حالة مواردها ،وحتسني القدرة ،ووضع
اسبراتيجية وطنية لضمان إمدادات املياه مع احلفاظ على استدامتها(.)31
توصلت نتائج دراسة أعدهتا الوزارة التونسية عن مستقبل املياه عام 2030م بضرورة التحكم يف هذا املورد ،وترشيد
استغالله ،واللجوء إىل موارد غري تقليدية على غرار )حتلية مياه البحر ،ومعاجلة املياه املستعملة ،ومتويالت املشاريع املكلفة)،
وأُص ّدر يف2009م بتونس تقرير ين على خطر اجلفاف وإمكانية دخول البالد وجارتيها يف أزمة فقر مائي خالل
السنوات اخلمس الالحقة حسب ما أشار إليه البنك الدويل* ،خاصةً خليج سرت ومنطقة اجلفرة بليبيا ،ووادي املنفس
بتونس ،ووادي مية جنوب اجلزائر ،ومنطقيت احلوض (العرق الشرقي والغريب) ،وحوض منطقة الشطوط مشال اخلزان(.)36
*
يفيد (املرزوقي) بأنه يف أغسطس 2020م ُسجل أكرب عدد من االحتجاجات الشعبية ضد انقطاع املياه ،وذلك تزامناً
تفاع كب ٍري يف درجات احلرارة ،وظهور موجة ثانية من (كوفيد )26 -املستجد ،ويُفسر أسباب أزمة املياه يف تونس
مع ار ٍ
عوامل عدة منها( :ضعف امليزانية املخصصة ملد شبكات توزيع املياه وصيانتها ،وعدم إدراج احلكومة لألزمة يف سلم
أولوياهتا ،وجتاهل العمل على التوزيع العادل للمياه على كافة املناطق) ،كذلك احلال يف ليبيا واجلزائر ،واقبرح اعتماد
التكنولوجيات احلديثة ملراقبة خزانات املياه ،وصيانة الشبكات لتجنب ضياعها ،ورصد خطط عاجلة لتفادي اضطرابات
التوزيع ،فضالً عن تطوير التشريعات القانونية لضمان احلق الدستوري يف املاء ،واإلسراع مبراجعة جملة املياه يف الربملان،
حسب الفصل الرابع واألربعني( )00من الدستور التونسي ،والذي يضمن حق املواطن يف احلصول على املاء كواجب
على الدولة(.)06

* مرصد الصحراء والساحل :بالفرنسية  Observatoire du Sahara et du Sahelمنظمة حكومية دولية  ،أسست عام 1665م
بتونس العاصمة ،ويتكون املرصد من  53دولة أفريقية عضو ،و 1دول أعضاء غير أفريقيين ،و 10منظمات إقليمية يمثلون
غرب وشرق وشمال أفريقيا ،ومنظمة غير حكومية واحدة
( )37قناة سكاي نيوز  SKY NEWSعربية ،املياه في تونس ..شح واستنزاف عشوائي "خطير" ،مرجع سابق.
( )38املوارد املائية املشتركة في الجزائر 5016/07/31-30م.
https://water.fanack.com/ar/algeria/shared-water-resources-3/
ً
* مجموعة البنك الدولي ،(IDA. IBRD( :مصدر حيوي للدعم والتقنية واالنشاء والتعمير لجميع البلدان النامية ،يضم  186بلدا،
وتم إنشاؤه سنة 1611م.
( )36أخبار ليبيا ،املياه في تونس ..شح واستنزاف عشوائي "خطير" ،مرجع سابق.
* عالء املرزوقي :منسق املشاريع في املرصد التونس ي للمياه
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حيث تشري بيانات امللحق ( )2والشكل ( )7أن هناك تطوراًكبرياً حلجم سكان الدول املشبركة يف احلوض املائي
ساس حىت بلغت عام 0606م يف ليبيا حوايل 6,871,292نسمة ،ويف تونس حنو  11,818,619نسمة ،ويف اجلزائر
 43,851,044نسمة ،ومبا أن نصيب الفرد من املياه حسب التقدير العاملي يبراوح يف الدول النامية 566م/3للفرد سنويا،
وحنو 2666لبر مكعب للفرد سنوياً يف الدول املتقدمة ،فإن االحتياج املائي لسكان منطقة الدراسة سيصل إىل  62.6لبر
مكعب/سنة موزعاً على النحو املبني بالشكل ( )1ليبيا حوايل  0.6لبر/ 3سنة ،ويف تونس  22.1لبر /3سنة ،واجلزائر حنو
 03.6لبر/3سنة.
شكل ( )7االحتياج المائي االجمالي (لتر مكعب) 0606م
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املصدر :بناء على بيانات امللحق (.)2

شكل ( )1االحتياج المائي االجمالي (لتر مكعب) 0606م
الجزائر

تونس

ليبيا

70%
19%
11%

 -الخاتمة

املصدر :بناء على بيانات امللحق (.)2

اهتم البحث بدراسة منظومة املياه اجلوفية احلدودية املشبركة يف مشال غرب الصحراء اإلفريقية ( )SASSهبدف
التعريف هبذا املورد الطبيعي املهم الذي يُشكل الرافد األول للتخل من العطش إذا استمر اهلدر املائي على وتريته احلالية
سواءً يف ليبيا أو دول اجلوار الغربية ،وذلك بعرض تكويناته وأمناطها واملخاطر اليت يتعرض هلا حالياً؛ بالرغم من حماوالت
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االرشاد املتكررة للحد من اإلفراط يف استغالل مياهه والتوجه يف استثماره لدوام وجوده ،ومت التوصل إىل نتائج وتوصيات
وهي:
 -النتائج:

2ـ ـ إن املنطقة هبا نق حاد يف موارد املياه الصاحلة لالستعمال البشري؛ نتيجةً الستنزاف وتلوث املكمن اجلويف مما حيد
من منوها االقتصادي ،واملساحات القابلة لالستصالح؛ بسبب (العروق الرملية ،والشطوط املاحلة ،والسباخ).
ٍ ٍ
اجها يتطلب تكاليف باهضه ليس
0ـ ـ تستخرج املياه من اآلبار على أعماق كبرية تبراوح بني 0566 -56م ،واستخر ُ
متاح للحكومات.
مبقدور املواطن؛ وامنا ذلك ٌ
كميات كبريةٌ من املياه اجلوفية تصل يف ليبيا حنو  056ألف ك م ،0بينما يف تونس  16ألف ك م ،0واجلزائر
3ـ ـ ـ تتوفر
ٌ
 766ألف ك م ،0بإمجايل مساحة مشبركة تصل إىل مليون ك م0.
ٍ
وبإنتاجية تصل إىل  0.0مليار .م/3السنة ،وذلك لعمق
0ـ ـ تُستغل منظمةُ مياه ساس من  1166بئر عميقة ومتوسطة،
تلك املناطق غري املستغلة من ناحية ،وارتفاع تكاليفها وبعدها عن التجمعات السكنية من ٍ
ناحية أخرى،
ُ
5ـ ـ ـ تُعد البديل الثاين لليبيا بعد مياه اجلنوب (النهر الصناعي).
ٍ
بشكل واضح خاصةً يف املناطق اجلنوبية منها؛ واستغال ُهلا هلذا املورد حيتاج إىل تنظيم
 0ـ ـ تفتقر تونس للموارد املائية
ٍ
اتفاقيات دو ٍ
لية للحدِ من االفراط يف االستخدام.
ٍ
بكميات كبرية ،ودون البرشيد يف االستخدام سواءً على صعيد (الري ،والشرب،
7ـ ـ اجلزائر أكثرهم استهالكاً للمياه
والصناعة) ،بسبب النمو السكاين وزيادة الطلب .ما أدى إىل زيادة االستنزاف العشوائي.
 -التوصيات:

يوصي نتيجةً حملدودية الكميات القابلة لالستغالل االقتصادي يف جمال الزراعة باملقارنة مع احلاجيات املتزايدة للمياه.
يف غياب املشاريع املستدامة باآلت ـ ـ ــي:
أ -تقليل استنزاف املياه اجلوفية ملنع تركز امللح يف احلوض اجلويف؛ أو تسرب مياه البحر إليه من البلدان املشبركة عند
تقاسم مياهه.
ب -زراعة األشجار والنباتات اليت متت األمالح بالقرب من احلوض ،واليت تعمل على حتسني الوضع البيئي وامتصاص
السامة من اهلواء.
الغازات َّ
ج -إلزام املنشآت الصناعية العامة واخلاصة بضرورة إقامة حمطات املعاجلة احمللية لالستفادة من املياه العادمة ،والتقليل من
االعتماد على املياه اجلوفية.
ٍ
ٍ
كمورد ميكن احلفاظ على مياهه لسنوات أطول.
بشكل أكثر بشمولية احلوض ،وأيميته
د -التعريف
ه ـ استثمار الدراسات العلمية وتطويرها واالعتماد عليها يف افخاذ القرارات التنموية على املستوى الدويل إلبعاد شبح
النزاعات الدولية.
ٍ
اتفاقيات تـُبَـ ّني أيمية اآلبار وطريقة حفر مدروسة ،واحلفاظ على نوعية مياهها.
و -االستمرار يف وضع
ز -ادماج األطراف الفاعلة يف كيفية اإلدارة ،وبذل اجلهد يف وضع تدابري تبراوح بني االستخدام املشبرك للحفاظ على
امداد املياه للسكان احلدوديني ،واحلد من استنزافها.
اس؛ باستخدام معدات املراقبة املتقدمة ،لغرض حتديد
ي -العمل على تنويع جلان التقييم واملراقبة املشبركة حلوض َّ
الس ْ
عمليات السحب املستقبلية ،واحلد من االستغالل غري الرشيد.
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ملحق ( )2تطور امحايل عدد سكان (ليبيا ،تونس ،اجلزائر) حىت عام 0606م
السنة

تونس

ليبيا

اجلزائر

43,851,044 11,818,619 6,871,292 2020
43,053,054 11,694,719 6,777,452 2019
42,228,408 11,565,201 6,678,559 2018
41,389,189 11,433,443 6,580,724 2017
40,551,392 11,303,945 6,492,162 2016
39,728,025 11,179,949 6,418,315 2015
35,977,455 10,635,244 6,197,663 2010
33,149,724 10,106,771 5,798,614 2005
5,357,891 2000

9,708,350

31,042,235

4,948,798 1995

9,125,398

28,757,785

4,436,661 1990

8,242,496

25,758,869

3,873,781 1985

7,329,594

22,431,502

3,219,466 1980

6,374,039

19,221,665

2,645,139 1975

5,656,914

16,607,707

2,133,526 1970

5,063,809

14,464,985

1,733,306 1965

4,547,941

12,550,885

1,448,417 1960

4,178,236

11,057,863

1,245,358 1955

3,943,540

9,774,283

-Elaboration of data by United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division. World Population Prospects: The 2019 Revision

أوال :الكتب

المصادر والمراجع

 برويل ،سيلفي ،وتشاميان ،مايكل ،التنمية املستدامة رهان احلاضر( ،ترمجة) رشيد برهون ،هيئة ابوظيب للسياحة والثقافة،0620م،
السالوي ،املياه اجلوفية بني النظرية والتطبيق ،الدار الليبية للنشر والتوزيع واإلعالن2610 ،م.
 حممود سعيد ّ عطية حممد حممود الطنطاوي ،موارد املياه يف ليبيا ،املطبعة الذهبية ،القاهرة2666 ،م إمساعيل شعبان قمربلو ،الوضع املائي الراهن يف ليبيا ،املشروع اإلقليمي للتوعية املائية يف الدول العربية ،الدورة التدريبيةلتدريب مدربني حول التوعية املائية لدول إقليم املغرب العريب ،الرباط0660 ،م
 - .جربيل عبد املطلوب صاحل خليفة ،إدارة املياه اجلوفية يف إطار اإلدارة املتكاملة للموارد املائية( ،دليل تدرييب) ،كلية
اآلداب ،قسم اجلغرافياِ ،
جامعة بنغازي -ليبيا0606 ،م.
 جاد اهلل عزوز الطلحي ،حىت ال منوت عطشاً ،ط ،0إدارة املطبوعات والنشر ،طرابلس0660 ،م.. ، إميان عطية ناصف ،هشام حممد عمارة ،اقتصاديات موارد البيئة ،املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية0667 ،م.، األمم املتحدة ،اتفاقية مكافحة التصحر :توقعات األراضي امللحية0627 ،م.،39

 وزارة الصحة ،ليبيا ،التقرير االحصائي السنوي ،مركز املعلومات والتوثيق 0627م.،( )01الربنامج اهليدرولوجي الدويل التابع لليونسكو ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  0620م ،طبقات املياه اجلوفية العابرة
للحدود وشبكات املياه اجلوفية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية ،احلالة والجتاهات ،موجز لواضعي السياسات ،اجمللد
( ،)2املياه اجلوفية ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نريويب0620 ،م ،ص .7
* منظمة األمم املتحدة :منظمة دولية أنشئت عام 2605م ،وتتكون حىت اآلن من  263دولة عضو ،وتقبل عضويتها
بقرار من جملس األمن ،وتسبرشد مهمتها وعملها باألهداف واملقاصد الواردة يف ميثاق تأسيسها
ثانيا  :الدوريات

 حممد باشا ،التعاون املغاريب يف جمال املوارد املائية وترشيد استغالهلا ،ندوة املياه يف الوطن العريب ،اجلزء الثاين ،اجلمعيةاجلغرافية املصرية ،القاهرة.،2665 ،
 :حمسن زوبيدة ،إشكالية املاء املشروب يف والية ورقلة  ،جملة الباحث ،عدد 0622 ،6م،
 صا حل الباروين ،عمر إحممد سامل ،اهلادي سليمان هنشري ،املياه اجلوفية الساخنة يف مشال غرب ليبيا كمصدر منمصادر الطاقة ،جملة الطاقة واحلياة ،العدد الثالث ،يونيو 2660م.
سليمان صاحل الباروين ،تلوث املياه اجلوفية بليبيا ،جملة املاء واحلياة2667 ،م.البنك الدويل :حوكمة املياه يف املنطقة العربية :ادارة الندرة وتامني املستقبل0665 .م،
 حسن كشاش ،حتليل جغرايف إلمكانية حتقيق األمن الغذائي يف ليبيا ،جملة دياال ،العدد 0666 ،02م.ثالثا :الرسائل العلمية
 موسى عمر أمحد موسى ،املوارد املائية يف مشال ليبيا( ،رسالة ماجستري غري منشورة) جامعة الدول العربية ،معهدالبحوث والدراسات العربية ،قسم البحوث والدراسات اجلغرافية ،القاهرة0625 ،م.
أبو غدوة نور اهلدى ،دور الكفاءة االستخدامية للموارد املائية يف حتقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي ـ ـ حالة
اجلزائرـ ـ (رسالة ماجستري غري منشورة) جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادي ،قسم علوم التسيري..0625 ،
رابعا :المراجع االجنبية
- Observation de Sahara et de Sahel, Système Aquifer du Sahara
Septentrional, (volume 04; juin 2003).،
-Synthesis Collction,The North-Western Sahara Aquifer System (Algeria,
Tunisia, Libya): joint management of a transborder water bosin/OSS: Tunis,
2008
-Chedli fezzanii. The north western Sahara aquifer system hydrogeology
volume ii, Sahara and Sahel observatory (oss) march 2004.
- Slaimi Ahmed, Contraintes et gestion rationnelle de l’eau en Algérie,
communication présenté dans le séminaire international sur
l’environnement en Algérie organisé par Département des Sciences
Economique/ FSEG Sidi Achour, Annaba, 2009.
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)00(Jean JOUZE. Partager l’eau les enjeux de demain. Edition TECHNIP,
Paris, France, 2006ز
 شبكة المعلومات الدولية:خامسا
)-Mokhtar Bzioui, Rapport sous régional sur le developpement des
ressources en eau en Afrique du Nord, UN water-Africa, 2005, Disponible
sur le site: http://www.tanmia
-http://www.eauasis.blogspot.com/2013/03/blog-post.html.
)-http://water.Fanack.com/wp-conctent/uploads/2020/8/map-7-LibyaNorth-saharahttp://www.Facebook.com/syndicat.peupele.tunisiien
 نُشرت،" شح واستنزاف عشوائي "خطري.. املياه يف تونس، عربيةSKY NEWS  قناة سكاي نيوز، ليليا احلسيين بتوقيت أبو ظيب63:20  الساعة،م0606 / أكتوبر/- بتاريخ
- http://water.Fanack.com/wp-conctent/uploads/2020/8/map-7-LibyaNorth-sahara-basin.peupele.tunisiien.
.م0626/67/32-36  املوارد املائية املشبركة يف اجلزائرhttps://water.fanack.com/ar/algeria/shared-water-resources-3/
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استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحديد الموقع األمثل
لمكبات نفايات القمامة بمنطقة سوق الخميس
د .رجب فرج سالم اقنيبر

rfegnaber@elmergib.edu.ly
مخلص

البحث:

د .عبداللطيف بشير المكي الديب

abeldeeb@elmergib.edu.ly

يعد اختيار املوقع األمثل إحدى الركائز املهمة يف عمليات التخطيط السيما على صعيد املشروعات البيئية ،وقد
جاءت احلاجة مهمة الستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISواالستشعار عن بعد ( )RSيف اختيار املوقع
األمثل ملكبات القمامة يف منطقة سوق اخلميس اخلمس ،كوهنا من بني املناطق اليت تواجه مشكلة تكدس القمامة أثر
ذلك على استعمال الطريق الرئيسي وعلى املنشآت العمرانية والصناعية .وقد اعتمد البحث على ااملرئيات الفضائية للقمر
الندسات بدقة ( )36مبراً وبتطبيق منوذج التطابق املوزون ( (Weighted overlay Modelبعد إدخال عدد
من الطبقات املنتجة جملموعة من اخلرائط وتصنيفها .وقد توصلت الدراسة إىل إنتاج خريطة حتدد املوقع األمثل ملكبات
القمامة مبنطقة سوق اخلميس كإحدى األدوات املهمة يف صنع القرار وبطرق علمية صحيحة.
الكلمات املفتاحية :استشعار عن بعد  -اختيار املوقع األمثل – مكبات القمامة– نظم املعلومات اجلغرافية  -التخطيط
البيئي.
Abstract:

Selection of suitable landfill site for solid waste is one of the important
components of urban planning at the level of environmental projects.
Therefore, the need to use GIS technique and remote sensing (RS) is
significant, especially with regard to choosing the optimal site for solid waste
landfills due to the accumulation of waste on the main road which affected
on the urban and industrial facilities in the area of Souq Alkhamis . The aim
of the study is to use the satellite images of the Landsat 8 with an accuracy of
(30) meters and by applying the weighted overlay model after entering a
number of productive layers of a set of maps, and their classification. The
research produced a map that determines the optimal location for solid waste
landfill in the Souk Al-Khamis area Which help decision makers by scientific
methods, applied in such project

المقدمة:

الشك أن من املتطلبات األساسية حلياة اإلنسان هو العيش يف بيئة آمنة ونظيفة بعيدة عن التلوث أينما كان وحيثما
وجد .وعلى الرغم من أن اإلنسان نفسه يعترب املسؤول األول واألخري عن تلوث البيئة بنشاطاته املختلفة إال أنه  -يف
الوقت نفسه -يتوجب عليه التخل منها بأسلوب مأمون بيئياً ومبواصفات علمية تضمن احملافظة على البيئة والسالمة
العامة.
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وملا كانت تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISمن بني أهم الوسائل العلمية اليت أسهمت يف احلد من املشكالت
البيئية ويف دعم القرار خاصة يف اختيار املوقع األنسب للكثري من املشروعات التنموية ،اقتضت الدراسة البحث عن املوقع
األمثل ملكبات القمامة باستخدام هذه التقنية وفق ضوابط علمية حمددة معمول هبا يف اختيار املوقع األمثل يف مثل هذه
املشروعات.
مشكلة البحث :نظراً للوضع البيئي احلايل مبنطقة الدراسة  ،وما تواجهه من مصادر تلوث خمتلفة ،حيث يوجد باملنطقة
املكب الرئيسي الوحيد احملاذي للطريق الرئيسي ،وهو حالياً غري مالئم الستيعاب املزيد من القمامة ،يف ظل ما تواجهه
املنطقة من تكدس للقمامة وبشكل عشوائي ترتب عليها آثار مدمرة على البيئة واإلنسان وباتت هذه املشكلة تؤرق
املسؤولني حول البحث عن املوقع البديل يضمن احلد من مشكالت القمامة باملنطقة .ومن هنا دعت احلاجة ماسة إىل
للدراسة والبحث لتحديد املوقع األمثل ملكبات القمامة وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
كيف ميكن حتديد املوقع األمثل ملكبات نفايات القمامة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ( )GIS؟
أين تتحدد املواقع املناسبة واآلمنة لتكون مكبات للقمامة يف منطقة الدراسة.؟
هل حيقق املوقع األنسب هدفه من تقليل املخاطر الناجتة من تراكم نفايات القمامة؟
أهداف البحث:

حتديد املعايري البيئية الالزمة يف اختيار املواقع اليت تالئم قيام مكب للقمامة مبنطقة الدراسة.
تطبيق تقنية نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال التخطيط الختيار أنسب املواقع للتخل من القمامة بطريقة آمنة وسليمة
وفق املعايري والضوابط العلمية املعمول هبا يف مثل هذه املشاريع.

أهمية البحث:

التنبيه عن ضرورة البحث عن مواقع جديدة ملكبات القمامة باملنطقة اليت تعترب من املناطق املكتظة بالسكان والعمران
وأن عدم وجود حلول هلا يلقي بظالهلا على تطور خطر التلوث باملنطقة.
تسليط الضوء على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة ومبواصفات علمية
باملنطقة.
مبررات البحث:

إن منطقة الدارسة الواقعة ضمن نطاق الشريط الساحلي تشهد جتمعاً سكانياً يقدر بنحو ( )220310نسمة أي
()2
بنسبة ( )%51.1من إمجايل عدد السكان يف بلدية اخلمس البالغ عددهم حوايل( )260377نسمة سنة (0626م)
األمر الذي دفع الختيار هذه املنطقة على وجه اخلصوص كوهنا حيزاً جغرافياً كبرياً من بلدية اخلمس ويواجه التكدس
العشوائي للقمامة ،وبات يشكل خطراً واضحا على السكان والبيئة قد يصل مداه خلزان املياه اجلوفية باملكب احلايل
باملنطقة.
رغبة الباحثني يف دراسة هذا املوضوع خصوصاً وأن اهتمامهما مبشكالت البيئة ُّ
يعد إمياناً منهما بأيمية البحث وإسهاماً
منهما يف خدمة اجملتمع احمللي الذي يقيما فيه من خالل مساعدة اجلهات املعنية للبحث عن مكب آخر بديل عن
املكب احلايل الذي تسبب يف اغالق الطرق الرئيسي املؤدي حمللة قوقاس جراء تكدس القمامة ،وما تسببه من ثلوث
باملنطقة.

 - 2مكتب السجل المدني سوق الخميس (بيانات غير منشورة) 9102 ،م.

43

اإلسهام يف تغطية جزء بسيط من الدراسات اجلغرافية يف جمال البيئة خاصة وأن موضوع البحث مل يتم دراسته من قبل
مبنطقة سوق اخلميس قيد هذا البحث.

منهجية البحث:

اعتمد البحث على املنهج التحليلي وعلى كل ماله عالقة باملوضوع سرداً ووصفاً ،من خالل التمثيل املرئي للمادة
وحتليلها وفقاً للمعايري الالزمة يف اختيار املوقع األمثل باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية.

فرضية البحث:

اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة على أسس علمية يكمن يف عمل منوذج التطابق املوزون ( (Weighted
 overlay Modelعلى ضوء املعايري املعمول هبا يف املشاريع البيئية.
مصادر البيانات :وتشمل الكتب واإلحصائيات والتقارير والبحوث العلمية وأخرى تتمثل يف:
صورة فضائية للقمر الندسات الصناعي ( )0621بدقة مكانية  36مبر الستخالص خريطة استخدام األرض.
صورة فضائية ( )Demللقمر الصناعي  Asterبدقة مكانية  36مبر منوذج االرتفاع الرقمي واالحندار السطح واجتاه
اجلريان .وشبكات التصريف
خرائط البربة واجليولوجيا واخلزانات اجلوفية واآلبار اجلوفية.
حدود البحث:

تقع منطقة الدراسة يف مشال غرب ليبيا ،اخلريطة ()2وتبعد عن مدينة طرابلس العاصمة ( )206كيلومبر .حيدها
من الشمال البحر املتوسط ومن اجلنوب منطقة العمامرة ومن الشرق وادي كعام ومن الغرب وادي لبدة .أما فلكيا متتد
منطقة الدراسة بني بني خطي طول  36.067'0°20و  56.632'00°20شرقا وبني دائريت عرض  55.2'27°30و
 06.607'31°30مشاالً كما هو موضح.

املصدر  :من عمل الباحثان باستخدام GISباالعتماد على خريطة شعبية املرقب ،املكتب االستشاري اهلندسي طرابلس

أدوات البحث:
استخدام املرئيات الفضائية للقمر الندسات بدقة ( )36مبراً بربنامج  ArcMap10.3لطبقات الطرق واملنطقة
الساحلية ،وكذلك استخدام صورة ( )Demبدقة ( )36مبراً من القمر الصناعي( )Asterواستخالص شبكة التصريف
واالحندارات.
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جمموعة اخلرائط الورقية وتشمل شبكة التصريف ،اجليولوجيا ،البربة ،اخلزانات اجلوفية ،وشبكة الطرق ،وخريطة توزيع
العمران.
استخدام تقنية ( )GIS&RSيف عمل حرم مكاين ) )Bufferللخرائط ،وتصنيف كل اخلرائط الورقية ،واخلرائط
املنتجة من الصور الفضائية حتديد أفضلية املواقع هبا ،لتصميم النمذجة املعلوماتية ،واستخدام منوذج التطابق املوزون
( (Weighted overlay Modelومنه أمكن إنتاج خريطة كارتوغرافية موقعة عليها املوقع األمثل ملكبات القمامة
مبنطقة الدراسة.
عمل حرم مكاين ( )Bufferللخرائط االتية وحمدداهتا كما هو باجلدول ()2
جدول ( )2احلرم املكاين ( )Bufferللخرائط املستخدمة يف الدراسة
املعيار
شبكة اجملاري املائية السطحية
شبكة الطرق و السكك احلدودية
آبار املياه اجلوفية
املناطقة الرعوية
املناطق الزراعية
املناطق العمرانية والريفية
املنطقة الساحلية

نطاق احلماية ( (
Bufferباملبر
300
300
500
300
300
300
7000

املصدر :أميمة وآخرون 0625 ،ص.73

الدراسات السابقة :توجد العديد من البحوث والدراسات اليت اهتمت هبذا املوضوع إال أنه التوجد دراسة تطبيقية واحدة
من هذا النوع يف منطقة الدراسة تتحدث عن اختيار املوقع األمثل للمشروعات البيئية باستخدام ( ،)GISومن البحوث
اليت أجريت مبنطقة الدراسة دراسة للمنشاز ( ،)3( )0620حيث تناول أنواع التلوث واعتمد فيه على جتارب اآلخرين
وآلية التخل من القمامة وتوصل الباحث أن الوضع االقتصادي للسكان يؤثر تأثري كبري يف مدى جناح عمليات فرز
وتصنيف القمامة من املصدر ،لكنه من املمكن تنفيذ هذه الفكرة على منطقة الدراسة بالبركيز على القطاع اخلاص ،مشرياً
إىل أن احتمالية جناحها وخباصة إذا سبقتها وترافقت معها محلة توعوية إعالمية.
االعتبارات الرئيسة عند اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة

توجد العديد من البحوث البيئية سواء العربية أو الدولية اليت تناولت االعتبارات الرئيسة واملهمة عند اختيار املوقع
األمثل ملكبات القمامة ،واليت من أيمها ما يلي:
عناصر املناخ وأيمها األمطار لتفادي خطر اجنراف القمامة وتلويث اجملاري املائية ،وكذلك الرياح واجتاهها للحد من
( )4
تطايرها وانتشار الروائح الكريهة باجتاه التجمعات السكنية
مراعاة البعد عن املناطق العمرانية لتفادي األضرار الصحية ومراعاة املظهر العام للمنطقة وسيارات نقل القمامة.
 -3عمر إبراهيم املنشاز ،محاية البيئة من خطر التلوث بالنفايات يف منطقة اخلمس" ،جملة القلعة" ،العدد العاشر ،ديسمرب 0621م
ص.000 -052
4 - Rezaei A.Dehzad, B&Pour, YH. Geographical Positioning of Savojbelag Region
Solid Waste Landfill by GIS,P 2.
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أن يكون املوقع بعيداً عن املناطق العمرانية باملنطقة الساحلية ويضمن عدم التأثري على الشواطئ والبيئة البحرية عموماً.
أن يكون املوقع قريب نسبياً من املنطقة السكنية باعتبارها املصدر ومراعاة لتكلفة النقل وعملية ترحيل القمامة.
األخذ يف االعتبار البعد النسيب من الطرق احمللية منعاً لالختناقات املرورية واحلفاظ على املظهر العام.
سهولة الوصول وانسيابية حركة املرور ملركبات نقل النفايات ومراعاة عدم وجود معيقات طبيعية مثل اجلبال واألودية .
األخذ يف االعتبار عدم التأثري على مصادر املياه السطحية مثل شبكات األودية ،وخطوط توزيع املياه ،خزانات املياه
اجلوفية واآلبار.
وباإلشارة إىل اجلدول رقم ( )0الذي يبني أهم املعايري (التفاقية بازل) للتحكم يف نقل القمامة اخلطرة ومعاجلتها واليت من
املمكن االستعانة هبا يف هذه الدراسة يف حتديد املوقع األمثل ملكبات القمامة.
جدول ( )0أهم املعايري اتفاقية بازل للتحكم يف نقل القمامة اخلطرة ومعاجلتها
املعايري

املقياس

املسافة بني املدافن والطرق السريعة
األساسية

مسافة ال تقل عن  500مبر

التنظيم العقاري احمللي واستخدام األرض

األراضي البور واملناطق امللحية تعد ممتازة ملوقع الدفن بينما املواقع كثيفة الزراعة واخلضرة
تعد مواقع سيئة

البعد عن املناطق السكنية

يبعد عن املشاريع السكنية قائمة أو قيد التخطيط يف حدود  500مبر من موقع التخل
من نفايات

البعد عن مصدر توليد نفايات

 < 3كم تعد مثالية و احلد األقصى  50كم

اآلبار املنتجة

أن تكون املسافة بني مدفن نفايات وأقرب بئر مياه  25كم

املسافة الفاصلة عن األودية وجماري السيول مسافة ال تقل عن  500مبر
عمق املياه اجلوفية

 > 200مبر

اجتاه الرياح السائدة

البد أن يتم اختيار املوقع يف االجتاه املعاكس هلبوب الرياح نسبة إىل املناطق املأهولة

النسبة املئوية لالحندار

 5%يعد احندارا مثايل

البربة

أن تكون البربة ذات نفاذية منخفضة

املصدر( :الرحيلي  )0627ص22

وعلى ضوء هذه احملددات املستخدمة يف اختيار املوقع األمثل هلا باملنطقة كما أسلفنا ،تكون احلاجة ماسة لتوضيح
العوامل اليت تؤثر يف اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة واليت ميكن بياهنا كاآليت:
العوامل املناخية :تعد احلراة واألمطار والتبخر من العناصر األساسية املؤثرة يف اختيار موقع مكبات القمامة ،لذا سوف يتم
إعطاء صورة عن تأثري هذه العناصر وعلى النحو اآليت:
إن منطقة الدراسة ال فخرج عن هذا حيت ارتفاع احلرارة صيفاً واخنفاضها شتاءً ،وفختلف احلرارة فيها من فصل ألخر
اختالفاً كبرياً حيث يقدر املعدل السنوي للحرارة حنو (ْ 02.2م)(.)5

 -5مصـ ــلحة االرصـ ــاد اجلوية ،املتوسـ ــط السـ ــنوي لدرجة احلرارة ملنطقة الدراسـ ــة خالل الفبرة من ( ،0666-2665بيانات غري منشـ ــورة)،
طرابلس.
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أما األمطار فقد بلغ املعدل السنوي لألمطار حنو ( )6()00.3ومع تذبذهبا فهي تؤثر يف تراكم النفايات يف املكب
وتساعد على زيادة حتللها ،وزيادة العصارة باملكب ،كما تعمل على تلويث اجملاري املائية .وفيما خي الرياح واجتاهها
فهي تؤثر يف تطاير نفايات وانتشار الروائح الكريهة باجتاه التجمعات السكنية (.)7
البركيب اجليولوجي :من خالل اخلريطة التكوينات اجليولوجية ( )0أمكن حتديد نوع الصخور وقدرهتا على منع تسرب مياه
األمطار إىل اخلزان اجلويف وعلى ضوء ذلك أمكن استخالص الطبقة اجليولوجية ألفضل املواقع اليت التسمح بالتسرب
كما يظهر يف اخلريطة (.)3

خريطة رقم ( )9التكوين الجيولوجي للمنطقة

خريطة رقم ( )3طبقة التكوين الجيولوجي

املصدر :طبقة التكوين اجليولوجي من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على التكوين اجليولوجي ،مركز البحوث الصناعية ،لوحة
اخلُمس اجليولوجية ،رقم (ش ذ2675،)20-33م.

ويوضح اجلدول رقم ( )3أنواع التكوينات اجليولوجية ورتبها من حيث نوع الصخور املانعة للتسرب وتوزيع مساحاهتا
باملنطقة ومنها يتم استخالص طبقة التكوينات اجليولوجية حسب األفضلية ملوقع مكبات القمامة من حيث خصائ
الصخور.

 -6مصـ ــلحة االرصـ ــاد اجلوية ،املتوسـ ــط السـ ــنوي لدرجة احلرارة ملنطقة الدراسـ ــة خالل الفبرة من ( ،0666-2665بيانات غري منشـ ــورة)،
طرابلس.
 - 7حممد املربوك املهدوي  ،جغرافية ليبيا البش ـ ـرية دار الكتب الوطنية ،منشـ ــورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،الطبعة الثالثة2661 ،م ،ص
. 76
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جدول ( )3رتب التكوينات اجليولوجية وقابليتها للتسرب وتوزيع مساحاهتا
الرتبة

التكوينات اجليولوجية

البركيب اجليولوجي

املساحة
(كم)0

2

تكوين نالوت

حجر جريي دولومييت إىل دولوميت وطبقات من الصوان

15.0

0

تكوين سيدي الصيد

اجلزء العلوي مارل واجلزء السفلي يتكون من حجر جريي دولومييت 77.5

3

تكوين امليوسني

حجر جريي -كالكارنيت -صلصال

260.6

0

تكوينات السبخة

رمل -غرين-صلصال -جبس و ملح

0.2

الرواسب الرياحية

كثبان وعطاءات رملية -لويس رملي

0.2

الرواسب املائية الرياحية

غرين ورمال ناعمة مع تداخالت مع الكاليش

310

رواسب الوديان احلديثة

حصى ورمال وطفل صخري

25.0

5

056.0

اجملموع

املصدر:
البربة :توضح اخلريطة رقم ( ) 0أنواع البربة وتوزيعها باملنطقة وقد استخلصت منها طبقة البربة بناء على رتبها وقابلية كل
نوع منها للتسرب حسب مساحاهتا اليت منها سيتم حتديد طبقة البربة وكما هو موضح باجلدول رقم ( .)0واجلدير بالذكر
أن زيادة تركيز العناصر الكيميائية يف الصخور والبربة يؤثران على صحة االنسان واإلضرار بالنباتات وبالتايل يؤثر يف
احليوانات( .)8وهنا التساؤل عن املوقع السابق ملكب القمامة احلايل باملنطقة؟.

خريطة رقم ( )4توزيع التربة بمنطقة الدراسة

خريطة رقم ( )1طبقة التربة

املصدر :طبقة البربة من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على خريطة البربة من:
-The Map Is Complwd By The Soil-Ecological Expedition Of The Ussr V/O
"Selkhozpromeexport" 1980

جدول رقم ( )0توزيع أنواع البربة ورتبها حسب قابليتها للتسرب باملنطقة
الرتبة

نوع البربة

املساحة (كم)0

2

البربة البنية احلمراء احلصوية

326

0

البربة البنية احلمراء غري مميزة اآلفاق

000

3

البربة البنية احلمراء مميزة اآلفاق

265

البربة القشريية غري املتجانسة

0.7

 - 8عبد الرحمن محمد الحسن ،الجغرافية الطبية ،جامعة بخت الرضا9103 ،ص ص .001 -001
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ا

الرمال البحرية

0.1

تربة ملحية سبخية

0.1

اجملموع
ملصدر من حسابات الباحثان باستخدام برنامج ARC MAP

استخدام األرض  :يعترب استخدام األرض أحد االعتبارات املهمة يف اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة ،إذ إنه من الطبيعي
أن يكون ذلك يف املناطق البعيدة عن البركز العمراين والزراعي وكذلك مناطق الرعي .ومن خالل خريطة استخدام األرض
رقم ( )0أمكن استخالص طبقة استخدام األرض اليت تبني أن املناطق اجلبلية اخلالية من أي نشاط بشري وهي األنسب
يف حتديد املوقع األمثل هلا كما هو مبني يف اخلريطة رقم (.)7

خريطة رقم ( )7طبقة استخدام األرض

خريطة رقم ( )1استخدام األرض في منطقة
الدراسة
املصدر :من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على مرئية الندسات 0621

اخلزانات اجلوفية :بالنظر إىل اخلريطة رقم ( )1يتضح إن املنطقة حتوي ثالث طبقات رئيسية من أعلى إىل أسفل وهو اخلزان
الرباعي املمتد ضمن املنطقة الساحلية مبسافة ( )3كم من شاطئ البحر ويزيد إىل ( )35كم باالجتاه حنو الداخل.
ومنسوب املياه يبراوح ما بني ( )25-26مبر ،وبالتايل فهو األكثر عرضه للتلوث حبكم قربه من سطح األرض( . )9فيما
يوجد خزان امليوسني وهو أبعد من اخلزان السابق ،ويبراوح مسكه بني ( )366-36مبر( ،)10ويزداد يف العمق يف جنوب
املنطقة .يليه خزان الكريتاسي العلوي (عني طيب ،غريان) حيث تستغل مياهه حسب املنطقة وعمق وإمكانية اخلزان.
وعند اختيار أفضل املواقع ملكبات القمامة جيب االبتعاد من اخلزان القريب من السطح كما يف اخلزان الرباعي وامليوسني
منعاً لوصول امللوثات إليهما مع مياه األمطار كما هو كوضح باخلريطة رقم ( )6لطبقة اخلزانات اجلوفية.

 9ـ علي حسني عبد الرسول ،تقييم تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية يف الشريط الساحلي املمتد من قصر أخيار وحىت مصراتة ،جملة
احتاد اجلامعات العربية للعلوم التطبيقية ،اجمللد الثاين ،العدد اخلامس ،اخلمس ،جامعة ناصر0662 ،م ،ص.60
 10ـ اهليئة العامة للمياه ،الوضع املائي بشعبية املرقب ،بيانات غري منشورة ،ب ،ن ،ص.3
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خريطة رقم ( )8توزيع الخزانات الجوفية بالمنطقة

خريطة رقم ( )2طبقة الخزانات الجوفية

املصدر :من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على اخلريطة اهليدرولوجية للمنطقة الوسطى

اآلبار اجلوفية :توضح اخلريطة رقم ( )26توزيعاً لبع اآلبار العامة باملنطقة ولكي يكون املكب بعيداَ من موقع البئر مبا
اليقل عن ( )066مبر .وعموماً فإن اآلبار تقل يف الدواخل باالجتاه حنو اجلنوب ضمن مناطق الرعي ،بعكس املنطقة
الساحلية اليت تكثر فيها اآلبار اجلوفية باملنطقة الزراعية ،وعلى ضوء االعتبارات السالفة الذكر استخلصت طبقة اآلبار
كما هي باخلريطة رقم (.)22

خريطة رقم ( )01توزيع اآلبار الجوفية بالمنطقة

خريطة رقم ( )00طبقة اآلبار الجوفية

املصدر :من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على بيانات اآلبار اهليئة العامة املياه فرع املنطقة الوسطى

شبكة التصريف :تعترب األودية بأحواضها هي املسئولة عن اجلريان السطحي ،وبالتايل البد عند حتديد موقع املكب أن يكون
بعيداً عن مناطق فيضانات األودية مبا اليقل عن ( )566مبر واخلريطة رقم ( )20تظهر توزيع شبكة التصريف باملنطقة
واليت على ضوء حمددات املوقع األمثل استخلصت طبقة شبكة التصريف كما هي موضحة باخلريطة رقم (.)23
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خريطة رقم ( )09شبكة التصريف بالمنطقة

خريطة رقم ( )03طبقة شبكة التصريف

املصدر :من عمل الباحثني باستخدام  GISباالعتماد على صورة القمر 0621 ، Aster

املنطقة الساحلية :ومتثلها املنطقة املطلة على ساحل البحر وهي منطقة الشريط الساحلي األكثر تركزاً بالسكان والزراعة
والعمران وبالتايل فالبد أن يكون مواقع مكبات القمامة بعيداً عن ساحل البحر مبا اليقل عن (05كم) واخلريطة رقم
( )20توضح ساحل البحر وطبقة املنطقة الساحلية باخلريطة املنتجة منها رقم (.)25

خريطة رقم ( )04ساحل البحر بالمنطقة

خريطة رقم ( )01طبقة ساحل البحر

املصدر :من عمل الباحثني باستخدام  GISباالعتماد على خريطة املوقع رقم ()2

الطرق :وتشمل الطرق الرئيسية والفرعية باملنطقة كما هي ظاهرة يف اخلريطة رقم ( )20حيث يتضح تركز أكثر الطرق ضمن
املنطقة الساحلية املكتظة بالسكان فيما تكون حمدودة باملنطقة الداخلية جنوب املنطقة .وبالنظر إىل احملددات اخلاصة
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مبوقع مكبات القمامة فإنه يشبرط أن يكون بعيداً عن الطرق مبساقة التقل عن ( 566مبر) وبناء على ذلك ستكون
مواقع املكبات يف جنوب املنطقة كما هو موضح بطبقة الطرق باخلريطة رقم (.)27

خريطة رقم ( )01توزيع الطرق بالمنطقة

خريطة رقم ( )07طبقة الطرق

املصدر :من عمل الباحثني باستخدام  GISباالعتماد على بيانات وخريطة الطرق

الغطاء النبايت  :يعترب الغطاء النبايت أحد االعتبارات املهمة يف اختيار املوقع األمثل ملكبات القمامة ،حبيث يكون بعيداً عن
مناطق الرعي .ومن خالل خريطة استخدام األرض رقم ( )21أمكن استخالص طبقة استخدام األرض اليت تبني أن
املناطق اجلبلية اخلالية من أي نشاط بشري وهي األنسب يف حتديد املوقع األمثل هلا كما هو مبني يف اخلريطة رقم (.)26

خريطة رقم ( )08توزيع الغطاء النباتي

خريطة رقم ( )02طبقة الغطاء النباتي
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االحندار:

إن طبيعة منطقة الدراسة وتباين احنداراهتا وخاصة يف اجلهات اجلنوبية كما يبدو من اخلريطة رقم ( )21يساعد إىل
زيادة تصريف املياه السطحية أثناء حدوث التساقط ،وتقلل من عمليات تسرب مياه األمطار إىل اخلزان اجلويف ،ومبا أن
املنطقة الصخرية تشكل مساحة كبرية يف جنوب منطقة الدراسة فمن الطبيعي أن تقل الطاقة البرسيبية
( )InfiltrationCapacityكما أن طبوغرافية تلك األماكن جتعل من اخلزان اجلويف بعيد عن سطح األرض ،ومعىن
ذلك تكون األفضل كموقع ملكبات القمامة باملنطقة ضمن ( )00-6درجة ضمن األماكن اهلينة االحندار.

خريطة رقم ( )91انحدار السطح بالمنطقة

خريطة رقم ( )90طبقة االنحدارات

املصدر :من عمل الباحثني باستخدام  GISباالعتماد على صورة القمر 0621 ، Aster

ثالثاً :مناقشة النتائج:

استخدم الباحثان منوذج التطابق املوزون ( )Weighted overlay Modelلتحديد األماكن األكثر مالئمة
إلنشاء مكبات قمامة عليها ،وذلك استخدام ( )22طبقة مصنفة من اخلرائط األساسية ،وعلى النحو املوضح بالشكل
اآليت:شكل ( )02الطبقات املستخدمة يف حتديد املوقع األمثل ملكبات القمامة مبنطقة الدراسة
Reclassify
Suitability
Apply weight
Weighted

خريطة الموقع األمثل
لمكبات القمامة

االنحدار

Calculate

()Dem

Convert to grid

استخدام االرض

Convert to grid

العطاء النباتي

Convert to grid

المناطق العمرانية

Euclidean distance

شبكة التصريف

Euclidean distance

شبكة الطرق

Convert to grid

المنطقة الساحلية

Convert to grid

الجيولوجيا

Convert to grid

التربة

Euclidean distance

اآلبار الجوفية

Convert to grid

الخزانات الجوفية
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جدول ( )5منوذج التطابق املوزون Weighted overlay Model
الرقم

الطبقة

Rank

Weight = (Rank
– Layer No.)+1

=Normalized Weigh t
Weight / Sum * 100

1

استخدام االرض

1

12

18

2

العمران

2

10

15

3

شبكة الطرق

3

9

13

4

املنطقة الساحلية

4

8

12

5

شبكة التصريف

5

7

10

6

الغطاء النبايت

6

6

9

7

اخلزان اجلويف

7

5

8

8

االبار اجلوفية

8

4

6

9

البربة

9

3

5

10

اجليولوجيا

10

2

3

11

احندار السطح

11

1

1

اجملموع

ـ

ـ
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100

املصدر :من عمل الباحثني بناء على نتائج ( )Weighted overlay Modelالتطابق املوزون

وعلى ضوء الطبقات السالفة الذكر مت عمل ( )Weighted overlay Modelمنوذج التطابق املوزون لتحديد
املوقع األمثل ملكبات القمامة على اخلريطة ،وعلى النحو املبني من اجلدول رقم ( )5وعليه فقد أظهرت النتائج أن املوقع
األمثل ملكبات القمامة يتحدد يف املنطقة الداخلية الواقعة ضمن املنطقة اجلنوبية من منطقة الدراسة ،وينقسم إىل موقعني
املوقع األول :واملشار له باللون األمحر على اخلريطة رقم ( )02والذي ينحصر بني خطي طول "57.230'25 °20
و "00.30'27°20شرقاً وبني دائريت عرض  "625. 32 '24 °32و  "217. 41'22°32مشاالً ومبساحة تقدر بنحو
(0كم .)0أما املوقع الثاين واملشار له على نفس اخلريطة ،وينحصر بني خطي طول  "2.666'22°20و°32
"475.41'07وبني دائريت عرض  "23.731'20°20و "597.7 '19 °32ومساحته تقدر حنو ( 230كم. )0وعلى
ضوء ماسبق فقد توصلت الدراسة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد إىل حتديد املوقع األمثل
ملكبات القمامة باملنطقة وهبذا العمل من شأنه توجيه اهتمام اجلهات املعنية ومكاتب التخطيط البيئي الفخاذ القرار
املناسب على املستوى احمللي والتقيد بالطرق العلمية يف اختيار املوقع األمثل ملثل هذه املشروعات .

خريطة رقم ( )99الموقع األمثل لمكبات القمامة
الدراسة الخميس .الخمس
املصدر :من عمل الباحثان باستخدام  GISباالعتماد على نتيجة ()Weighted overlay Model
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النتائج :
أثبتت الدراسة حتديد املوقع األمثل إلقامة مكبات القمامة مبنطقة الدراسة وهوما يعزز من القرارات املتخذة بشأن
املوقع اجلغرايف املناسب للعديد من املشروعات على الصعيد احمللي .
توفري قاعدة بيانات جغرافية بطريقة منظمة يسهل التعامل معها على شكل خرائط خمتلفة مع إمكانية الرجوع إىل اليها
عند احلاجة .
توصلت الدراسة إىل أن تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ميكن أن تعطي املؤشرات احلقيقة حول العالقات املكانية ودورها
يف صنع القرار وبطرق علمية دقيقة .
تعد هذه الدراسة أساساً للعديد من األحباث والدارسات اجلغرافية الالحقة وتوجيه االهتمام باالستفادة من هذه التقنية
السيما يف الدراسات البيئية.
التوصيات:

تضمنت هذه الدراسة عدداً من املقبرحات والتوصيات مبا سيسهم تطبيقها يف تنظيم جماالت البيئة ،واليت ميكن عرضها
كما يلي:
توظيف نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد يف حتديد النقاط األكثر فاعلية.
اعتماد املواقع املشار هلا باخلريطة رقم ( )02باعتباريما أفضل املواقع إلنشاء مكبات للقمامة مبنطقة سوق اخلميس.
توصي الدراسة بضرورة اتباع األسس واملعايري املعمول هبا عند التخطيط احلضري وفخطيط ملشروعات مكبات القمامة
باملنطقة.
العمل على وضع تصور شامل ملنطقة الدراسة للحد من التوسع العمراين العشوائي وتوجيه االهتمام بالتخطيط احلضري
للمنطقة حاضراً ومستقبالً.
المراجع

أبوبكر ،أميمة عبد الواحد ،وآخرون ،استخدام تقنية ال ) (GISيف حتديد موقع مكب للنفايات مبدينة بورتسودان0625 ،م.
احلسن ،عبد الرمحن حممد ،اجلغرافية الطبية ،جامعة خبت الرضا.0623 ،
الرحيلي ،عهود عائ راجح استخدام نظم املعلومات اجلغرافية الختيار أفضل مواقع الدفن اآلمن للنفايات اخلطرة يف املدينة املنورة "جملة
اآلداب والعلوم االجتماعية" جامعة قابوس2017 ،م.
املنشاز ،عمر إبراهيم ،محاية البينية من خطر التلوث بالنفايات يف منطقة اخلمس" ،جملة القلعة" ،العدد العاشر0621 ،م.
حسني عبد الرسول ،علي ،تقييم تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية يف الشريط الساحلي املمتد من قصر أخيار وحىت مصراتة" ،جملة احتاد
اجلامعات العربية للعلوم التطبيقية" ،اجمللد الثاين ،العدد اخلامس ،اخلمس ،جامعة ناصر0662،م.
اهليئة العامة للمياه ،الوضع املائي بشعبية املرقب.
مصلحة االرصاد اجلوية ،املتوسط السنوي لدرجة احلرارة ملنطقة الدراسة (بيانات غري منشورة) ،يف الفبرة من  ،0666 -2665طرابلس.
اهليئة العامة للمياه فرع املنطقة الوسطى بيانات غري منشورة.

املراجع باللغة اإلجنليزية:
 Rezaei A.Dehzad, B&Pour, YH. Geographical Positioning of Savojbelag Region SolidWaste Landfill by GIS
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استغالل المياه العادمة في إقامة مشروع لزراعة النخيل ببلدية بنت بية
(محلة التناحمة نموذجا)

فهمي االمين محمد االمين الجليدي

قسم الجغرافيا ـ ،ـ ـكلية االداب ،جامعة سبها

المقدمة
تعد احملافظة على املياه العذبة من أولويات الكثري من دول العامل  ،والسيما ليبيا لندرة املياه هبا  ،وال يتم ذلك إال من
خالل وضع خطط تعتمد على التنمية املستدامة .ويتم ذلك بإقامة مشاريع حتافظ على املورد املائي من التلوث واهلدر  ،وكذلك
يكون هلا عائد اقتصادي .
وعلى هذا األساس مت إجراء هذه الدراسة اليت محلت عنوان (( استغالل المياه العادمة في إقامة مشروع لزراعة النخيل ببلدية

بنت بية ـ ـ ـ ـ محلة التناحمة نموذجا

))

ملعرفة كمية املياه املستهلكة وكيفية التخل

منها  ،وكذلك العائد االقتصادي إذ متت

االستفادة منها
فكميات املياه العادمة اليت يتم هدرها عن طريق االستخدام املنزيل كبرية ،كما أن عمليات التخل توثر على البيئة ،وهي
إقامة غرف أرضية واليت من خالهلا تتسرب تلك املياه امللوثة إىل باطن األرض حيث مكامن املياه اجلوفية ومبا أن املنطقة تتميز بزراعة
النخيل وأجودها فقد اهتمت الدراسة بكيفية معاجلة املياه و إعادة تدويرها واالستفادة منها يف إقامة مشروع زراعة النخيل والعائد
االقتصادي له ،وقد مت دراسة البحث وفق البنود التالية
املبحث األول  :ـ ـ ـ ـ ـ مت من خالله وضع هيكلية البحث مبا يتضمنه من مشكلة ،وفروض الدراسة ،وكذلك ،األيمية العلمية ،والعملية
،واهلدف من الدراسة .
املبحث الثاين  :ـ ـ ـ ـ العوامل الطبيعية ،والبشرية املؤثرة يف منطقة الدراسة
املبحث الثالث  :ـ ـ ـ ـ ـ املياه العادمة ،وطرق التخل منها وكيفية االستفادة منها .
املبحث الرابع  :ـ ـ ـ ـ زراعة النخيل والعمليات الزراعية اليت جترى له ،وكيفه االستفادة من املياه يف زراعة النخيل باملنطقة ،وكمية اإلنتاج
املتوقعة من إنتاج النخيل .
وأخريا اخلامتة وما تضمنته من نتائج وتوصيات
مشكلة الدراسة :
نظرا حملدودية مصادر املياه العذبة باملنطقة ،واستهالك من خالل االستخدامات املنزلية والزراعية ،مما ينتج عنها املياه العادمة اليت
تلوث البيئة واملياه اجلوفية  ،ومع وجود مساحات فضاء ميكن االستفادة منها يف إقامة مشاريع تنموية  ،السيما زراعة النخيل  ،فقد
مت وضع التساؤالت التالية :
 2ـ ـ ـ ـ كيف يتم التخل من املياه العادمة مبنطقة الدراسة؟
 0ـ ـ ـ ـ ـ كيف ميكن االستفادة من املياه العادمة يف مشاريع تنموية مثل زراعة اشجار النخيل باملنطقة؟
 3ـ ـ ـ ـ ـ هل ميكن حتقيق عائد مادي من خالل االستفادة من املياه العادمة يف زراعة النخيل؟
فروض الدراسة :
2ـ ـ تستهلك املنطقة كميات كبرية من املياه يوميا
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 0ـ يتم التخل منها عن طريق حفر غرفة حتت األرض وجتميع املياه فيها.
 3ـ ميكن االستفادة من هذه املياه يف إقامة مشاريع زراعية تعود بالفائدة على سكان املنطقة
0ـ هنالك الكثري من املزروعات وال سيما النخيل اليت ميكن تسويق منتجاهتا وتعترب املنطقة بيئة صاحلة لزراعتها لتوفر الظروف
الطبيعية هبا.
5ـ ـ ـ ـ إقامة مشروع إنتاج النخيل باملنطقة يسهم يف رفع مستوى املعيشة ،وحيقق عائداً مادياً لسهولة تسويقه .
أهمية الدراسة:

تكمن األيمية العلمية للدراسة يف كيفية االستفادة من املياه العادمة ،وخاصة أن املنطقة تعتمد على املياه اجلوفية غري املتجددة ،و
جدوى إقامة املشاريع الزراعية باملنطقة ومنها مشروع زراعة النخيل.
كما تكمن األيمية العملية يف تقدمي دراسة تساعد املسؤولني يف وضع خطط اقتصادية باالستفادة من املخلفات عن طريق إعادة
معاجلتها ،كما ميكن تطبيق هذه الدراسة مبناطق أخرى مشاهبة .
أهداف الدراسة:ـ

2ـ أجياد طريقة سليمة للتخل من املياه العادمة ،واحلد من تلوث املياه اجلوفية .
0ـ تدوير املياه العادمة ،واالستفادة منها يف إقامة مشاريع اقتصادية .
مبررات اختيار الموضوع:ـ

تعد بلدية بنت بية حديثة النشأة فقد تأسست عام  0623وقد مت اختيار املوضوع لنق الدراسات اجلغرافية املقدمة للبلدية  ،كما
الحظ الباحث عملية هدر للمياه ميكن أن تستغل يف إقامة مشاريع تنموية تعود بالفائدة على املنطقة
المبحث الثاني  :العوامل الطبيعية والسكانية المؤثرة في منطقة الدراسة

 2ـ ـ ـ العوامل الطبيعية :

أ ـ ـ ـ الموقع الفلكي والجغرافي :

تقع منطقة الدراسة بوادي اآلجال يف إقليم فزان خارطة ()2بني خطي طول  236.31.05و 23.30.00شرقا ،وبني خطي
عرض  00.37.62و  00.36.05مشاال ،على مساحة 0كم 0تقريبا حتدها من الناحية اجلنوبية سلسلة هضبة أمساك ،ومن
صورة قمر صناعي (  ) 2منطقة الدراسة

عمل الباحث  :استنادا إىلGoogle earth 06026ز
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الناحية الشمالية كتبان رملية ،ومساحات فضاء ،واحلدود اإلدارية ملنطقة قربعون السياحية ،أما من ناحية الشرق حتدها احلدود
اإلدارية ملنطقة بنت بية ،ومن ناحية الغرب احلدود االدارية ملنطقة الرقيبة
ب ـ ـ ـ ـ المناخ :

تقع منطقة الدراسة يف البيئة الصحراوية ،وهي متتاز باجلفاف ،وندرة سقوط األمطار ،واخنفاض الرطوبة النسبية ،وارتفاع درجات
احلرارة يف فصل الصيف وخأصتا اثناء النهار حيث تصل درجة احلرارة اىل  06درجة مئوية وتنخف يف فصل الشتاء إىل  0درجات
مئوية ،حيث يصل املدى احلراري الفصلي اىل 30درجة ،وهذا املناخ اجلاف احلار صيفا البارد شتاء يساعد يف التقليل من البكترييا
الضارة الناجتة من امل ياه العادمة خاصة أذ توفرت املسافة اآلمنة عن املنطقة السكنية  ،كم أن الرياح الشمالية والشرقية هي السمة
الدائمة باملنطقة وهي تساعد على دفع البكترييا والروائح الكريهة عن املنطقة السكنية الواقعة إىل الشمال منها.
ج ـ ـ ـ ـ ـ مظاهر السطح :

ينحدر سطح األرض بشكل عام من اجلنوب حنو الشمال حيث الكثبان الرملية ،واليت تتخللها مساحات فضاء ،وهو ما يسمح
باستغالهلا يف الزراعة ،وتقدر املسافة بني الوحدات السكنية واملنطقة الرملية حيث زراعة النخيل حنو 3كم تقريبا ،وينحدر سطح
األرض بشكل انسيايب من اجلنوب إىل الشمال فا الوحدات السكنية يف اجلهة اجلنوبية ترتفع مبسافة  076ف.م ،وتنحدر حنو
الشمال ففي اجلهة الشمالية للوحدات السكنية تصل اىل 006م عن مستوى سطح البحر ،أما يف منطقة املشروع حيث يتم املعاجلة
يبلغ ارتفاع األرض حنو  005م عن مستوى سطح البحر
وهدا يعين ان أاحندار األرض يقدر بنحو  05م من بداية اخلط الناقل للمياه العادمة إىل الشمال حيث املنطقة اليت يتم فيها معاجلة
املياه ،وإنشاء املشروع الزراعي ،وهذا االنسياب الطبيعي للالرض يساعد يف نقل املياه العادمة بتكاليف بسيطة .
شكل ( )0مرئية فضائية أحندار منسوب االرض من اجلنوب حنو الشمال

عمل الباحث استنادا إىل الدراسة امليدانية وباالعتماد على برنامج google earth

د ـ ـ ـ ـ ـ ـ المياه الجوفية :
مبا أن املنطقة تعتمد على املياه اجلوفية يف الشرب ،و النظافة ،والزراعة ،وهي املصدر الوحيد ،ومن املعروف أن املياه اجلوفية غري
متجددة واخنفاض املنسوب اجلويف أكرب من معدل التغذية اجلوفية فاجلنوب اللييب قدرت كمية املياه املستهلكة حبوايل  066مليون
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م/ 3السنة ،بينما ال يتجاوز كمية املياه القابلة للسحب 076مليون م/ 3السنة 11وتنقسم اخلزانات اجلوفية يف منطقة الدراسة إىل
ثالثة أقسام:
 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ احلوض اجلويف العلوي :
يبلغ عمق هذا احلوض حوايل  06م تقريبا ،ويعتمد عليه أغلب سكان املنطقة يف الزراعة ،ويتعرض هذا اخلزان إىل التلوث الناتج
عن العمليات الزراعة رش األمسدة ،وكدالك حفر اآلبار السوداء (الفونيات) واليت تنتهي إليه مياه التصريف اخلارجة من املساكن .
 0ـ ـ ـ ـ ـ ـ احلوض اجلويف األوسط :
ويوجد على عمق 76م تقريبا ،ويعترب أقل ملوحة وتلوث من احلوض السابق .
 3ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلوض اجلويف السفلي:
يبلغ عمقه حوايل 206م ،وتعترب مياهه صاحلة الستهالك البشري ،بسبب اخنفاض امللوحة وقد عمد بع سكان املنطقة إىل حفر
آبار تصل اىل هذا العمق لالستفادة منه يف الزراعة والشرب يف حال حدث عطل يف مضخة أو شبكة املياه الرئيسية املغدية للمنطقة
.
البئر احلكومية :
وهي بئر ارتوازية مت إنشاؤها يف بداية السبعينات القرن املاضي ،وهي البئر الوحيدة اليت تغدي السكان مبياه الشرب واالستخدامات
املنزلية ،كما قامت الدولة بإنشاء بئر أخر يبعد عن األوىل مسافة 566م تقريبا إىل اجلنوب ،ومل يتم ربطها بشبكة املياه حىت االن.
ه ـ ـ ـ التربة :

هي الطبقة السطحية من األرض واليت يستطيع أن ميد النبات جدوره فيها ليحصل على غدائه ومتطلباته من املاء.
تنقسم البربة مبنطقة الدراسة إىل ثالثة أنواع هي
2ـ ـ البربة احلمراء  :وهي تربة غنية باملواد املعدنية ،وتوجد يف اجلهة اجلنوبية قريبة من السلسلة اهلضابية حيث تتكاتر األحجار  ،رغم
غىن هذه البربة باملواد املعدنية ،فإن زراعة النخيل تعد قليلة هبا ؛نظرا لتعرضها للجفاف الخنفاض الرطوبة بالبربة مما ال يساعد على
زراعة مثل هذا الصنف من النبات
 0ــالبربة املختلطة  :وهي البربة الواقعة يف وسط املنطقة ،وهي خمتلطة بني احلمراء الغنية باملواد املعدنية والبربة الرملية ،وأغلب سكان
املنطقة يعتمدون يف زراعتهم ألشجار النخيل على هذه البربة لغناها باملواد املعدنية والعضوية
3ـ ـ البربة الرملية  :وهي تربة فقرية من املواد املعدنية والعضوية ،وتوجد إىل الشمال من املنطقة ومبساحات شاسعة وتتخللها الكثبان
الرملية والتنمو فيها إال بع النباتات الصحراوية ،وكذالك النخيل الذي مث زراعته يف سنوات سابقة وما زال حيا بسبب حفاظ
هذه البربة على الرطوبة لفبرة طويلة ،وهذا ماحيتاجه هذا النبات.
0ـ ـ السكان بمنطقة الدراسة :

يتوزع السكان على  6أحياء ويعد حي  26وحي الشرقي من األحياء احلديثة أنشئت يف أواخر السبعينات من القرن املاضي
بعد أن قامت الدولة مبنح قروض سكنية ،وتوزيعها على القاطنني  ،مما أذى إىل رحيل معظم سكان أحياء البالد والنزلة ،وحاليا
يبلغ عدد سكان هذين احليني  226نسمة ،و  76نسمة تقريبا .

( 11حسن رمضان سالمة  ،جغرافية األقاليم اجلافة ،ط األوىل (عمان ،دار املسرية للطباعة والنشر  )0626 ،ص 200
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شكل ( )0االحياء السكنية مبنطقة الدراسة

أن تركز السكان يف األحياء اجلنوبية مثل احلي ، 26وحي القروض يساعد يف إقامة مشاريع تنموية ،ومن بينها استغالل املياه العادمة
وجتميعا ،ونقلها عرب انابيب إىل أماكن بعيدة يف مشال املنطقة ،وإنشاء مشاريع زراعية مثل زراعة النخيل.
تبني البركيبة السكانية حسب اجلدول املرفق فإن نسبة الشباب هي األكرب واليت بلغت  %06.0تليها نسبة األطفال %35.0
وهذا يساعد يف إقامة مشاريع تنموية وتوفري فرص عمل وزيادة دخل الفرد
من حيث النوع فأن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور فقد بلغ عدد الذكور  %06.0ونسبة اإلناث %56.1وهذا راجع إىل هجرة
عدد من أبناء الذكور إىل خارج املنطقة ،وحتديدا مدينة سبها ،وطرابلس للبحث عن العمل ،وحتسني مستوى املعيشة بسبب عدم
توفر فرص العمل ،وانعدام املشاريع التنموية ذات الدخل اجليد
المبحث الثاني  :ـ المياه العادمة :

يعد املاء من أمثن املوارد الطبيعية ،وأيمها على وجه األرض ،فال يستطيع احد االستغناء عنه ،ويستخدمه اإلنسان يف كثري من
ممارسته اليومية مثل الشرب ،والغسيل ،والتنظيف ،والزراعة فضال عن استخدامه يف الصناعة ونتيجة لالستهالك اليومي ينتج املياه
العادمة.
املياه العادمة هي املياه اليت تصرف يف استخدامات اإلنسان املنزلية ،وينتج عنها تغري يف خواصه ،ولونه وتتحول إىل اللون الرمادي.
يف منطقة الدراسة يوجد حوايل  356أ سرة تعيش يف مساكن مستقلة ،وكل مسكن يعلوه خزان مياه تقدر كمية فخزينه للمياه حوايل
2566لبر
يتم االستهالك املائي خالل يومني يف حالة انقطاع امدادات املياه من البئر اجلوفية املغدي للمنطقة  ،وهدا يعين ان كل مسكن
يستهالك قرابة  756لبراً من املياه يوميا يف األغراض املنزلية  ،لتبلغ الكمية اإلمجالية للمياه املستهلكة يوميا من املياه حوايل 000.566
لبر من املياه يوميا(. )12
أـ ـ ـ طرق التخلص من المياه العادمة :

يتم التخل من املياه العادمة بطرق بدائية ،حيث يتم إنشاء غرف أرضية مبسافة متتد من 0م إىل 0م حتت األرض قريبة من
املسكن وحبجام خمتلفة  ،يتم توصيل بواسري بالستيكية تنقل عربها املياه املستهلكة واليت فخرج من املطبخ او دورات املياه
 12ـ ـ ـ مقابلة شخصية مع :حممد علي الطاهر  ،موظف يف الشركة العامة للمياه ،حول (استهالك املياه مبنطقة التنامحة )  26،ـ ـ ـ22ـ ـ ـ ـ0626
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ومن األضرار البيئية هلذه الطريقة هي
2ـ تلوث املياه اجلوفية حيث تتسرب امللوثات املوجودة باملياه إىل اخلزان اجلويف (.)13
0ـ تلوث البربة وخاصة اذا امتألت الغرفة مما يؤدي إىل جريان املياه على السطح ويلوث البربة .
3ـ ثلوث اهلواء هنالك العديد من الغرف األرضية اليتم إحكامها بشكل جيد مما يودي إىل انبعاث الغازات الكريهية والضارة .
 0ـ وجود بع احلشرات مثل الباعوض والصراصري واليت تعد تلك األماكن بيئة مناسبة .
5ـ كما يعمل بع ضعاف النفوس إىل إقامة آبار متصلة باملياه اجلوفية وربطها مع املياه العادمة اليت فخرج من مساكنهم مستغلني
ضعف القانون .

ب ـ ـ ـ كيفية االستفادة من المياه العادمة :
ميكن االستفادة من املياه العادمة باالعتماد على عدة معاجلات منها:ـ
أـ املعاجلة التمهيدية :وهي إزالة املواد الصلبة اخلشنة وغريها من املواد الكبرية للمحافظة على سرعة املياه هبدف منع ترسب املواد
العضوية الصلبة
ب ـ املعاجلة األولية :وهي إزالة املواد العضوية الصلبة واملواد غري العضوية عن طريق البرسب وإزالة املواد اليت تطفو من خالل الشفط
 ،ومن خالل هذه العملية يتم التخل من  56ـ  % 76من إمجايل املواد الصلبة العالقة ومن  %05من الزيوت والدهون .
ج ـ املعاجلة الثانوية  :ويستخدم يف املعاجلة الثانوية أربعة أجهزة وهي مرشحات مع حاويات وصماه منشطة يف هنايتها خزانات
ومرسبات للرمل  ،وبرك تثبيت
ء ـ الكلور  :تستخدم الكلور يف مجيع مراحل املعاجلة للمياه العادمة لتطهري وتدمري الكائنات املسببة لألمراض ،ومنع حتلل مياه
()14
الصرف والتحكم يف رائحتها .
المبحث الرابع  :ـ ـ زراعة النخيل :ـ

ازداد اإلنتاج الزراعي يف العامل بفعل زيادة الطلب على احملاصيل الزراعية نظرا لزيادة عدد السكان من جهة وارتفاع مستوى املعيشة
من جهة أخرى(.) 15
ـ ـ ـ ـ ـ ـ تتم زراعة شجرة النخيل وفق اخلطوات التالية :
2ـ الفسيلة  :وهي عميلة فصل الفسيلة أو احلضينة من الشجرة األم ،ويتم غرسها يف مكاهنا املستدمي ،ويتم ري الفسيلة كل يوم ملدة
36يوم ـ ـ 05يوماً ،وعندما تنمو يتم ريها يوماً بعد يوم ،وتستهلك حوايل 56ـ ـ  75لبر يف فصل الصيف  ،أما يف فصل الشتاء فيكفي
ريها مرتني أسبوعياً.
 0ـ التسميد  :تتم عملية التسميد لزيادة خصوبة البربة ،وكلما زادة اخلصوبة تزيد كمية االنتاج من التمور  ،خاصتا يف البربة الرملية
الفقرية من املواد العضوية .
3ـ الري  :هنالك عدة طرق لري األشجار منها :ـ
أ ـ ـ ـ ـ ـ طريقة الغمر :وهي طريقة قدمية وتتضح يف املزارع القدمية ،واحلطايا وهي طريقة يزرع فيها النخيل بشكل غري منتظم.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طريقة التنقيط :ـ وهي طريقة حديثة يتم من خالهلا تنظيم غرس النخيل ،واحلفاظ على املسافة الكافية مابني كل خنلة ،
وطريقة التنقيط بطيئة ولكنه ميتد لوقت ميكن النخيل من االستفادة من املياه باحلفاظ على الرطوبة يف البربة مما يعمل على تغذية
 13ـ ـ أبراهيم سعد  ،مشكالت االمن املائي العريب  ،جملة اجلمعية اجلغرافية الليبية  ،العدد الثاين  ،الزاوية ليبيا ،2667 ،ص216
 , 14طرق معاجلة املياه العادمة  ,سناء الدويكات3 ,ــفرباير ـ ـ 0626
 15ـ اجلغرافية الزراعية  ،وفاء كاظم الشمري  ،ط االوىل ( ،عمان ،دار البداية  )0623 ،ص66
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النخيل وزيادة إنتاجها من التمور  ،ففي إحدى الدراسات العربية قدرة كمية استهالك النخيل من املياه يوميا لبر واحد يوميا يف فصل
الصيف ،ام يف فصل الشتاء فتنخف اىل نصف لبر من املياه تقريبا
ويف دراسة لتنمية وتطوير النخيل بسبها قدرة الكمية 0ـ ـ ـ ـ ـ 5لبر صيفا وحوايل 6ـ ـ ـ ـ ـ 0لبر شتاء
وبالنظر إىل كمية املياه املستهلكة واملقدرة  000566لبر تقريبا فيمكن زراعة 066الف خنلة على مساحة 2666هكتار على اعتبار
 066خنلة لكل هكتار ،وهي مساحة كبرية ميكن أن تغطي مساحات واسعة من املنطقة الرملية املمتدة إىل الشمال من منطقة
الدراسة ،وحتويلها إىل منطقة خضراء تسهم يف زيادة اإلنتاج الزراعي باإلضافة اىل املنظر اجلمايل وزيادة النشاط السياحي .
 0ـ ـ ـ ـ التلقيح أو التوبري :ـ ـ
النخيل تنائي الصنف فهنالك املؤنث وهنالك املذكر  ،وتتم عملية التلقيح يف بداية شهر مارس وحىت شهر أبريل
 :5ـ ـ التقليم أو جين الثمور
تتم عملية جين حمصول التمر يف شهر بداية من شهر يوليو ويف شهر أكتوبر تتم عملية تقليم العراجني .
: 0ـ ـ ـ التسويق  :ـ ـ ـ وهي املرحلة النهائية لإلنتاج ،ويعد التسويق مبنطقة الدراسة ضعيف وال تتم عملية التسويق إال على نطاق حملي
فقط ،كما ال يوجد مصنع ملنتجات التمر مبنطقة الدراسة مما يهدد بضياع الكثري من احملصول .
ب ـ ـ ـ كيفية االستفادة من المياه العادمة لزراعة النخيل بمنطقة الدراسة

يتبني ان نسبة الشباب باملنطقة مرتفعة وقد يضطر البع
،وانعدام خطط التنمية .

منهم إىل اهلجرة للمدن للبحث عن عمل بسبب قلة فرص العمل

المساحة المقدرة :ـ ـ

بوجود مساحة من البربة الرملية مشال املنطقة ،وتعد هذه البربة من أفضل أنواع البرب لزراعة النخيل ،ميكن زراعة  066ألف خنلة
على مساحة 2666هكتار حبيث تغطي مساحة كبرية من الرملية املتامخة ملنطقة قربعون السياحية

كمية اإلنتاج المتوقعة :
تقدر كمية إنتاج النخلة الواحدة مبنطقة الدراسة حوايل  26كجرام يف املتوسط ،وهذا يعين أن إنتاج التمر من املساحة املقدرة
حوايل 0666.666كجرام وبا فبراض زراعة  0أصناف من أجود أنواع الثمر مبنطقة الدراسة مبجموع  56ألف خنلة لكل صنف
مبكن حتديد القيمة النقدية املقدرة من بيع انتاج التمر 16حسب اجلدول( )2االفبراضي .
يتبني أن العائد املفبرض من املشروع يقدر  3,566مليون دينار تقريبا وهذه القيمة ميكن ان تغطي الكثري من االحتياجات منها
2ـ ـ ـ توفري فرص عمل للكثري من سكان املنطقة واملناطق اجملاورة هلا .
0ـ ـ ـ إنشاء مصانع تقوم على إنتاج التمر مثل تعليب التمر وإمكانية تصديره إىل خارج البالد وحتقيق ايرادات مادية
 3ـ ـ إنشاء واحة من النخيل مبنطقة صحراوية يسهم يف تنمية السياحة وخاصةً بوجود املعامل واملناطق السياحية القريبة مثل حبرية قربعون
وأثار جرمة القدمية.
جدول ( )2يوضح أصناف وإعداد النخيل وكمية اإلنتاج والسعر املتوقع
تسلسل

األصناف

عدد النخل

السعر املتوقع

2

التاليس

 56ألف

مليون ونصف دينار

0

االضوي

 56ألف

مليون دينار

 16مقابلة شخصية مع  :املزارع مفتاح املهدي االمني  ،واملزارع فؤاد االمني ،حول( انتاج التمر وتسويقة) بتاريخ 0626/22/3
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3

التافسرت

 56ألف

756الف دينار

0

التغيات

 56ألف

 566الف دينار

عمل الباحث  :األسعار مقدرة حسب السوق احمللي ببلدية بنت بية(اكتوبرـ ـ ـ )0626

0ـ ـ ـ حتسني األحوال املناخية باملنطقة ،واخنفاض درجة احلرارة وتعمل كمصد للرياح احململة باألتربة .
 5ـ ـ ـ باإلضافة اىل حتقيق أهداف أخرى مثل تعبيد ،وصيانة الطرق ،وإنشاء املرافق احليوية مثل املدارس واملرافق الصحية باملنطقة

الخاتمة :ـ

يتبني أن كمية كبرية من املياه هتدر بطريقة تؤدي إىل تلوث املياه اجلوفية  ،وعدم االستفادة منها ،من خالل تسخري الثقنيات
احلديثة ومعاجلتها ،وإنشاء مشاريع اقتصادية تعود بالفائدة على سكان املنطقة بشكل خاص والدولة بشكل عام .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :

2ـ ـ ـ ا رتفاع نسبة الشباب وهذا يعين توفر القوى العاملة واليت ميكن من خالهلا االستفادة منها يف إقامة مشاريع تنموية باملنطقة تعود
بالفائدة على الصاحل العام
0ـ ـ ـ هجرة القوى العاملة إىل املدن حبثا عن فرص العمل .
 3ـ ـ هدر كمية كبرية من املياه العذبة بسبب عدم توفر برامج التوعية وانعدام املشاريع التنموية .
 0ـ ـ ـ يتم التخل من املياه العادمة بطريقة غري سليمة مما يؤدي إىل حدوث تلوث للمخزون املائي اجلويف.
5ـ ـ ـ توفر البيئة املناسبة لزراعة شجرة النخيل باملنطقة ،كما حتوي املنطقة أنواع من النخيل تعترب من أجود األصناف .
 0ـ ـ ـ خلصت الدراسة إىل إمكانية إنتاج كميات كبرية من التمور واليت ميكن أن تغطي السوق احمللي وتصديرها إىل األسواق العاملية
7ـ ـ ـ إنشاء مشروع خنيل باملنطقة سيوفر فرص عمل لسكان املنطقة
التوصيات :

 2ـ ـ العمل على إنشاء مثل هذه املشاريع التنموية باملنطقة ،مبعاجلة املياه العادمة سيحافظ على املياه اجلوفية ،ويوفر فرص عمل ،ويزيد
من إيرادات الدخل احمللي .
 0ـ ـ إقامة مثل هده املشاريع التنموية  ،تشجع السكان على زراعة النخيل ،وذلك بتبين منتجاهتم من التمور ،والعمل على تسويقها
3ـ ــاإل سراع يف إنشاء ومد شبكة الصرف الصحي للحد من العمل على تلوث املياه اجلوفية ،ومنع إنشاء الغرف األرضية لتصريف
املياه العادمة.
 0ـ ـ ـ الزيادة يف البحث والتمحي بإقامة املؤمترات والندوات على مثل هذه املشاريع التنموية ،وتسليط الضوء على اجلوانب السياحية
والبيئية هلا .
أوالًـ ـ ـ ـ الكتب  :ـ ـ

المرجع والمصادر

 2ـ ـ ـ إبراهيم  ،عيسى على ،وأبو راضي ،فتحي عبد العزيز ،جغرافية التنمية والبيئة ،ط األوىل  (،بريوت ،دار النهضة العربية )0660،
 0ـ ـ الزوكة  ،حممد مخيس  ،جغرافية املياه  ،ط األوىل ( اإلسكندرية  ،دار املعرفة اجلامعية )2661،
3ـ ـ ـ الشمري  ،وفاء كاظم ،اجلغرافيا الزراعية  ،الطبعة االوىل ( عمان  ،دار البداية )0623،
 0ـ ـ ـ سالمة  ،حسن رمضان  ،جغرافية االقاليم اجلافة ،ط االوىل (عمان ،دار املسرية للطباعة والنشر )0626 ،
 5ـ ـ ـ دايب  ،شوقي السيد حممد  ،الوجيز يف جغرافية املياه العذبة  ،ط االوىل (القاهرة )0626 ،
تانياً ـ ـ ـ الدوريات :ـ ـ ـ ـ
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 2ـ ـ إبراهيم سعد  ،مشكالت األمن املائي العريب  ،جملة اجلمعية اجلغرافية الليبية  ،جملة سنوية حمكمة ،العدد الثاين  ،الزاوية ليبيا ،
،2667
ثالثاً ـ ـ المقابالت الشخصية  :ـ ـ

2ـ ـ مقابلة شخصية مع :حممد علي الطاهر ،موظف يف الشركة العامة للمياه ،حول (استهالك املياه مبنطقة التنامحة )
26،ـ ـ ـ ـ 22ـ ـ ـ ـ 0606ـ

0ـ ـ مقابلة شخصية مع  :املزارع مفتاح املهدي االمني ، ،حول( انتاج التمر) بتاريخ 0606/22/3

 3ـ ـ مقابلة شخصية مع  :املزارع فؤاد االمني  ،حول ( تسويق انتاج التمر واملردود االقتصادي له ) بتاريخ 0606 /22/0

رابعاً ـ ـ ـ االنترنت

 2ـ ـ ـ االستخدام االمن للمياه العادمة يف الزراعة ،امثلة من املمارسات اجليدة،ت ـرائد جعفر  ،املنظمة العربية للبربية والثقافة والعلوم
0621،
www.google.com/ url?sa=tgsource=webgrct=jgurl
 0ـ ـ ـ املزايا املتعددة اجلوانب لالستخدام السليم للمياه العادمة  /منظمة االغدية والزراعة لالمم املتحدة ()FAO
https/ WWW.FAO.org/news/story/ar/item/45154/icode/gv ed
 3ـ ـ ـ االستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي  ،ديفيد موريف ،جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  05يونيو 0621
www.kaust.edu.sa/ar/news/harnesssing-the-global-potential-of-wastewagved
0ـ ـ www.google earth. Com
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إشكاليات التنمية المستدامة في ليبيا وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 ساملة عامر اجلبو-أ
كلية البربية العجيالت بقسم اجلغرافية،  جامعة الزاوية،حماضر مساعد

:الملخص
باتت التنمية املستدامة مطلباً رئيسياً لكل الليبيني حيث ظهرت احلاجة إليها مع ظهور العديد من اإلشكاليات
يف اجملتمع اللييب وعدم مقدرة ليبيا على مواجهة هده اإلشكاليات واليت جيب فهمها ووضعها بعني االعتبار قبل
حيث تناول البحث مفهوم التنمية املستدامة وأهم أهدافها وأيميتها وجماالهتا، القيام بوضع اخلطط التنموية
 والتجربة الليبية للتنمية والتتبع التارخيي هلده التجارب من حيث التخطيط والنتائج وأهم املشاكل اليت، وخصائصها
 ووضع آلية واسبراتيجية، واجهتها وحتديد اإلشكاليات املعوقات والتحديات اليت واكبت العملية التنموية يف ليبيا
ميكن من خالل أتباعها حتقيق التنمية املستدامة يف ليبيا ويف اخلتام قدم البحث عددا من التوصيات واملقبرحات اليت
. ميكن االستفادة منها يف دعم اخلطة االسبراتيجية التنموية اليت هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة يف ليبيا
Summary
Sustainable development has become a major requirement for all
Libyans, as the need for it arose with the emergence of many problems
in the Libyan society and Libya's inability to confront these problems,
which must be understood and taken into consideration before
developing development plans, as the research dealt with the concept of
sustainable development and its most important goals, importance, fields
and characteristics. And the Libyan experience of development and
historical tracing of these experiences in terms of planning, results and
the most important problems it faced, identifying the problems, obstacles
and challenges that accompanied the development process in Libya, and
setting a mechanism and strategy through which its followers could
achieve sustainable development in Libya. In conclusion, the research
presented a number of recommendations and proposals that can be used.
In support of the strategic development plan that aims to achieve
sustainable development in Libya.
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المقدمة
تعددت أشكال وأنواع التنمية ومنها التنمية املستدامة  sustainable developmentأو ما يطلق عليها
أحيانا التنمية املستمرة أو التنمية املتواصلة ،واليت تتصف بأن اإلنسان هو غايتها وهدفها ووسيلتها ،مع التأكيد على
التوازن بني البيئة بأبعادها املختلفة واملتنوعة .وليبيا كغريها من الدول اليت حددت قيماً جوهرية للتنمية املستدامة واملتمثلة
يف القدرة على العيش وسد احلاجات األولية كالغداء ،واملسكن  ،والصحة  ،احلماية  ،باإلضافة إىل تقدير الذات
واحبرامها  ،واحلرية من االستعباد ،وهو أن يكون لك احلق يف االختيار .ويتضمن البحث حماولة متواضعة ُيرجى أن تُسهم
يف إ لقاء الضوء على اإلشكاليات واملعوقات اليت تقف عقبة أمام التنمية املستدامة يف ليبيا  ،وانقسم البحث إىل ثالثة
مباحث جاء املبحث األول ليغطي مفهوم التنمية املستدامة وأهدافها وأيميتها وجماالهتا  ،ومبادئها وخصائصها  ،أما
املبحث الثاين فتطرق إىل مراحل العمل التنموي يف ليبيا  ،وأبعاد التنمية فيها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية
،إضافة إىل مقومات استمرارية عملية التنمية ،وأهم املعوقات واإلشكاليات اليت أعاقت حتقيق أهدافها ،وينتقل البحث
إىل املبحث الثالث والدي جاء بعنوان آفاق التنمية املستدامة يف ليبيا وأساليب حتقيقها ،إضافة إىل االسبراتيجيات
والسياسات اليت ميكن ا تباعها لتحقيقها  ،وبع املؤشرات الكمية والنوعية لقياس التنمية املستدامة  ،مت تعرض الدراسة
يف هنايتها أهم النتائج والتوصيات ،وانتهت خبالصة ركزت على واقع التنمية املستدامة يف ليبيا وأهم إشكاليات حتقيقها
.
مشكلة البحث:
لقد برزت احلاجة إىل التنمية املستدامة يف ظل ظهور العديد من العراقيل والتحديات يف اجملتمع اللييب وهذا البحث
حماولة لإلجابة عن اإلشكالية التالية وتتمثل يف واقع التنمية املستدامة يف ليبيا من خالل اإلجابة عنه يف املباحث اآلتية:
س 2ما مفهوم التنمية املستدامة وأهم أهدافها وخصائصها؟
س 0ما املعوقات والتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة يف ليبيا؟
س 3ما االسبراتيجيات والسياسات اليت ميكن اتباعها لتحقيق التنمية املستدامة يف ليبيا؟
أهمية البحث:

تتمثل أيمية البحث يف أيمية املوضوع الذي يتناوله وهو التنمية املستدامة والذي أصبح من أبرز أساليب التنمية اليت
فرضها العصر احلاضر وما يتصف به من حيث التطور والتغيري السريع وهذا البحث كمحاولة ملعاجلة إشكاليات التنمية
املستدامة يف ليبيا لرصد أهدافها وأبعادها ،والسياسات املتبعة لتحقيقها واحللول الواجب افخاذها لتجاوز جممل املعوقات.
إن فهم إشكاليات التنمية ومعوقاهتا سيساعد على حتديد اخلطط اليت ينبغي السري على هنجها لتحقيق التنمية املستدامة.

أهداف البحث:
ي هدف البحث إىل اآليت  -2تسليط الضوء على إشكاليات التنمية املستدامة وأبعادها يف ليبيا.
 -0الوقوف على مفهوم التنمية املستدامة ودالالته باإلضافة إىل التعرف على خصائصها واسبراتيجياهتا.
 -3توضيح أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

منهج البحث:
إلجناز البحث مت استخدام املنهج الوصفي لتوضيح مفاهيم التنمية املستدامة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية وإعطاء األبعاد احلقيقية يف تفسريها إضافة إىل املنهج التارخيي لتتبع املراحل اليت مر هبا العمل التنموي يف
ليبيا  .فضال عن استخدام املراجع والكتب والبحوث والتقارير واملنشورات يف شبكة املعلومات الدولية" اإلنبرنت "
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المحور األول :مفهوم التنمية المستدامة:
يتفاوت مفهوم التنمية دولياً ،بني الباحثني والدارسني اال أنه هناك قواسم مشبركة بني هده املفاهيم ،اذ تلتقي األفكار
واآلراء حول املفهوم واألهداف ،ولكنها ال تلتقي حول األسلوب واألدوات املستخدمة.
فالتنمية ليست هدفا حبد ذاهتا  ,وإمنا هي وسيلة يتم من خالهلا تنمية وتطوير نوعية احلياة يف جمتمع معني وضمن إطار
()2
زمين حمدد .
تأكيدا هلذه األيمية.
ونظرا أليمية استمرارية التنمية ظهر مصطلح التنمية املستدامة ً
مفهوم التنمية المستدامة:

لقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة يف سبعينات القرن العشرين ،وارتبط مبفاهيم التنمية االقتصادية وتنمية العنصر البشري
وتنمية رأس املال البشري ،وتنمية املوارد البشرية وتنمية اجملتمع احمللي .ومن خالل دالك ميكن تعريف التنمية املستدامة
بأهنا ( )0هي التنمية املستمرة والعادلة واليت ال جتين الثمار لألجيال احلالية على حساب األجيال القادمة ،وهي التنمية
الرشيدة دون إسراف أو سوء استخدام أو استغالل واليت اليت تراعي البعد البيئي يف مجيع مشروعاهتا وتعظم من قيمة
املشاركة الشعبية أو مشاركة املواطنني يف مجيع مراحل العمل التنموي.
كما عرفت التنمية املستدامة يف تقرير بورتالند عام  ،2617بأهنا عملية للتغيري يتناغم فيها استغالل املوارد وتوجهات
االستثمار والتنمية التكنولوجية وتغيري املؤسسات ،ويعزز كل من إمكانات احلاضر واملستقبل للوفاء باحتياجات االنسان
وتطلعاته)3( .
وميكن تعريف التنمية املستدامة على أهنا عملية تطوير األرض واملدن واجملتمعات وكدلك األعمال التجارية ،بشرط
أن تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادة على تلبية حاجاهتا ،والتغلب على خطورة التهور البيئي
الذ ي جيب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكدلك املساواة والعدل االجتماعي ()0
مقومات التنمية المستدامة:
لضمان استمرارية عملية التنمية يف اجملتمع فالبد من توافر املقومات اآلتية:

 توفري الكادر اإلداري الناجح الذي لديه القدرة على إدارة مشروعات التنمية بكفاءة عالية.
 توفري الدعم املايل الذي يسهم يف استمرار املشروعات التنموية.

 قبول أفراد اجملتمع لعملية التنمية من خالل مشاركتهم يف فخطيط وتنفيذ وإدارة املشروعات التنموية وإحساسهم مبلكية
تلك املشروعات
 خلق عالقة جيدة مع اجلهات احلكومية من خالل التأكيد على أيمية دور اجلمعيات األهلية الذي يكمل دور
اجلهات احلكومية يف عملية التنمية.)5( .

( ) 1دموسي يوسف خميس دراسات في التخطيط والتنمية ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،1991 ،ص .511
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أهداف التنمية المستدامة وأهميتها:

ترى منظمة األمم املتحدة  , 2617أن أهداف التنمية املستدامة وأيميتها تتمثل يف :حتقيق النمو االقتصادي.حتقيق
العدالة االجتماعية واالقتصادية ترشيد استخدام مجيع أنواع املوارد حفظ املوارد الطبيعية والبيئية من أجل األجيال القادمة.
التنمية االجتماعية.
مث وضعت منظمة األمم املتحدة خالل السنوات األخرية أهداف التنمية املستدامة مفصلة يف النقاط التالية:
 .2احملافظة على التوازن بني املوارد املتاحة واحلاجة األساسية للبشر معا على املدى البعيد مع ترشيد استثمار املوارد
كافة ووضع أولويات لالستخدامات املخلفة لتلك املوارد.
 .0حتقيق النمو االقتصادي املقبرن بتحقيق الرفاهية االجتماعية واإلنسانية معتمدة على التنمية البشرية كعنصر حيوي
والعالقات التبادلية والتكاملية بني كل من السكان واملوارد والبيئة والنهوض باملستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي
والعمراين.
 .3حتقيق املزيد من العدالة للفئات األكثر حرمانا أو املتعرضة للخطر يف اجملتمع وحتسني جودة احلياة والعمل على منح
القوة أو متكني اإلنسان مع إعطاء اهتمام لكل من اإلنسان وبيئته والعالقات بينهما.
 .0تدعيم املشاركة الفردية واجلماعية واجملتمعية وإتاحة فرصة ملشاركة اإلنسان بطريقة أساسية يف إحداث التغيري املرغوب
يف شخصيته أو يف البيئة أو يف كليهما.
 .5اكتشاف وتشجيع وتنمية القدرات البشرية يف اجملتمعات مبا ميكنها من أن تكون مبدعة وقادرة على استخدام
التكنولوجيا املناسبة للواقع اجملتمعي واليت تنظم وتوجه استخدام املوارد اجملتمعية مبا يسهم يف وجود توازن بني ديناميكية
بناء املوارد الطبيعية يف اجملتمع وجهود املورد البشري.
 .0اإلسهام يف بناء القدرات املؤسسية يف اجملتمع حبيث تكون أكثر كفاءة وفاعلية يف توجيه املورد البشري وتفعيل
مشاركته يف استخدام املوارد املالية واملادية والتنظيمية مع اإلسهام يف توفري قدرات إدارية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة
يف صنع وتنفيذ وتقومي سياسات التنمية يف اجملتمع حاضرا ومستقبال.
 .7تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة ذات املخلفات احملدودة وغري امللوثة مع ترشيد وحسن اختيار املواقع الصناعية
وتنمية املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة يف إطار زمين حيقق عدالة االستخدام لألجيال احلاضرة مع عدم جتاهل
حق األجيال القادمة.
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 .1تعزيز السالم الدويل والعدالة للجميع واملسائلة على مجيع املستويات ،وتقوية وسائل تنفيذ والشراكة لتحقيق التنمية
املستدامة ()0

املصدر :مدحت أبو النصر ،يامسني مدحت ،التنمية املستدامة مفهومها-ابعادها – مؤشراهتا –اجملموعة العربية للتدريب
والنشر ،القاهرة  ،0627،ص.17
مجاالت التنمية المستدامة:

ميكن حتديد ثالثة جماالت رئيسية للتنمية املستدامة تتمثل التنمية (االقتصادية واالجتماعية والبيئية) .ويرمي امليدان
االقتصادي يف األساس إىل حتسني رفاهة اإلنسان ،وذلك يف املقام األول من خالل الزيادات يف استهالك السلع
واخلدمات .ويركز امليدان البيئي على محاية سالمة ومرونة النظم األيكولوجية .ويشدد امليدان االجتماعي على تقوية
العالقات البشرية وحتقيق الطموحات الفردية واجلماعية .وتظهر أمثلة للروابط بني امليادين الثالثة بطول أضالع املثلث.
وتظهر داخل املثلث القضايا املهمة ،مثل تغري املناخ والفقر واإلنصاف واالستدامة وهي تتفاعل مع امليادين الثالثة مجيعا.
وقد أكد وزراء الشئون االجتماعية والتخطيط العريب عام  0665على األهداف التنموية لأللفية من خالل متكني الفئات
اليت ينبغي أن تكون أكثر مشاركة يف حتقيق التنمية كاملرأة والشباب ومشاركة منظمات اجملتمع املدين ،وقدأكد املؤمتر
الثالث ملنظمة املرأة العربية يف تونس املنعقد عام  0626معلى أن “املرأة شريك أساسي يف عملية التنمية املستدامة ()7
مبادئ التنمية المستدامة:

إن البعد االقتصادي يعد أصيالً يف التنمية املستدامة  ,فإن مشروعاته الكثرية واملتنوعة جتهد البيئة سواء من خالل
استخدام امل وارد الطبيعية و هي قابلة للنضوب أو ملا حتدثه من هدر أو تلوثهما يعرض البيئة للتدهور ويهدد حاجات
األجيال القادمة للخطر وميكن حل هذه اإلشكالية بأن تتخذ قرارات على شىت املستويات يف اجملتمع لسالمة أفراده
وتأخذ يف اعتبارها سالمة البيئة اليت ميكن إن تنجم عن تلك القرارات  ،كذلك تتطلب التنمية املستدامة منطا من النمو
تكون فيه الظروف االقتصادية واالجتماعية و الظروف البيئية هلا اعتبارات متساوية ومتوازية بعناية وميكن حتديد بع
مبادئ التنمية املستدامة يف مبدأ املشاركة مع اجملتمع وذلك إلشعار كل من املستفيدين والقائمني على عملية التنمية بأن
كل منها يكمل دور اآلخر ،مبدأ املسؤولية املشبركة بني القائمني على عملية التنمية وأفراد اجملتمع إلجناح أو فشل جهود
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التنمية .مبدأ ضرورة تنمية املوارد البشرية واملادية واملالية الالزمة للحفاظ على خطوات التنمية داخل اجملتمع حىت بعد
انتهاء فبرة املشروعات التنموية ذات األهداف احملددة .مبدأ الالمركزية حبيث تكون عملية افخاذ القرارات باالشبراك مع
أفراد اجملتمع .مبدأ االحبرام املتبادل لوجهات النظر املختلفة بني القائمني على عملية التنمية وأفراد اجملتمع.

()1

ومن أجل معرفة ماهية التنمية املستدامة بشكل واضح البد من التعرف على خصائصها واليت متتاز بكوهنا عملية مستمرة
ومتجددة كل ما حتقق مستوى معني من التطور ،تطلب دالك االنطالق إىل مستوى أعلى ملرحلة الحقة ،وهده اخلاصية
تعطي مفهوم التنمية صفة االستدامة وتتمثل أهم خصائصها يف )6( :

 مشولية أهداف التنمية كون املفهوم احلديث للتنمية ال يقتصر على رفع مستوى الدخل القومي للبلدان وإمنا يضاف
له التقدم يف جماالت احلياة كافة من تعليم وخدمات صحة وحتقيق توازن نسيب للدخل وحتسني مستوى اخلدمات
العامة واجملتمعية وإمنا أيضا باحلفاظ على التوازن البيئي التنمية عملية مقصودة وخمططة وضرورية للتغيري املنظم وهي
عملية ليست جزئية وإمنا كلية وشاملة وداخلية ذاتية ،أي أن مقوماهتا وبذورها موجودة يف داخل كيان اجملتمع نفسه
كما أهنا عملية ديناميكية ومستمرة وضرورية لكل جمتمع حىت املتقدم منها
 كما أن التنمية عملية ليست جزئية وإمنا كلية وشاملة وداخلية ذاتية ،أي أن مقوماهتا وبذورها موجودة يف داخل
كيان اجملتمع نفسه كما أهنا عملية ديناميكية ومستمرة وضرورية لكل جمتمع حىت املتقدم منها باإلضافة إىل أيمية
املشاركة الشعبية والعدالة يف مجيع مراحل العمل التنموي مع ضرورة إزاحة املعوقات اليت تعوق عمليات التنمية يف
أي مرحلة من مراحلها ومراعاة البعد البيئي يف مجيع مشروعاهتا ،التنمية هلا أنواع عديدة حسب اجملال الذي تعمل
به مثل التنمية االجتماعية  ,والتنمية االقتصادية  ,والتنمية التعليمية  ,والتنمية الصحية  ,وهلا مستويات عديدة
حسب املستوى اجلغرايف الذي تعمل عليه مثل التنمية الدولية اإلقليمية ,والتنمية القومية  ,والتنمية احمللية  ،والتنمية
البد أن تكون تنمية مستدامة.

التنمية المستدامة في ليبيا :

رأت خمططات التنمية النور يف ليبيا يف ألول مرة يف منتصف الستينات ،إال أن املبالغ الكبرية مل تبدأ يف الظهور إال يف
املخططات اليت نـُ ّفذت يف السبعينيات وبداية الثمانيات ،إذ متيزت املخططات اليت نـُ ّفذت يف هده الفبرة بالصرف
باستحياء على خمتلف اجملاالت اليت تتوجه حنوها برامج التنمية كالتعليم والصحة ،واإلسكان ،واملواصالت ،والصناعة،
والزراعة ،ووصل تنفيذ املشروعات إىل كل بقعة من البراب اللييب ،)26( .منذ والبدء يف تصدير النفط بكميات جتارية.
فقد انتقل االقتصاد اللييب من اقتصاد يتصف بالعجز إىل اقتصاد حيقق فائضا .لقد شهدت ليبيا خطط تنموية بدايتها
كانت ( )2651-2650وهنايتها  )0660-2610وكانت على النحو االيت- :

 اخلطة التنموية الزراعية ( )2651-2650حدد مبلغ مايل مقبرح هلده اخلطة قرابة 36مليون جنيه ،قدم من قبل األمم
املتحدة وأشرفت عليه ومت استخدامه يف إجناز عمليات االستكشاف والبحث عن مصادر املياه اجلوفية ،وزراعة األشجار
ومصدات الرياح ،ومحاية األراضي الزراعية من الفيضانات ،ومل تنفد برامج اخلطة بكاملها لصعوبات حالت دون دالك
()22
 اخلطة التنموية اخلمسية ( )2602-2650واليت أشرفت عليها جلنة مشبركة شكلت من احلكومة الليبية والبعثة األمريكية
usoوبعثة املساعدات الفنية التابعة لألمم املتحدة  ،untamوبلغت خمصصات اخلطة التقديرية قرابة 03مليون دينار،
وتعثر تنفيذ براجمها مند البداية.
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 خلطة اخلمسية ()2601 -2603مت يف 2650إنشاء هيئة حكومية حتت مسمى (جملس اإلعمار ) وكلفت مبهمة االشراف
على فخطيط وتنفيد برامج التنمية  ،ومت االستعانة بالينك الدويل لإلنشاء والتعمري إلعداد خطة التنمية  ،قام البنك الدويل
بتكوين جلنة من  23خبريا أعدو تقريرهم بعد دراسة استمرت مند وصوهلم إىل البالد عام إىل عام  2606عرفت باسم
التنمية االقتصادية يف ليبيا يف شكل خطة مخسية يف ضوء مقبرحات البعثة للفبرة ، 2601-2603ومسيت باخلطة اخلمسية
للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ،هدفت اخلطة لتحقيق جمموعة من األهداف ،كضمان سرعة حتسني مستوى املعيشة
لألفراد ذوي الدخل احملدود بصورة خاصة  ،والبركيز على النهوض بالقطاع الزراعي كونه مصدر السلع الغذائية  ،وموردا
للدخل لفئة كبرية من السكان ،ورفع كفأة الفالح وتشجيعه ،والعمل على تنمية املناطق القروية لضمان أعمال مستقرة
لتحسني دخ وهلم مقارنة بأهل املدن  ،والتوسع يف اإلنتاج احمللي لتخفي الواردات اخلارجية  ،ودعم القطاع العام
لالستمرار يف استثمار تقدمي اخلدمات التعليمية والصحية واملواصالت واإلسكان  ،وحتقيق نوع من التوازن االقتصادي ما
بني القطاعات االقتصادية املختلفة  ،واتباع سياسات علمية للتغلب على املشكالت اليت تعيق تنقيدها كنق العمالة
الفنية بالنسبة لقطاع الزراعة وباقي القطاعات األخرى.
 اخلطة اخلمسية ()2670-2606
أعدت اخلطة بنمط أكثر طموحا لتحقيق تطور تنموي داخل االقتصاد الوطين  ،يأخذ يف حسبانه تفادي نقاط الضعف
يف اخلطة اخلمسية اليت قبلها ويكون امتدادا وتواصال لتنقيد مشاريع وخمططات حتمل يف طياهتا حلول لبع املشاكل
واالختالالت اليت صادفت تنفيد برامج اخلطط السابقة ضمن قطاعات االقتصاد  ،وتضمنت اخلطة سياسات هتدف إىل
تضييق اهلوى ما بني الغين والفقري وتشجيع األنشطة غري ببرولية من خالل الدفع بالقطاع اخلاص للخوض يف االستثمار
ليكون جزءاً مهما ضمن الربامج التنموية  ،وتوفري كادر فين حيمل يف عاتقه مسؤولية تنفيد برامج اخلطة  ،كربامج تنمية
الصحة والتعليم  ،والقطاعات اإلنتاجية  ،وبناء قاعدة أساسية وبىن حتتية تكون مبثابة نواة إلحداث مشارع صناعية وطنية
وضمن برامج وتضمنت براجمها االهتمام بتنمية القوى العاملة  ،واجراء تقدير سليم الحتياجات قطاع االقتصاد ويف
جمملها هتدف إىل حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للفرد اللييب أضافة إىل جانب إجياد احللول ألي مشكلة تواجه
تنفيد تلك الربامج( ) 20
 .2خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ()2616-2670
متثلت أهداف هذه اخلطة يف تنويع مصادر الدخل من خالل الناتج القومي اإلمجايل مبعدل  ،%26.7وتنميته من
القطاعات غري النفطية مبعدل سنوي  % 20.2وتنميته من قطاع النفط مبعدل سنوي  %7.1فقط  ،واالكتفاء الذايت
من بع املنتجات واالحالل حمل الواردات والبركيز على تنمية القطاعني الزراعي والصناعي  ،وزيادة متوسط دخل الفرد
حىت يصل معدل منوه السنوي اىل %5.0هذه اخلطة كغريها من اخلطط اعتمدت يف حتقيق أهدافها على عائدات النفط،
وتشري نتائج هده اخلطة أن معدل منو الفرد قد بلغ %1.2وهو اقل من املعدل املخطط له ،وبلغ معدل منو القطاعات
الغري نفطية  %22ومعدل منو الناتج النفطي  %05ومل ميثل اال  %57من املعدل املستهدف وقد أدى دالك إىل حتقيق
معدل منو بسيط يف دخل الفرد الدي بلغ  %2.5ويعزى دالك لزيادة عدد السكان مبعدل %3سنويا بسبب دخول عدد
كبري من غري الليبيني إىل البالد خالل فبرة اخلطة ،إضافة إىل ارتفاع حجم االستثمار واستمرار النفط ومشتقاته يف اجلزء
األكرب من الصادرات ووفرت اخلطة فرص عمل لليبيني واألجانب . ) 23 (.
 .0اخلطة اخلماسية للتحول االقتصادي واالجتماعي  2615 -2612م.
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اتبعت هذه اخلطة مسار اخلطط السابقة ،وركزت على الصناعات الثقيلة ومتثلت اسبراتيجية هذه اخلطة يف االعتماد
على اخلط االشبراكي كأساس للتحول وزيادة كفاءة عوامل اإلنتاج وإعطاء األولوية للتعليم والتدريب وإسهام العنصر
اللييب يف التنمية أيضاً إعطاء األولوية لقطاع الزراعة وخلق ثورة زراعية وحتقيق االكتفاء الذايت .أضافة إىل البدء يف
الصناعات االسبراتيجية والثقيلة ألجل بناء قاعدة اقتصادية وإنتاجية قوية ،كدلك البىن التحتية لتشمل الطرق ،والكهرباء
،والربيد ،واإلسكان وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب اليت تشكل املتطلبات واملرتكزات الرئيسية للتنمية والتوجه
للبحث العلمي والتقنية واتباع األساليب املتطورة يف تنفيذ برامج وخطط التنمية. )20(.
ولقد أدى التدهور املفاجئ يف أسعار النفط والظروف اليت أحاطت بالعامل من حصول مشاكل سياسية واقتصادية قد
انعكست سلبيًا على االقتصاد اللييب وبالتايل على تنفيذ اخلطة.
كما مت إعداد خطة للتحول خالل الفبرة()0660-2610انتهجت هده اخلطط االسبراتيجية األهداف اليت تبنتها
معظم خطط التنمية يف ليبيا  ،مثل تنويع مصادر الدخل  ،وحتقيق مستوى كبري من االكتفاء الذايت ،وحتسني البنية التحتية
وأضافه هدف اخلروج تدرجييا من سيطرة القطاع العام على النشاط االقتصادي والسماح لألفراد بأعمال االستثمار
والتجارة واخلصخصة يف متليك الوحدات واملؤسسات االقتصادية العامة ألفراد اجملتمع واتسمت هده الفبرة بأن جل
االستمارات قد مولت من إيرادات النفط مند بداية الثمانيات وحىت سنة  ،2610ودالك بالتزامن مع احلصار واستمرارها
خالل فبرة التسعينات وكان من أهم نتائج هده اخلطط أن املشروعات واخلطط املشار إليها مل تدخل حيز التنقيد لعدم
وضوح كثري من السياسات وعدم استقرارها وإعادة هيكلة اجلهاز اإلداري للدولة باإللغاء والدمج وغياب قطاع التخطيط
وبع القطاعات األخرى  ،وارتفاع حجم الدين العام وغياب نق البيانات مما أدى اىل التقصري يف إعداد اخلطط،
وثبات وتدين مستوى دخل الفرد وتدين يف أداء جل مشروعات البنية التحتية واخنفاض الطاقات اإلنتاجية والتشغيلية يف
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية إضافة إىل استمرار ترحيل األهداف االسبراتيجية من سنة إىل أخرى  ،واستمرار االعتماد
على النفط كمورد رئيسي جلميع نفقات التنمية ( )25
وضع التنمية في ليبيا بعد عام : 0622

ميكن مالحظة بع السمات اخلاصة بالتنمية خالل مرحلة ثورة السابع عشر من فرباير يف اآليت)20(-:
 أثرت األحداث السياسية واألمنية على واقع عملية التنمية يف ليبيا حيث أدى االنقسام السياسي واحلرب الدائرة إىل
فخريب وتدمري البنية التحتية وعد موضع خطط جديدة للتنمية.
 عدم سيطرة الدولة بشكل كامل على املوارد وهذا على أثر التنمية يف املناطق واملدن املختلفة خباصة مع استمرار حالة
االنقسام السياسي الدي خلق انقساما يف املوارد ،وظهور تنظيمات متطرفة سيطرت على بع موارد النفط والغاز يف
الدولة لفبرة.
 جرى تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور للدولة ومن أهم املسائل اليت نالت اهتمام أغلب أعضاء اهليئة مسألة
الضمانات الدستورية الالزمة لتحقيق تنمية متوازنة تكفل الفرص للجميع ،إضافة إىل التزام الدولة بتأهيل القرى واملدن
وفق متطلبات العدالة االجتماعية والتنمية املستدامة واملتوازنة وضمان توزيع عادل للمشروعات بني املدن وتوفري فرص
العمل وتشجيع االستثمار وإزالة االختالفات التنموية بني املناطق.
 تضمن مشروع الدستور توزيع اإليرادات الوطنية بشكل منصف بني مستويات احلكم احمللي وفق التوزيع السكاين.
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 وجود فجوة قائمة بني املناطق من حيث تركز السكان والنشاط االقتصادي وتوزيع املرافق اخلدمية وهدا أدى إىل
وجود تنمية غري متجانسة وتباينات عميقة يف مستوياهتا بني املدن وهذا يستلزم إعادة التوازن واحلد من التوترات
االجتماعية.
 بعد الثورة ط رحت فكرة العدالة احمللية وما تطلبه من ضمانات لتوزيع التنمية جغرافيا بني أمكنة الدول من خالل
الربط املباشر بني العدالة االجتماعية والعدالة احمللية من ألجل تعديل الظروف يف مستويات التنمية بني خمتلف املناطق.
 إن األرقام والبيانات واإلحصائيات كافة اخلاصة بليبيا حتتاج اإىل حتديث ،فمعظمها يعود إىل فبرة ما قبل الثورة ،وهدا
يقلل من فعالية أي حترك للتنمية وذلك ألن أي خطة البد أن تبدأ بتحديد االحتياجات وهدا يعتمد البيانات واملعلومات
املتاحة.
إن من بني ملخاطر اليت جيب االنتباه هلا يف ليبيا بعد الثورة هو اعتماد الدولة على عوائد النفط وتوزيعها على السكان
دون وجود خطط تنمية حقيقية تعمل على إحداث تنمية مكانية مستدامة وفق أنظمة اقتصادية وسياسية قاعدهتا
الدميقراطية وحرية السوق والرقابة اجملتمعية ومشاركة مؤسسات اجملتمع املدين يف وضع خطط التنمية اليت تتوافق مع
احتياجات اجملتمع.
معوقات التنمية المستدامة في ليبيا:

تعترب ليبيا من ضمن الدول العربية اليت التزال تواجه الكثري من العراقيل والصعوبات والتحديات واليت تقف يف بناء
وتفعيل خطط وبرامج التنمية املستدامة حيث إن ماانفقته ليبيا على خطط وبرامج التنمية يسهم وبشكل كبري يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،إال أن عدد من املشاكل واملعوقات حال دون حتقيق تلك األهداف .ومن أهم هده املعوقات
والتحديات:
المعوقات السياسية:

عدم االستقرار السياسي :حيث ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة يف ظل وجود حالة من عدم االستقرار السياسي وغياب
األمن ،كما أن التغريات املتكررة يف احلكومة تؤدي إىل تضارب يف السياسات والربامج اليت فخ التنمية ونق االستمرارية
يف األنشطة واخلطط التنموية .إن ما مرت به ليبيا من أحداث وانقسامات جمتمعية تتغلغل حىت يف داخل األسرة الواحدة
يعد من أكرب التحديات اليت تواجه التنمية املستدامة يف ليبيا)27( .

غياب األمن وانتشار السالح :حيث إن األمن هو األساس يف حياة البشر وهذا انعكس بدوره يف تنفيذ املخططات
التنموية وخباصة إذا كان املنفذ هلذه اخلطط واملشاريع شركات أجنبية أو هى تسعى دائما للحفاظ على معداهتا وكوادرها
الوظيفية والفنية ،إضافة إىل قيام كثري من الليبيني باالستيالء على أراضي الدولة والزحف على املناطق اخلضراء والغابات.
وكذألك نق الثقافة واملشاركة السياسية الفاعلة وعدم املعرفة الصحيحة بالثقافة الدميقراطية وما ينتج عنه من االضطرابات
واالعتصامات .فاملركزية الشديدة يف السلطات اقتصرت على العاصمة كما أنه ال توجد مؤسسات حزبية أو مؤسسات
جمتمع مدين تراقب خطط التنمية وتقييمها وتشارك يف اعدادها وفق االحتياجات اجملتمعية يف خمتلف املناطق.
معوقات اقتصادية :تتمثل يف الفساد املايل أحد التحديات الرئيسية لنجاح التنمية كسرقة املال العام والرشاوي واالختالس

واالجتار بالنفود وما يسببه من ضرر للمجتمع ،إضافة إىل فقدان الثقة يف القيادة وظهور شعور الالمباالة يف اجملتمع وال
ننسى مشكلة البطالة اليت تعترب من أقوى التحديات اليت تواجه التنمية يف ليبيا ويعزى دالك للمنافسة الشديدة للسوق
العاملي  ،يف ظل العوملة واالنفتاح االقتصادي ومن أهم أسباهبا قلة التنوع يف األنشطة االقتصادية  ،والكساد التجاري
الناتج عن القوانني وعدم اإلحساس باألمان واالستقرار اإلداري إضافة ما يرافق البطالة من مفاهيم وأمراض اجتماعية ،
73

كما أن احلجم الكبري للتعاقدات السابقة سواء الشركات أو التشاركيات على املستوى احمللي مع الشركات األجنبية مع
غياب الدراسات التخطيطية الشاملة والتزام الدولة بدفع قيمة هده التعاقدات ودفع التعويضات للشركات احمللية واألجنبية
اليت بدأت يف العمل  ،ومت سرقة معداهتا وألياهتا خالل فبرة تغيري احلكم .

معوقات ثقافية:

إن االختالف الفكري للتنمية من حيث عدم ثبات الرؤية بالنسبة لألهداف العامة واخلاصة بني الكتل السياسية من
أ برز العوائق اليت تعوق التنمية أضافة إىل التباين يف حتديد أولويات حتقيق األهداف ( )21وهناك أيضا مفهوم ثقافة
االستهالك غري اإلنتاج فأحد أهداف التنمية هو االنتقال من اجملتمع املستهلك إىل اجملتمع املنتج.
معوقات تعليمية وتقنية:

تتطلب التنمية تطبيق العلوم والتقنيات املناسبة للحفاظ على املوارد الطبيعية وإدارهتا ومعاجلتها واالستخدام الرشيد هلا
أضافه إىل قلة الكفاءة وعدم التدرب والفجوة الرقمية والتخلف التكنولوجي والقصور يف الدعم القانوين والتشريعي لربامج
التنمية حيث تعرضت القوانني يف ليبيا إىل كثري من التعديالت مما أدى إىل عدم االستقرار اإلداري والقانوين وهذا أثر
سلبا على التنمية االقتصادية.
وال ننسى دور الدول اخلارجية اليت أدت دورا سلبيا يف التنمية من خالل التوجه إىل التنمية الداخلية والتبعية االقتصادية
كذلك التوتر يف العالقات اإلقليمية لليبيا قد أدى دورا يف إعاقة عملية التنمية من خالل منعها من استرياد بع املعدات
التقنية الالزمة لبع عمليات التنمية واحلروب اإلقليمية اليت تعمل على منع حركة السفن أو الطائرات وغريها.
التحديات السكانية:

ميثل التفاوت املكاين يف النمو السكاين عائق للتنمية ،حيث يعيش  %02من السكان يف القسم الغريب ،و %01منهم
يف القسم الشرقي،و %1فقط يف القسم اجلنويب ،أما يف الوسط فيعيش  %3فقط من عدد السكان ،أضافة اىل التفاوت
املكاين داخل كل إقليم ودور القبيلة السليب جتاه التنمية اخلاصة باإلقليم واختالف معدالت النمو السكاين خالل املراحل
املختلفة ()26
التحديات اإلدارية والفنية:

عدم ثبات الوحدة احمللية يف ليبيا حيث نتج عن التقسيم اإلداري املتعدد واملتغري باستمرار اىل كرب حجم الوحدات
اإلدارية احمللية وصغر القاعدة السكانية وخاصة يف اجلنوب مما نتج عنه تفاوت يف معدالت الكثافة وتشتت يف املرافق
العامة وارتفاع تكاليف توصيل اخلدمات العامة وتباين يف توظيف مشروعات التنمية كما تأثرت الدراسات التخطيطية
بالتغيري املستمر يف التقسيم اإلداري وهو ما عرقل الدراسات التخطيطية اليت أعدت على تقسيمات إدارية معينة ،وضعت
خطط التنمية يف الدولة بشكل مركزي وتركزها يف املدن الكربى دون التوزيع املناسب هلا يف املدن اليت حتتاج للتنمية بشكل
حاد ،كما أن املشروعات التنموية الكربى وضعت بشكل أساسي يف املدن الرئيسية على حساب املدن املتوسطة
والصغرى ،.لقد سيطرت مظاهر الفساد اإلداري واملايل على نظام اإلدارة احمللية بسبب التخبط املستمر يف نظم اإلدارة
وتغيريها أضافة إ ىل أن النظام اإلداري مل يوفر العنصر التقين القادر على االستفادة من هذه املوارد .اما ما هو متعلق
باملعوقات الفنية فتتمثل يف نق القوى البشرية املؤهلة واملدربة  ،حيت تعاين بع املشاريع والربامج التنموية من عدم
توفر القوى البشرية املالئمة سواء من حيث املستوى أو الكم  ،مما يؤثر على معدالت تنفيد وإجناز املشاريع يف اجلداول
الزمنية املرسومة خلطط التنمية  ،ويف بع احلاالت يشكل النق عائقا أمام استمرارية تنقيدها ودالك لظهور مشكلة
فنية يصعب حلها أو أن حلها حيتاج وقتا أطول لو توفرت الكوادر البشرية املؤهلة  ،فاحللول واملعاجلات إن مل تأت يف
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الوقت املناسب فأهنا تسبب يف خسائر مادية أو اجتماعية أو االثنني معا كما أن تأثريها ميتد ملشاريع أخرى ،إضافة اىل
عدم توفر الدراسات واملسوحات الفنية الشاملة والكافية مما حيول دون تنفيد املشاريع أو حىت البدء فيها ( ) 06

المعوقات الجغرافية أثر التباين يف الظروف التضاريسية واملناخية وقلة املوارد املائية ونذرهتا يف ليبيا يف عمليات التنمية

بسبب ندرة املياه الصاحلة للشرب والزراعة مما كلف الدولة الكثري من خالل التوصل إىل بدائل لتوصيل املياه .كما يوجد
تباين يف التوزيع اجلغرايف للسكان وتوزيع موارد النفط والغاز وبالتايل مل خيلق نوعاً من التوازن يف توزيع السكان واملوارد
وأيضا
أثرت الظروف املناخية يف خطط التنمية يف الساحل الشمايل الغريب ويف اجلنوب اللييب.
أبعاد التنمية المستدامة:

من خالل تعريفات التنمية املستدامة اليت مت عرضها أن هلا أبعادا متكاملة لنجاحها ومن مت إجياد الوسائل لتحقيقها وقد
انقسمت اىل اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسسية وهي كل األبعاد اليت ميكن حتقيقها لالستفادة من عملية التنمية
أوال -االبعاد االقتصادية
تتمثل يف التغريات يف اهليكل والبنيان االقتصادي القطاعي واملؤسسي بغية تصحيح االختالالت وذلك من خالل احلد
من نسبة البطالة بإجياد فرص عمل كافية مع ضمان إزالة الفوارق بني شرائح اجملتمع ،واالهتمام بنوعية السلع واخلدمات
املنتجة ،وتفعيل دور الدولة وفق اليات السوق إلجناز كل دالك باإلضافة اىل رفع مستوى معيشة األفراد من خالل زيادة
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل مبا يساوي او يقبرب من حصة استهالك الفرد يف البالد املتقدمة ،وإتاحة فرص
احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية واإلسكانية واالهتمام بشئون املرأة يف كل دالك مع إيقاف او فخفي هدر
املوارد الطبيعية ودالك من خالل حتسني مستوى الكفاءة يف اإلنتاج واحداث تغيري جدري يف احلياة املعيشية وتغيري أمناط
االستهالك اليت هتدد التنوع البيولوجي دون ضرورة وتبين منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية القدرات
وتامني االكتفاء الذايت  ،مت التوسع يف التعاون اإلقليمي وحتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري والتوسع يف
التقنية ()02
ثانياً  -االبعاد االجتماعية:

تعين التنمية االجتماعية زيادة قدرة األفراد على استهالك الطاقة املتاحة إىل أقصى حد ممكن ،وذلك لتحقيق احلرية
والرفاهية ،ويعد البعد االجتماعي مبثابة البعد الذي تتميز به التنمية املستدامة ،حيث إنه ميثل البعد اإلنساين والذي جيعل
من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي وعملية التطوير يف االختيار السياسي ،وتشمل التنمية االجتماعية عديدا من
اجلوانب منها :املساواة يف التوزيع واملشاركة الشعبية ،والتنوع الثقايف.)00(.
ويتأتى دالك من خالل إعادة توجيه املوارد وفخصيصها مبا يكفل الوفاء باالحتياجات البشرية األساسية مثل القراءة
والكتابة والرعاية الصحية األولية وتوفري املياه النظيفة مث الوصول إىل حتسني الرفاه االجتماعي وإتاحة الفرصة لظهور وتنوع
الثقافات واالستثمار البشري من الفنيني واملتخصصني الدين تدعو أيميتهم الستمرار عملية التنمية واالهتمام باملرأة
باعتبار دورها يتعدى واجباهتا البيتية اىل خدماهتا جتاه اجملتمع ككل سواء يف العالج أو التعليم او دور الرعاية او يف
اإلنتاج املهين والصناعي والزراعي  ،ولذلك من شأن االستثمار يف رعاية املرأة وتعليمها أن يعود على التنمية املستدامة
بالشيء الكثري
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ثالثا-االبعاد البيئية:
يعد االهتمام بالبيئة ركنا أساسيا يف التنمية املستدامة ,وذلك من أجل احلفاظ على البيئة الطبيعية  ،وتوظيف البيئة املادية
ب عيدا عن التلوث  ،ونشر الوعي بالبيئة الثقافية واالجتماعية واحلضارية  ،والتعريف بالتوازن البيئي ومحاية البيئة من مجيع
أنواع التلوث واالستنزاف  ،واستخدام التقنية النظيفة واحملافظة على التنوع احليوي  ،إضافة إىل االعتناء والنهوض بالتنمية
القروية وابطاء اهلجرة إىل املدن  ،وافخاد التدابري السياسية اخلاصة باعتماد اإلصالح الزراعي ،واعتماد التقنيات اليت من
شأهنا احلد من اآلثار البيئية للتحضر  ،واستخدام األراضي الزراعية ومصادر املياه استخداما أكثر كفاءة ،وتبين تقنيات
زراعية حمسنة لزيادة الغلة و ،اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة واملبيدات ملا له من أضرار على الغداء والسكان ،
ومحاية الغطاء النبايت والغابات  ،واحملافظة على إنتاجية البربة بوضع برامج ملواجهة عوامل التعرية والزحف السكاين واحليواين
على املناطق اخلضراء والغابات .

رابعا-االبعاد السياسية:

يؤكد هذا البعد على أن يتعهد النظام السياسي يف اجملتمع بتبين سياسات التنمية املستدامة ووضع اسبراتيجيات حتقيقها
وااللتزام بتنفيذ براجمها من خالل إجنازات وإجراءات وتشريعات يتم االلتزام هبا ,كما يتضمن هذا البعد توسيع فرص
االختيار أمام سكان اجملتمع جلعل التنمية أكثر دميقراطية مع ترشيد املنظمات اجملتمعية واإلدارة وزيادة القدرات الفعلية
للنسق السياسي حىت ميكن أن تتحقق تنمية حقيقية يف اجملتمع  ,إضافة إىل املشاركة احلقيقية لألفراد واملؤسسات اجملتمعية
بطريقة كاملة يف افخاذ القرار اجملتمعي  ,ومتتعهم باحلرية اإلنسانية والسياسية ,وهذا يعين أن البعد السياسي حيتاج إىل
مشاركة يف أفخاد القرارات يف التخطيط هلا وتنفيذها ألن جهود التنمية اليت ال تشرك اجلماعات احمللية فيها كثرياً ما يصبها
اإلخفاق .وأخرياً فإن البعد السياسي يتضمن ضرورة قيام التنظيم السياسي بتعبئة سكان اجملتمع بفاعلية يف حتقيق التنمية
املستدامة.

المبحث الثالث :استراتيجيات والسياسات لواجب اتباعها لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا:
إن جناح برامج وخطط التنمية املستدامة عموما يعتمد على مدى توفر عوامل ومتغريات ،تسعى ليبيا بفكرها التنموي إىل
حتديد مجلة من اخليارات االسبراتيجية لرسم خارطة طريق حتقق التنمية املستدامة بكل أبعادها ومعطياهتا وتداعياهتا
املختلفة من حيث اإلجيابيات والسلبيات والتحديات والفرص وفق بدائل وخيارات التنمية والتمكني البشري إلنشاء
منوذج بديل .ومبا أن ليبيا هلا القسط االوفر من تلك العوامل اليت تأيت يف مقدمتها املوارد االقتصادية والطبيعية املتمثلة يف
ا تساع رقعة األرض والثروة النفطية والغاز واملوقع املتميز على خريطة العامل يف مرشحة لتنقيد بدائل اسبراتيجية مهمة
لتحقيق التنمية املستدامة ودالك على النحو التايل.)03( :

 -1اإلسالم كنظام متكامل حيث ميثل نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يتمشى مع مجيع أفراد اجملتمع اللييب بدون
إفرا ط أو تفريط للقضاء على مجيع األمراض االجتماعية ،ولتحقيق التنمية االجتماعية املتوازنة ،البد من العودة
للدين واتباع تعاليم الدين احلنيف ولتوفري املناخ املناسب للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية القوية ونشوء
جمتمع سليم.
 -2البربية والتعليم والتدريب كأحد طرق حتقيق التنمية فالتعليم هو احلقل األساسي واخلصب لتوفري املوارد البشرية
الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة يف ليبيا وعدما اعفائها باإلضافة إىل التدريب الذي يعد أحد الوسائل املهمة لرفع
قدرات اجملتمع البشرية ومبعىن آخر ربط سياسات وخطط التعليم والتدريب بسياسات متطلبات التحول االقتصادي
واالجتماعي.
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 -3املشاركة الشعبية يف عمليات التنمية مبختلف قطاعاهتا واالستعمال الرشيد لألعالم الدي حيظ على التنمية من خالل
االرشاد والتوجيه.
 -0البركيز على تنويع هيكل النشاط االقتصادي مبا ال خيالف القواعد البيئية ،واالهتمام بالسياحة وتقدمي اخلدمات
املكملة هلا.
 -5إ نشاء مصرف بيانات حلصر وجتميع كل ما يتعلق باملوارد البشرية والطبيعة والزراعية بشكل دقيق عن كل شيء يف
ليبيا وتصنيفها لتكون مرجع للمخططني مستقبال كقاعدة لالنطالق منها للتخطيط الصحيح لليبيا.
إن االسبراتيجية اليت جيب اتباعها جيب أن حتتوي على ثالثة تصورات تتمثل يف  :البدائل املتاحة للنمو املستقبلي معتمدة
يف ذلك على اسبراتيجيات تتعلق ببع املوارد املادية ( )0والبشرية واألطراف والسياسات االقتصادية الكلية والقطاعية
كذلك تطورات تتعلق مبجموعة من التوازنات العامة املتعلقة باالستثمار واإلنفاق واإلنتاج وغريها مع األخذ يف االعتبار
برامج عملية التنمية البشرية واالستعانة بالعمالة األجنبية  .واستغالل كل املوارد الطبيعية بليبيا فبعضها مستغل وبعضها
مل يستغل بعد والنفط والغاز ميثالن أهم موردين لدعم االقتصاد ،وأن اخلطط التنموية املستقبلية لليبيا مرهونة بدعم النفط،
كذلك االستغالل األمثل لبقية املوارد كاحلديد واخلامات املشعة كمواد خام لقيام الصناعات وبناء هيكل اقتصادي
متنوع .إضافة إىل دراسة الظروف املتاحة لتنمية قطاع الزراعة والصناعة وفق اإلمكانيات واألهداف احملددة هلا.
إ ن اتباع أساليب التخطيط لتحقيق التنمية املستدامة والنظر يف برامج ونتائج اخلطط السابقة وإعادة رسم خطط تنموية
ذات أبعاد ومعامل واضحة يكون من خالهلا رسم اسبراتيجيات وسياسات وأهداف متوافقة وفق خطط انتقالية والبحث
عن ميادين أخرى تساعد على زيادة الدخل القومي وتبين اسبراتيجية الصناعات التقديرية واعتماد اجلدوى االقتصادية
للمشروعات
المؤشرات الكمية والنوعية لقياس التنمية المستدامة:

حيتاج صانعو القرار إىل معلومات وبيانات عن الواقع املدروس للمضيء قدما يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبيث
يتمكن املقيمون من معرفة أثر السياسات املتبعة على استجابة مؤشرات التنمية املستدامة هبدف املعرفة الشاملة بصحة
النهج املتبع يف التنمية وتتمثل هذه املؤشرات يف:

 -2المؤشرات االقتصادية:
حيث إ ن زيادة الدخل الفردي كان اهلدف األساسي للتنمية ،غري أن األمر مل يعد مقبوال ،حيث فخفي األرقام
أوجه التفاوت بني الفئات ( ،)00وتتمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل وهو مقياس مهم بالنسبة للجوانب
االقتصادية والتنموية ،كذلك الصادرات من السلع واخلدمات من خالل االسترياد والتجارة وهدا يؤدي إىل زيادة
االبتكار واملعرفة وتعرب عن درجة االنفتاح االقتصادي .باإلضافة اىل تغري نصيب الفرد من استهالك الطاقة ورصيد
احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل وماهلا من مدلوليه على أن هذه القيمة سالبة أم أن البالد يف
حالة مديونية وأيضا جمموعة املساعدات اإلمنائية املقدمة تعكس املؤشرات االقتصادية مدى قدرة البالد على بناء قاعدة
قوية لتحقيق التنمية املستدامة.
فعلى مستوى مؤشرات التنمية االقتصادية يالحظ النجاح يف بناء القاعدة األساسية لالقتصاد غري أن التحول
املستهدف يف هيكل اإلنتاج مل يتحقق بالقدر الذي خيل االقتصاد من االعتماد على النفط كما أن االستثمارات
الضخمة يف قطاعي الزراعة والصناعة مل يؤت مثارها بعد على النمو الذي استهدفته اخلطط املتعاقبة للتنمية ،نتيجة
الخنفاض كفاءة االستثمار من جهة والتفاوت بني املتاح من عرض القوى العاملة والطلب عليها من جهة أخرى)05( .
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المؤشرات االجتماعية:
تنطوي املؤشرات االجتماعية على العدالة االجتماعية واليت تعترب واحدة من القيم األساسية اليت تقوم عليها التنمية
املستدامة وتتضمن اإلنصاف والشمولية يف توزيع املوارد ،والفرص املتاحة ،وخدمات القرارات ويشمل توفري فرص مماثلة
من عمالة وخدمات اجتماعية ،مبا يف ذلك التعليم والصحة والعدالة ،داخل اجملتمع ومن أهم هذه املؤشرات ()00
معدالت اإل نفاق على اخلدمات االجتماعية األساسية واحلد من الفقر ،ومعدل اجلرمية ،ومعدل البطالة ،وتعزيز التعليم
والوعي العام والتدريب .تتمثل هده املؤشرات يف معدل األمية بني البالغني ومعدل النمو السكاين ومعدل البطالة ومعدل
االلتحاق باملدارس االبتدائية ولإلعدادية والثانوية والتعليم العايل ونسبة السكان يف املناطق احلضرية إضافة إىل الصحة
واليت ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية املستدامة من خالل احلصول اخلدمات الصحية والسيطرة على األمراض وتأمني
تغذية سليمة للسكان ويتضمن قياس اجلانب الصحي عدة مؤشرات أيمها متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ،عدد
السكان الدين ال حيصلون على مياه نظيفة واخلدمات الصحية
 -0المؤشرات البيئية- :

تتعد املؤشرات البيئية جزءا ال يتجزأ من مؤشرات التنمية املستدامة ،وتكسب أيمية خاصة يف كوهنا حتقق أهداف التنمية
املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث على البيئة واملوارد الطبيعية سواء كانت إجيابية أو
سلبية  ،كما أهنا تقيس مدى حتقق اهلدف()07
ويالحظ وجود ارتباط بني املؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية املستدامة األخرى مثل النمو السكاين والصحة وغريها يؤثر
بشكل مباشر أو غري مباشر على البيئية ومن أهم هذه املؤشرات :
 -2نصيب الفرد من األراضي الزراعية حيث إن للزراعة دور اًكبرياً يف حتقيق التنمية املستدامة ملا توفره من حتسني
للظروف املعيشية للمزارعني وذلك من خالل زيادة املساحة الزراعية املتاحة هلم ،وتوفري الغذاء للسكان إضافة إىل إجياد
فرص للعمل وهبذا يعد احملرك االقتصادي خاصة وأهنا من املمكن أن تسهم يف فخفيف حد الفقر والبطالة.
 -0التغري يف مساحات الغابات واألراضي يبني هدا املؤشر نسبة التغيري يف مساحة األراضي اخلضراء ايل مساحة
البالد اإلمجالية فإذا كانت نسبة هدا املؤشر مرتفعة دل على إمكانية زيادة اإلنتاج الزراعي ،أما العكس فإنه يشري
إىل توسع التصحر وزحفه اىل األراضي اخلضراء.
 -3التصحر والدي يعد واحدا من املخاطر الطبيعية املؤثرة باجتياحه للمناطق الزراعية والرعوية وهو ناتج عن عوامل
طبيعية كاجلفاف واجنراف البربة واألمطار وزحف الرمال ،وعوامل بشرية كالرعي اجلائر وقطع األشجار وسوء استخدام
األرض وزيادة عدد السكان ،وتقيس األراضي املصابة بالتصحر ونسيتها إىل املساحة اإلمجالية للبالد ويعد تقلي
مساحات األراضي الصحراوية من شروط حتقيق التنمية املستدامة.
 -0المؤشرات المؤسسية
متث ل االبتكارات التكنولوجية القوى الدافعة للنمو االقتصادي الصناعي ،حيث تساعد على رفع مستويات املعيشة
مثل البحث والتطوير ،واملقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية والتقنية وصادرات التكنولوجيا املتقدمة وبراءات االخبراع
وعدد العلماء واملهندسني يف جمال البحث العلمي واإلنفاق على البحث والتطوير ،واحلصول على املعلومات والبيانات ا
ووجود التطبيقات الرقمية كدلك عدد العلماء واملهندسني يف جمال البحث العلمي واإلنفاق والتطوير.
املؤشرات البشرية:
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ارتبطت التنمية البشرية مبفهوم التنمية املستدامة نظراً أليميتها ،حيث تربز هذه العالقة من خالل احلاجة املاسة إلجياد
توازن بني السكان من جهة وبني املوارد املتاحة من جهة أخرى فهي عالقة بني احلاضر واملستقبل ،هبدف ضمان حياة
ومستوى معيشة أفضل لألجيال القادمة ،حيث إنه ال وجود لتنمية مستدامة بدون التنمية البشرية.
النتائج:

-2

-0
-3
-0
-5
-0
-7
-1
-6

هناك خلط واضح فيما يتعلق مبفهوم التنمية املستدامة وتداخلها مع مفاهيم ومصطلحات أخرى ،ويف الوقت احلاضر
تؤكد التنمية املستدامة على بناء اإلنسان وإكسابه املعارف واملهارات وهذا ال يتم إال من خالل اإلنسان فهو هدف
التنمية ووسيلتها.
التعرف على فرص االستثمار خللق وسائل إنتاجية جديدة وحديثة تعمل على تطوير التنمية.
يوجد أثر للتنمية البشرية يف قضية التنمية املستدامة من حيث تطوير املهارات الفنية وهدا يساعد على توظيف
التكنولوجية لصاحل العملية التنموية.
إن عملية التنمية واستمرار جناحها يرجع اىل القوى السياسية االجتماعية أكثر من كوهنا اقتصادية.
ترتبط عملية جناح التنمية املستدامة مبدى العالقة بني احلرية السياسية والدميقراطية والتنمية.
هناك تضخم اجلهاز اإلداري واخلدمي ،وتدين معدالت األداء الوظيفي مما يؤدي اىل إعاقة التنمية املستدامة.
يوجد ضعف يف تطوير البنية التحتية واملؤسسية وعدم حتديث وسائل االتصاالت واملواصالت.
هناك ضعف يف مناهج التعليم املصريف والتكنولوجي املرتبطة بتكنولوجية املعلومات واالتصاالت.
خلق فرص عمل للشباب بشكل واسع وسريع ،ملا يتالءم مع قدراته ومؤهالته ،واحلد من سياسة التواكل.

التوصيات:

إن ما أنفقته ليبيا على برامج وخطط التنمية خالل العقود املاضية ،كان من املمكن أن يسهم وبشكل كبري يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،إال أن ظهور عددا من املشاكل والعقبات حال دون حتقيق تلك األهداف ،يعطي البحث
بع التوصيات اليت من شأهنا أن تدعم اسبراتيجية التنمية املستدامة يف ليبيا وهى :
 -2توفري استقرار سياسي وأمين ألجل تكوين نظام سياسي وإداري فعال قادر على حتقيق التنمية يف ليبيا بشكل شامل،
واالستفادة من املوارد املتاحة بشكل أفضل .
 -0إجياد وسائل متويل جديدة لدعم صعود التنمية املستدامة ،وليس االعتماد على النفط فقط.
 -3االهتمام بتأهيل وتطوير املوارد البشرية ملواكبة احتياجات السوق احمللي ،لتقوم بدورها بشكل فعال يف حتقيق التنمية
املستدامة.
 -0البركيز على مبادئ التكافل االجتماعي ودعم املؤسسات غري احلكومية وحتفيز اسهاماهتا يف التنمية املستدامة.
 -5وضع سياسات اقتصادية وبيئية تأخذ يف االعتبار احملافظة على مصادر الطاقة غري املتجددة وتطويرها وترشيد
استغالهلا واحلد من آثارها السلبية على اإلنسان والبيئة والتأكيد على استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتبارها
طاقة نظيفة ومتجددة وإقامة مشاريع عليها.
 -0العمل على حتقيق التناسق واالنسجام بني السياسات السكانية وعمليات التنمية.
 -7التأكيد على االستغالل األمثل للموارد والثروة وإقامة مشروعات استثمارية ذات مردود اقتصادي عال.
 -1االهتمام بالسياحة وخباصة السياحة الثقافية والصحراوية وكذلك حتسني البنية التحتية واخلدمات السياحية.
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 -6االهتمام بالبحث العلمي والتدريب والتطوير يف جماالت التنمية املختلفة ،ووضع خطط قصرية ومتوسطة وطويلة
املدى لتحقيق التنمية املستدامة اليت تعود باملنفعة على البالد.
 -26إثراء البحث العلمي يف جمال الدراسات املتخصصة يف مكافحة اجلرمية والوقاية منها وتطوير النظم والدراسات
واألحباث اليت فخدم األمن مبفهومه الشامل.
 -22التوقف عن التخطيط العشوائي لسياسات التنمية واخلطط الفوقية واالعتماد على اخلطط املرنة اليت تستجيب
الحتياجات املواطنني.
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2010 ـ1945 االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة عن معدالتها العامة بالساحل الليبي للفترة

مفيدة أبوعجيلة حممد بلّق. د
Mofida.ballag@gmail.com

: ملخص

تناول البحث حتليل االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة عن معدالهتا العامة لسبع حمطات مناخية بإقليم الساحل اللييب
 وقد تبني أن متوسطات احلرارة السنوية مبحطات الساحل اللييب تتميز باحنرافها عن، 2010 ـ2605  سنة للفبرة05 ملدة
 وقد سجلت أغلب السنوات احنرافات بعيدة،املعدل العام بدرجات متفاوتة وليس هناك اجتاه ثابت بالزيادة أو النقصان
 كما متيزت اغلب،ً واختلفت احملطات يف السنة األكثر احنرافا،عن معدالهتا العامة سواء باالجتاه املوجب أو السالب
احملطات باحنراف موجب عن املعدل خالل العقد األخري من فبرة الدراسة وهذا يعترب مؤشر للتغري املناخي وارتفاع درجات
 اشبركت حمطتا0626  ففي عام،ً واختلفت احملطات يف السنة األكثر احنرافاً موجبا،احلرارة مبحطات الساحل اللييب
 وسجلت درنة اكرب قيمة احنراف.2605  بينما اشبركت حمطتا بنغازي ودرنة يف عام، وزوارة يف ذلك، سرت،مصراتة
0.3-  وكان2606  وسجل أكرب احنراف سالب يف حمطة زوارة سنة، درجة مئوية0.0  وكان2605 موجب يف سنة
 كما اشبركت، هي األكثر احنرافاً عن املعدل2606  درنة يف كون سنة، سرت، واشبركت كل من زوارة،درجة مئوية
.2601 حمطتا بنغازي واجدابيا يف ذلك سنة

Abstract

The research deals with analyzing the yearly temperature deviations from their general
averages for seven climatic stations in the Libyan coast region for a period of 65 years for
the period 1945-2010. It is found vividly that the average yearly temperatures in the
Libyan coast stations are characterized by their deviation from the general average in
varying degrees and there is no constant trend of increase or decrease. Years are
deviations far from their general averages, whether in a positive or negative direction, and
the stations differed in the year with the most deviation, and most stations were
characterized by a positive deviation from the average during the last decade of the study
period, and this is considered an indicator of climate change and high temperatures in the
stations of the Libyan coast, and the stations differed in the most year positive deviation,
in 2010 the two stations of Misurata, Sirte, and Zuwara participated in this, while the two
stations of Benghazi and Derna participated in 1945. Derna recorded the largest positive
deviation value in 1945 and it was 2.6 degrees Celsius, and the largest negative deviation
was recorded at Zuwara station in 1949, and it was - 2.3 degrees Celsius. Zuwara, Sirte,
and Derna participated in the fact that 1949 was the most deviating from the average, and
the Benghazi and Ajdabiya stations also participated in that in 1948.

82

مقـ ــدمـة :
يشري مصطلح درجة احلرارة إىل كمية الطاقة احلرارية اليت يكتسبها اجلسم .أي أن درجة احلرارة هي دالة على حالة
هذا اجلسم ومقدار التسخني الذي تعرض له والطاقة اليت اكتسبها ودرجة حرارة اهلواء هي حمصلة هنائية للعالقة بني كمية
اإلشعاع الشمسي الواصل إىل سطح األرض وبني كمية ما يفقده هذا السطح من إشعاع أرضي (االلبيدو)( ،)2ويعد
عنصر احلرارة من أهم العناصر املناخية ملا له من تأثري على خمتلف مظاهر حياة اإلنسان ومناشطة املختلفة ،كما أهنا من
اكثر العناصر تأثرياً على العناصر املناخية األخرى .وتتأثر درجة حرارة سطح األرض بعمليات اإلشعاع والتوصيل واحلمل
وبذلك ال تسجل قمة احلرارة اليومية عند منتصف النهار متاما بل تتأخر على ذلك عند الساعة الثانية أو الثالثة بعد
الظهر .كما أن درجة احلرارة الصغرى هي أيضا ال تسجل قمة احلرارة عند منتصف الليل بل عند الساعة السادسة صباحاً،
وهذا ما يسمى السري اليومي للحرارة ،وحيدث خلل يف هذه الدورة عند هبوب رياح القبلي إال أن هذا ال يستمر طويال
وإمنا لفبرة حمدودة .وتتأثر درجة احلرارة يف منطقة الساحل اللييب بعدة عوامل تلعب دورا مهما يف حتديد ما يصل من
إشعاع إىل سطح األرض وبالتايل حتديد درجة احلرارة يف هذا اإلقليم ،هذا إضافة إىل أن اختالف درجة تأثري كل عامل
يف املقدار الواصل من اإلشعاع جيعل درجة احلرارة فختلف مكانياً داخل هذا اإلقليم ،ومن هذه العوامل ما يتعلق باملوقع
اجلغرايف سواء بالنسبة لدوائر العرض أو بالنسبة لليابس والبحر ،وبعضها اآلخر متعلق بتضاريس اإلقليم واجتاه سواحله،
فالساحل اللييب ال يتمشى مع دائرة عرض واحدة .بينما متتد سواحل منطقة اجلبل األخضر إىل دائرة عرض  30،57درجة
مشاالً فإن السواحل اجلنوبية خلليج سرت تنحرف جنوباً حىت تصل دائرة عرض 36،25درجة مشاالً ،وهذا يعين أن هناك
فرقاً قدره درجتان ونصف من درجات العرض بني أبعد أجزاء الساحل حنو الشمال وحنو اجلنوب ،كما يساعد وجود
البحر على تلطيف درجة حرارة الصيف والتقليل من حدة الربودة يف فصل الشتاء .وتعد احلرارة املرتفعة من املخاطر
الطبيعية اليت تسبب يف خسائر مادية بالغة تتمثل يف ارتفاع تكاليف التربيد وانتشار احلرائق وجتفيف البربة وارتفاع معدل
استهالك املياه وزيادة انتشار األمراض واآلفات الزراعية ،كما تؤثر احلرارة املرتفعة عل شبكة الطرق الربية .هذا باإلضافة
إىل تأثريها املباشر على اإلنسان فهي تسبب أضراراً جسمية مثل ضربة الشمس والتشنج واإلرهاق العضلي .كما تتسبب
احلرارة املنخفضة يف حدوث الصقيع وهذا يسبب خسائر فادحة يف جمال الزراعة والطرق الربية ،إضافة إىل زيارة استهالك
الطاقة يف التدفئة ،وتؤثر احلرارة املنخفضة على اإلنسان بشكل مباشر وتسبب له العديد من املتاعب الصحية املتمثلة يف
نزالت الربد وغريها ،وبذلك فإن التخطيط السليم ألي مشروع تنموي يتطلب توفر معلومات مسبقة عن درجات احلرارة
واحنرافاهتا وتطرفاهتا.
ويهدف البحث إىل حتليل ومعرفة مقدار االحنرافات السنوية يف درجات احلرارة عن معدهلا العام خالل املدة 1945

ـ  2010يف سبع حمطات مناخية بإقليم الساحل اللييب ،ويتم ذلك من خالل دراسة كل حمطة مناخية وحساب مدى
ابتعاد القيم عن معدهلا العام جلميع سنوات الدراسة ،وذلك لغرض االستفادة منها عند التخطيط ألي مشروع تنموي.
وتكمن مشكلة البحث يف هل هناك احنراف يف درجات احلرارة عن معدهلا العام يف إقليم الساحل اللييب؟ولغرض
اإلجابة عن هذا السؤال املتعلق مبشكلة البحث مت اختيار سبع حمطات مناخية مبنطقة الدراسة للمدة من  1945إىل
2010واحملطات هي درنة وبنغازي وإجدابيا وسرت ومصراتة وطرابلس وزوارة ،كما هو مبني بالشكل) ، (1وكانت
فرضية البحث تتلخ يف أنه من املتوقع ظهور سنوات متتاز باالحنراف يف درجات احلرارة عن معدهلا العام خالل 05
سنة.
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وتنحصر احلدود الزمنية للبحث يف الفبرة املمتدة من سنة  1945اىل سنة  ،2010أما بالنسبة للحدود املكانية
للبحث فهي تتمثل يف اقليم الساحل اللييب ،كما موضح بالشكل( )2وميتد من احلدود مع مصر شرقاً حىت احلدود مع

تونس غرباً ومن البحر املتوسط مشاالً إىل امتداد  30كيلومبرتقريباً باجتاه اجلنوب.

وتعد الدراسات اليت تناولت حتليل احلرارة قليلة نسبياً ومن بينها البحث الذي قام به الباحث ديوري )(Dury
سنة ) (1972خبصوص دراسة تطرفات احلرارة العظمى يف اسبراليا وتوصل إىل إعداد خرائط توزيعات لفبرات التكرار
التالية(  (100،20،5،1.58سنة( .)0كما قام هوبكنز ووايت سنة ) (1975بدراسة تناولت عنصر احلرارة لشبكة من

حمطات األرصاد متألفة من  200حمطة موزعة على اجلزر الربيطانية ،وتوصل إىل إعداد خرائط توزيعات لفبرة التكرار مرة
لكل  50سنة(.)3
ويف سنة ) (1993قام الباحث مقيلي بتحليل سالسل التطرفات املناخية مبحطة أرصاد طرابلس الستخدامها يف التحليل
واإلدارة البيئية ،وخرج باحتماالت وفبرات تكرار لكميات األمطار ودرجات احلرارة وسرعة الرياح املمكن حدوثها يف
(.)0
مدينة طرابلس

مصدر :عمل الباحثة .

التوزيع الفصلي لدرجات الحرارة:
رغم االختالفات احلرارية بني مناطق الساحل اللييب إال أن خط سريها العام خالل السنة متقارب ويكاد يكون
واحداً ،حيث يبلغ املعدل السنوي يف زوارة ومصراته وسرت وبنغازي ودرنة  26.7 ،26.5 ،06.0 ،06 ،26.1درجة
مئوية على التوايل ،وبذلك فإن املعدل السنوي للحرارة مبنطقة الدراسة يبراوح بني  20.3درجة مئوية يف شحات و06.0
درجة مئوية يف سرت ،كما هو مبني باجلدول( )2والشكل( ،)0ويرجع سبب اخنفاض متوسط احلرارة يف
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جدول()2املعدالت الشهرية والسنوية لدرجات احلرارة (مئوية)
المعدل

المحطة

يناير

فبراير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

طرابلس

13.1

11.3

1..1

1..1

21.1

2..2

2..1

21..

2..2

22..

1..3

11..

2..3

زوارة

12.1

13..

1..1

11.1

2..1

23.1

2..1

21..

2...

22..

11.1

13..

11..

مصراته

13.2

11..

1...

1..1

2..1

21.2

2..1

2..1

2...

22..

1..1

11..

2...

سرت

13.1

11..

1...

11..

21..

21.3

2..1

2...

2...

23.3

11.1

1..1

2..1

اجدابيا

12.3

13.1

1...

11..

23.2

2..3

2...

2..3

2..3

22..

1...

11..

2..3

بنغازي

12..

12..

11.1

1...

22.3

2..3

2..1

2..3

21..

22.1

11..

11.1

11..

شحات

1.1

1.1

11.1

11.1

1..1

21..

22.1

23.1

21.3

1...

11..

1..1

1..3

درنة

11..

11.2

1...

11..

2..1

22..

2..2

2...

21.1

22.2

11.2

1..1

11.1

غدامس

1...

13.2

1..1

21.1

2..2

31..

31.3

31.1

2..2

22..

1..1

11.3

21..

جالو

13..

11..

11.1

22.3

2..3

21..

21.1

21.1

21.1

23..

1..3

11.3

22.2

هون

11.1

13.3

11.1

21.1

2...

21..

2..1

2..1

21..

23..

11..

13..

21.2

السنوي

املصدر  :املركز الوطين لألرصاد اجلوية ،إدارة املناخ ،طرابلس‘ ليبيا ،بيانات غري منشورة.
شحات إىل وقوعها على ارتفاع اعلى من باقي احملطات حيث تقع على ارتفاع  005مبر فوق سطح البحر ،إضافة إىل
هبوب الرياح املعتدلة الباردة نسبياً واليت يزداد تكرار هبوهبا بدءا من فصل اخلريف وحىت هناية الربيع .أما السبب يف ارتفاع
متوسط احلرارة السنوي يف حمطيت سرت واجدابيا فريجع إىل تقوس الساحل حنو اجلنوب ،وبشكل عام فإن متوسطات
احلرارة تزيد يف السواحل الغربية عنها يف السواحل الشرقية ،فهي تبلغ يف بنغازي  26.5درجة مئوية ويف درنة  26.7درجة
مئوية ،بينما تبلغ يف طرابلس  06.3درجة مئوية ويف مصراتة  06درجة مئوية .وهذا االختالف يدل على إن تأثري البحر
على املناطق الشرقية أعظم من تأثريه على مناخ املناطق الغربية ،كما إن لشكل الساحل واجتاهه تأثري يف ذلك فهو يساعد
يف املناطق الشرقية على وصول أثر البحر من ناحية الشمال والغرب واجلنوب الغريب ،أما يف السواحل الغربية فتهب عليها
الرياح اجلنوبية أكثر(.)5
شكل()2المعدالت السنوية للحرارة.
23
22
21
20
19
18
17
16
15
طرابلس

زوارة

مصراته

سرت

اجدابيا

بنغازي

شحات

درنة

غدامس

جالو

هون

املصدر :عمل الباحثة باالعتماد على بيانات اجلدول(.)2

 - 2احلرارة يف فصل الربيع ( مارس ـ أبريل ـ مايو):
يعترب هذا الفصل معتدل احلرارة عند مقارنته بفصول السنة األخرى ،ولكن هذا االعتدال ال مينع حدوث طقس
غري مستقر من ارتفاع يف درجات احلرارة ,وهذا يرجع إىل عدم استقرار الضغوط اجلوية املختلفة اليت تبعث بتياراهتا اهلوائية
و جببهاهتا احلارة و الباردة ,ويعترب فصل الربيع بداية االرتفاع التدرجيي لدرجة احلرارة مبناطق الساحل اللييب ,حيث يبلغ
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متوسط حرارة هذا الفصل يف زوارة  21درجه مئوية ويف سرت  26درجة مئوية ويف درنه  27.1درجة مئوية ,وبالتايل فإن
متوسط حرارة هذا الفصل يف مجيع حمطات الساحل اللييب تبراوح بني  20.1درجة مئوية يف شحات و 26.7درجة مئوية
يف إجدابيا ،ويبدأ ارتفاع حرارة فصل الربيع يف شهر مارس .إال أن هذا االرتفاع يكون تدرجيياً وبطيئاً حيث إن الفرق بني
درجة حرارة شهر فرباير الذي ميثل هناية فصل الشتاء وشهر مارس الذي ميثل بداية فصل الربيع ليس كبريا فهو ال يزيد يف
كل حمطات الساحل اللييب عن  0درجة مئوية .كما أن الفروق احلرارية بني شهري مارس وأبريل فهي تزيد يف شهر أبريل
عن شهر مارس بكل املناطق الساحل اللييب ،والفرق بني هذين الشهرين واضح وال يقارن بالفرق بني شهري فرباير و
مارس فهو يبراوح من  3إىل  3,5درجة مئوية يف مجيع حمطات الساحل اللييب ,ويرجع السبب يف ارتفاع درجة حرارة شهر
ابريل إىل هبوب الرياح اجلنوبية احلارة واليت تؤدي إيل رفع درجات احلرارة .أما عن الفروق احلرارية بني شهري مايو وأبريل
فهي أكرب من الفروق احلرارية بني شهري مارس وأبريل حيث ترتفع احلرارة يف شهر مارس ارتفاعا ملحوظ ,وذلك لتأثري
رياح القبلي ذات موجات احلر الشديدة واليت يكثر هبوهبا خالل هذا الشهر(.)0
وبالنظر إىل اجلدول ( )2والذي يبني املعدالت الشهرية لدرجات احلرارة يف بع املدن الساحلية والداخلية يتضح
أن املتوسطات الشهرية و املعدل الفصلي لفصل الربيع تزيد كلما ابتعدنا عن الساحل جنوباً ,حيث تزيد املتوسطات يف
املناطق الداخلية عنها يف املناطق الساحلية وهذا يرجع لتأثري البحر والذي يعمل على تلطيف درجة حرارة املناطق الساحلية
حيث يبلغ معدل حرارة هذا الفصل يف غدامس  02.5درجة مئوية ويف جالو  00.2درجة مئوية ,بينما ال تزيد عن 21
درجة مئوية يف زوارة  27.1درجة مئوية يف درنه.
 – 0احلرارة يف فصل الصيف ( يونيو – يوليو – أغسطس ) :
يعد فصل الصيف أكثر فصول السنه استقراراً يف درجة احلرارة وأشدها حرارة ,ويرجع ذلك الختفاء االخنفاضات
اجلوية خالل هذا الفصل ,و بالنظر إىل حمتويات اجلدول ( )2نالحظ أن درجة احلرارة ترتفع يف فصل الصيف يف كل
مناطق الساحل اللييب بسبب ارتفاع زاوية سقوط اإلشعاع الشمسي وطول النهار وزيادة كمية اإلشعاع الشمس الواصل
إىل سطح األرض ,باإلضافة إىل وقوع منطقة الساحل اللييب حتت سيطرة الكتل اهلوائية املدارية القارية ،ويبلغ متوسط
حرارة فصل الصيف يف زوارة ومصراته وسرت وبنغازي ودرنه  00 .5 ,05 .0 ,05 .0 ,05 .0 ,05 .5درجة مئوية
على البرتيب ،وبذلك فان متوسط حرارة هذا الفصل تبراوح بني  00.5درجة مئوية يف شحات و 00.5درجة مئوية يف
طرابلس ,ويرجع السبب يف ارتفاع حرارة مدينة طرابلس خالل هذا الفصل إىل كرب حجمها وطبيعة مكوناهتا اليت مكنتها
من خلق بع اخلصوصية يف مناخها .ويعد شهر أغسطس هو أشد شهور الصيف حرارة يف مجيع حمطات الساحل
اللييب ,وهو بذلك أشد شهور السنة حرارة حيث يبلغ متوسط حرارة هذا الشهر يف طرابلس  01.0درجة مئوية ويف سرت
 00.0درجة مئوية ويف درنة  05.5درجة مئوية ,ويأيت بعد شهر أغسطس من حيث احلرارة شهر يوليو فهو ثاين شهور
السنه حرارة يف مجيع حمطات الساحل اللييب ,حيث يبلغ يف زوارة  05.6درجة مئوية أما شهر يونيو فهو أقل شهور فصل
الصيف حرارة يف معظم حمطات الساحل اللييب ,ويتعرض هذا الفصل إىل هبوب رياح القبلي شديدة احلرارة واجلفاف وهو
أكثر شهور فصل الصيف تعرض هلا .وعند مقارنة متوسطات حرارة شهور فصل الصيف يف بع املناطق الساحلية
والداخلية جند أن أثر البحر يف هذا الفصل واضح وذلك من خالل تلطيفه لدرجات احلرارة باملناطق الساحلية و يساعد
على ذلك هبوب الرياح الشمالية ,حيث ترتفع درجة احلرارة كلما اجتهنا جنوباً بعيداً عن البحر فيبلغ معدل درجة حرارة
فصل الصيف يف هون وغدامس وجالو  0.06 ,2.32 ,01 .0درجة مئوية على التوايل.
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 – 3احلرارة يف فصل اخلريف (سبتمرب ,أكتوبر ,نوفمرب) :
يعد فصل اخلريف ثاين فصول السنة من حيث ارتفاع متوسط احلرارة بعد فصل الصيف يف مجيع مناطق الساحل
اللييب حيث يبلغ متوسط احلرارة هلذا الفصل يف زوارة ومصراته وإجدابيا وبنغازي ودرنة ,02 .0 ,02 ,00 .0 ,00 .2
 00درجة مئوية على التوايل ,وهو بذلك يبراوح بني  21.0درجة مئوية و  00.0درجة مئوية ,وهو ال يتفاوت كثريا بني
حمطات الساحل اللييب ,الحظ ذلك من اجلدول( .)2وعلى الرغم من بداية فصل اخلريف يف شهر سبتمرب إال أن درجة
حرارة هذا الشهر ال فختلف كثري عن درجة حرارة شهور فصل الصيف وخاصة يوليو وأغسطس يف كل احملطات الساحل
اللييب ,ويرجع السبب يف ارتفاع احلرارة خالل شهر سبتمرب إىل تأثري البحر من حيث بطء اكتسابه و فقدانه للحرارة
مقارنة باليابس اجملاور له ,فهو حيتفظ حبرارته مرتفعة لفبرة أطول حىت بداية اخلريف .وتأخذ احلرارة يف االخنفاض التدرجيي
بدأ بشهر سبتمرب و أن الفروقات احلرارية بني شهري سبتمرب وأكتوبر أكثر وضوحاً بني شهري أكتوبر ونوفمرب ،ويعد
فصل اخلريف فصالً انتقالياً بني الصيف والشتاء إال أن املعدل احلراري أقرب إىل املعدل احلراري لفصل الصيف منه لفصل
الشتاء و الربيع ,وهذا عكس ما يتوقع بأن فصل الربيع هو أقرب فصول السنه إىل فصل اخلريف ,وذلك التساع الفارق
احلراري بني فصل اخلريف و فصلي الشتاء و الربيع ,واخنفاض الفارق احلراري بني اخلريف والصيف ,وجيتمع خالل فصل
اخلريف اإلحساس حبرارة فصل الشتاء والصيف يف وقت واحد ,وذلك حلدوث موجات احلر اليت ترفع من درجات احلرارة
عن املعدل لفبرة حمدودة مث يعود بعدها اجلو إىل التحسن ومن مالحظة اجلدول( )2والذي يبني حرارة شهور فصل اخلريف
يف بع احملطات الساحلية والداخلية يتضح أن معدل احلرارة يف اخلريف ال خيتلف كثريا بني املناطق الداخلية والساحلية,
حيث يبلغ يف غدامس وجالو  03 .2 ,00 .3درجة مئوية على التوايل ,بينما يبلغ يف زوارة و إجدابيا و بنغازي 00 .2
 02 . 0 , 02 ,درجة مئوية على التوايل ,ويرجع سبب التقارب يف معدالت احلرارة بني الساحل و الداخل خالل فصل
اخلريف اىل احتفاظ البحر املتوسط مبعظم حرارته اليت أكتسبها أثناء فصل الصيف ملدة أطول من احتفاظ اليابس هبا.
 – 0احلرارة يف فصل الشتاء (ديسمرب ,يناير ,فرباير) :
متيل يف فصل الشتاء زاوية سقوط اإلشعاع ويطول الليل على حساب النهار ،ويزداد تكرار وتأثري املنخفضات اجلوية
اليت تصاحبها الغيوم واألمطار فتنخف درجة احلرارة ،ويكون فصل الشتاء أقل فصول السنة حرارة يف مجيع مناطق
الساحل اللييب ،وهذا يتضح من اجلدول( )2حيث يبلغ متوسط درجة حرارة فصل الشتاء يف زوارة وطرابلس وسرت
وإجدابيا ودرنة  20.5 ،23.0 ،20.5 ،20.2 ،23.0درجة مئوية على التوايل ،وهو بذلك يبراوح بني  23.2درجة
مئوية يف بنغازي  20.5درجة مئوية يف كل من درنة وسرت .أما يف شحات فيبلغ  6.6درجة مئوية ويرجع هذا االخنفاض
إىل موقعها املرتفع عن باقي حمطات الساحل .أما االنتقال احلراري بني فصلي اخلريف والشتاء فيكون فجائيا هلبوط درجة
حرارة شهر ديسمرب هبوطا سريعا وظاهرا ،ويتضح ذلك من خالل اجلدول( ،)2وحيث إن الفرق بني معدل درجة حرارة
كل من شهري نوفمرب وديسمرب ال يقل يف كل حمطات الساحل اللييب عن  3.5درجة مئوية ،ومل يظهر هذا الفرق الكبري
بني أي شهرين متتاليني آخرين من شهور السنة ،وتأخذ درجة احلرارة يف االخنفاض إىل أدىن حد هلا يف شهر يناير ،ويعد
شهر يناير أبرد شهور فصل الشتاء يف مجيع حمطات الساحل اللييب ،وبالتايل فهو أبرد شهور السنة ،حيث يبلغ متوسطة
يف طرابلس وسرت وبنغازي ودرنة  20.5،20 ،23.7 ،23.0درجة مئوية على التوايل ،ويتضح ذلك من خالل
اجلدول( ،)2ويرجع السبب يف اخنفاض احلرارة خالل شهر يناير إىل تعرضه ملوجات الربد الشديدة اليت تستمر بضعة أيام
وهي مرتبطة باالخنفاضات اجلوية الشتوية ،أما شهر فرباير فيعد ثاين شهور السنة من حيث احلرارة وهو ال خيتلف كثريا
يف متوسطة احلراري عن شهر يناير .وعند مقارنة املتوسطات احلرارية لشهور فصل الشتاء يف بع احملطات الساحلية
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والداخلية يتضح أن درجة حرارة اجلهات الساحلية مثل زوارة ومصراته وبنغازي ودرنه أكثر ارتفاعاً من حيث درجة احلرارة
عنها يف املناطق الداخلية مثل غدامس وهون وجالو والقريات ،وهذا يرجع لتأثري البحر املتوسط والذي بدوره يعمل على
تقليل شدة الربودة الرتفاع درجة حرارة مياهه نسبيا عن اليابس اجملاور هلا ،وبالتايل تتأثر املناطق الساحلية بالتيارات اهلوائية
اآلتية من البحر(.)7
جدول( ) 2احنرافات درجات احلرارة عن املعدل يف بع

السنة

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

درجة احلرارة

احنرافها عن املعدل

سرت

بنغازي

درجة احلرارة

طرابلس

اجدابيا

درنة
احنرافها عن املعدل

احملطة

زوارة

مصراته

حمطات الساحل اللييب للفبرة(.)0626-2605

0241
0241
0247
0248
0242
0211
0210
0219
0213
0214
0211
0211
0217
0218
0212
0211
0210
0219
0213
0214
0211
0211
0217
0218
0212
0271
0270
0279

02.4
02.2
91.3
02.1
07.8
02.0
02.9
02.2
02.4
08.7
91.7
08.2
02.0
02.4
02
91.9
02.1
91.3
91.9
02.1
02.9
02.4
08.2
02.1
02.1
02.3
02.9
02.1

1.71.91.9
1.19.301.21.91.70.41.1
0.901.70.01.0
1.11.9
1.0
1.11.21.70.91.11.11.81.21.1-

02.3
02.2
91.3
02.1
02.4
02.1
02.8
91.1
91
02.4
91.8
02.1
02.3
02.8
02.2
91.8
91
91.9
91.1
91.9
91.9
91.1
91
91.2
91.8
91.8
91.3
91.1

0.31.71.30.00.90.01.81
1.10.91.9
0.00.31.81.71.9
1.11.41.01.41.41
1.11.3
1.9
1.9
1.31.0-

91.1
90.9
90.1
90
91.9
91.1
91.8
90.9
91.4
91.0
90.7
91
91.0
91.1
91.1
90.4
91.1
91.8
91.2
91.3
02.7
91.9
02.1
91.3
91.9
91.9
02.8
91

1
1.7
0.0
1.1
1.31
1.9
1.1
1.01.40.9
1.11.41.0
1
1.2
1.0
1.3
1.4
1.91.81.301.91.31.31.71.1-

91.1
91.7
91.8
91.0
02.1
91
91.1
91.4
91.0
02.8
90.0
02.7
91
91.1
91.0
91.1
91.9
91.1
91.2
91.1
02.2
91.1
91
91.1
91.1
91.4
91.3
91.7

1.01.0
1.3
1.101.11.01.91.11.81.1
1.21.11.01.11
1.41.01.3
1.01.71.01.11.01
1.91.31.0

91
99.2
91.3
02.1
02.8
91.0
91.8
91.1
91
91.2
90.3
02.8
91.9
91.7
91.0
90.0
02.2
91.7
91.9
91.0
91
91.8
91.9
91.1
91.8
91.0
91.0
91.7

1.89.0
1.10.901.71
1.31.81.0
1.1
01.11.01.71.3
1.21.01.11.71.81
1.11.31
1.71.71.0-

90.1
91.9
91.0
08.8
02.0
02.4
91
91
02.3
02.4
90
02.1
02.7
91.0
02.3
91.2
02.1
91
91.4
91
91
91.1
02.7
91.3
91.1
91.9
91
91.4

0.3
1
1.00.40.01.81.91.91.21.81.8
1.11.11.01.21.7
1.71.91.9
1.91.91.3
1.11.0
1.3
1
1.91.9

99.8
91
02.7
02.8
02.0
91
91.4
91.0
02.3
02.1
91.2
02.8
91
91.1
02.7
91.1
02.1
91.0
91.3
02.8
02.8
91.3
91
91.9
91.3
91.3
91.0
91.9

9.1
1.91.11.40.01.91.9
1.01.21.71.7
1.41.91.3
1.11.3
1.71.01.0
1.41.41.0
1.91
1.0
1.0
1.01
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0273
0274
0271
0271
0277
0278
0272
0281
0280
0289
0283
0284
0281
0281
0287
0288
0282
0221
0220
0229
0223
0224
0221
0221
0227
0228
0222
9111
9110
9119
9113
9114
9111
9111
9117
9118
9112
9101
المعدل

02.3
02.3
02.3
02.0
02.2
02.1
02.8
02.0
02.7
91
02.1
02.7
91.9
02.8
91.0
91.1
91.4
91.2
91
91.0
91.1
91.2
91.1
90
90
91.8
90.1
91.2
90.7
90.3
90.3
91.2
90.8
90.9
90.3
90.9
90.0
90.7
91.0

1.81.81.801.91.11.301.41.01.11.41.0
1.31
1.4
1.3
1.8
1.01
1.1
1.8
1.4
1.2
1.2
1.7
0.1
1.8
0.1
0.9
0.9
1.8
0.7
0.0
0.9
0.0
0
0.1

91.7
91.3
91.3
02.8
91
02.2
91.1
02.7
91.1
91.2
91.3
91.0
91.7
91.4
90
90.9
91.2
90.1
91.4
91.1
90.9
90.4
90.0
90.1
90.1
90.3
99.3
90.4
99.0
99
99.0
90.1
99
99.0
90.1
91.8
90.9
99
91.1

1.0
1.31.31.81.11.71.01.21.01.3
1.31.11.0
1.91.4
1.1
1.3
0
1.91.01.1
1.8
1.1
1.2
1.2
1.7
0.7
1.8
0.1
0.4
0.1
1.2
0.4
0.1
1.2
1.9
1.1
0.4

91.0
91.0
02.2
02.4
91.3
08.3
02.3
08.1
02.7
91
02.4
02.1
02.2
02.1
91.9
91.7
91.7
90
91.3
91.4
91.8
91.2
91.1
91.7
91.8
90
90.1
90
90.7
90.3
90.1
90
91.8
90.0
90.9
90.1
91.2
99.0
91.1

1.41.41.10.01.99.90.90.21.81.10.001.11.21.31.9
1.9
1.1
1.91.01.3
1.4
1.0
1.9
1.3
1.1
0.0
1.1
0.9
1.8
0
1.1
1.3
1.7
1.7
0.0
1.4
0.1

91.3
02.8
91.9
02.1
91.8
91
91.1
02.7
91.0
91.4
02.2
91.9
91.8
91.0
91.1
90.3
90.9
90.0
91.4
91.7
91.2
90.9
90.0
91.8
91.4
91.7
91.9
91.8
90.3
90.9
90.3
90.0
90.0
90
90.1
90.1
90.1
99.1
91.1

1.31.81.40.01.9
1.11.01.21.11.91.71.41.9
1.11.01.7
1.1
1.1
1.91.0
1.3
1.1
1.1
1.9
1.91.0
1.41.9
1.7
1.1
1.7
1.1
1.1
1.4
0
0
1.2
9

91.3
91.1
91
91.3
91.8
91.1
91.2
91.0
91.1
91.3
91.9
91.4
91.1
91.4
91.1
90.4
90.0
90.0
91.8
91.4
90
90
90.4
90.3
91.2
90.9
90.2
90
90.7
90.8
90.8
90.1
90.1
90.3
99
99.0
90.2
99.7
91.8

1.11.31.81.11
1.31.0
1.71.31.11.11.41.91.41.31.1
1.3
1.3
1
1.41.9
1.9
1.1
1.1
1.0
1.4
0.0
1.9
1.2
0
0
1.8
1.7
1.1
0.9
0.3
0.0
0.2

91.3
91.4
02.7
02.7
91.8
02.2
91.1
91
91.1
91.1
91
02.2
91.9
02.2
91.9
91.8
91.9
91.3
02.1
02.9
91.9
91.9
91.3
91
02.2
91.1
90.9
91.1
91.2
91.7
91.7
91.4
91.0
02.2
91.3
91.1
91.3
90.9
91.9

1.0
1.9
1.11.11.1
1.31.4
1.91.3
1.3
1.91.31
1.31
1.1
1
1.0
1.101
1
1.0
1.91.31.3
0
1.4
1.7
1.1
1.1
1.9
1.01.31.0
1.4
1.0
0

91
02.8
02.1
02.1
91.9
02.8
91.9
02.1
91.3
02.7
02.1
02.2
91.9
02.2
02.1
91.9
91
91.4
02.2
02.7
91
91.1
91.0
02.2
02.2
91.7
91.2
91.3
90.0
90.9
90.0
90
91.1
91.1
91.1
90.3
90
90.1
91.9

1.91.41.11.71
1.41
1.11.0
1.11.7
1.31
1.31.11
1.91.9
1.31.11.91.3
1.01.31.31.1
1.7
1.0
1.2
0
1.2
1.8
1.4
1.3
1.3
0.0
1.8
0.4
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انحرافات المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة عن المعدل:
1ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة زوارة.
عند تتبع الشكل ) (3الذي يبني االحنرافات السنوية يف درجات احلرارة عن معدالهتا العامة يف حمطة زوارة خالل
الفبرة  0626-2605يتضح أن درجات احلرارة اخنفضت وارتفعت عن معدهلا العام يف أغلب السنوات إال أن عام
1949كان األكثراحنرافاً بالسالب خالل فبرة الدراسة باحنرافه عن املعدل مبقدار( ،)0.3-ومبتوسط حرارة بلغ
()27.1درجة مئوية ،يف حني سجلت احملطة أكرب احنراف موجب عن املعدل يف سنة  0665والذي وصل إىل ()2.7
درجة مئوية ،بينما تطابقت متوسطات احلرارة لسنيت2660 – 2617مع املعدل العام باحملطة والذي يبلغ(،)06.2
وبشكل عام فإن االحنراف املوجب بدأ يأخذ يف االرتفاع من سنة  2663حىت آخر سنة يف فبرة الدراسة وهي  0626يف
حني سجلت كل السنوات بالفبرة  2610-2600احنرافات سالبة عن املعدل العام ،وتساوت عدة سنوات يف قيمة
احنرافها عن املعدل.
شكل()3االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في زوارة.
2
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-2.5
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2ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة طرابلس
يتبني من الشكل ( )0أن االحنراف عن املعدل العام للمحطة خيتلف من سنة إىل أخرى فهو يزيد يف بع السنوات
عن املعدل العام ويقل عنه يف سنوات اخرى ويتماثل مع املعدل يف سنوات أخرى ،وقد سجلت احملطة اكرب احنراف
موجب يف سنة  2666والذي بلغ  2.7درجة مئوية ،وسجلت طرابلس أكرب احنراف سالب يف سنيت 2605،2657
وبلغ  2.3-درجة مئوية ،يف حني سجلت قيمة االحنراف صفراً يف سنيت ،2600 ،2650وقد أخذ االحنراف يصعد إىل
املوجب بعد سنة 2660حىت آخر سنة وهي  ، 0626بينما سجلت الفبرة السابقة هلا أكثر احنرافات سالبة.
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2

شكل()4االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في طرابلس.
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3ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة مصراتة

عند تتبع الشكل ) (5الذي ميثل احنرافات درجات احلرارة عن معدهلا يف حمطة مصراتة يتضح أن كل السنوات تقريبا
2

شكل( )5االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في مصراتة.
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تنحرف عن معدهلا العام بشكل واضح باستثناء ثالث سنوات كان احنرافها عن املعدل صفراً وهي ،2656 ،2605
 ،2656يف حني سجلت سنة  0626أكرب متوسط سنوي وهي بذلك تعد اكثر السنوات حرارة خالل فبرة الدراسة
باحنراف موجب بلغ 2.0درجة مئوية ،بينما سجلت احملطة سنة  1978أكرب احنراف سالب خالل فبرة الدراسة وكانت
قيمته  0.0-درجة مئوية وبذلك تعد هذه السنة األقل حرارة خالل فبرة الدراسة .كما نالحظ من الشكل أيضا أن
الفبرة احملصورة بني  2600حىت سنة 2617كلها سجلت احنرافات سالبة عن املعدل العام للحرارة باحملطة ،يف حني
سجلت كل السنوت بعد سنة  2660حىت هناية فبرة الدراسة احنرافات موجبة عن املعدل العام.
0ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة سرت :
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سجلت حمطة سرت أكرب احنراف موجب عن املعدل خالل فبرة الدراسة يف سنة  0626وكانت قيمة االحنراف 0

درجة مئوية ،وسجلت سنة  2670اكرب احنراف سالب خالل فبرة الدراسة بلغ  2.2-درجة مئوية ،بينما سجلت سنيت
 2660 ،2606معدالت مماثله للمعدل العام والذي يبلغ  06.0درجة مئوية ،وبشكل عام فإن االحنرافات عن املعدل
يف حمطة سرت تأخذ يف االرتفاع عن الصفر من سنة  0666إىل  ، 0626أما الفبرة السابقة هلا فهي تسجل يف أغلب
سنواهتا احنرافات سالبة .كما موضح بالشكل(.)0
شكل()6االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في سرت.
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5ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة إجدابيا:

عند تتبع الشكل ) (7الذي ميثل احنرافات درجات احلرارة عن معدهلا يف حمطة إجدابيا يتضح أن كل السنوات تقريبا
تنحرف عن معدهلا العام بشكل واضح باستثناء السنوات  2662 ،2677 ،2606 ،2600 ،2652فهي مل تسجل
احنرافاً عن املعدل ،يف حني سجلت سنة 2600أكرب احنراف موجب بلغ  0.2درجة مئوية ،بينما سجلت احملطة سنة
 2601اكرب احنراف سالب خالل فبرة الدراسة وكان  2.0-درجة مئوية وبذلك تعد هذه السنة االقل حرارة خالل فبرة
الدراسة.
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شكل( )7االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في اجدابيا.
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6ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة بنغازي :
سجلت حمطة بنغازي يف عام  2605أكرب احنراف موجب طول فبرة الدراسة وقد بلغ  2.3درجة مئوية ،بينما متاثلت
متوسطات احلرارة مع املعدل العام يف السنوات  2660 ،2663 ،2616 ،2617 ،2615 ،2676 ،2600وسجلت
احملطة أكرب احنراف سالب خالل فبرة الدراسة يف سنة  2601وبلغ  2.0-درجة مئوية ،كما هو مبني بالشكل (8).
شكل ()8االنحرافات السنوية لدرجات الحرارة في بنغازي.
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7ـ االحنرافات السنوية لدرجات احلرارة يف حمطة درنة :

عند تتبع لشكل ) (9الذي يبني االحنرافات السنوية يف درجات احلرارة عن معدهلا العام يف حمطة درنة خالل الفبرة 2605

 0626يتضح أن درجات احلرارة اخنفضت عن معدهلا العام يف عدة سنوات إال أن عام  2605كان األكثر احنرافاً عناملعدل خالل فبرة الدراسة وقد بلغ  0.0درجة مئوية ،بينما تساوت السنوات ،2615 ،2676 ،2677 ،2670 ،2601
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 2611مع املعدل العام والبالغ  06.0درجة مئوية ،وسجلت أكثر السنوات احنرافاً سالباً عن املعدل كانت يف سنة
 2606وقد سجلت احنرافاً قيمته  2.2-درجة مئوية.
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شكل()9انحرافات درجات الحرارة السنوية في درنة.
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ويف اخلتام نستنتج مما سبق النقاط األساسية اآلتية:
• تتميز متوسطات احلرارة السنوية جبميع حمطات الساحل اللييب باالحنراف عن املعدل العام لكل حمطة وليس هناك اجتاه
ثابت بالزيادة أو النقصان .
• متيزت أغلب احملطات باحنراف موجب عن املعدل خالل العقد األخري من فبرة الدراسة وهذا يعترب مؤشراً للتغري
املناخي وارتفاع درجات احلرارة مبحطات الساحل اللييب.
• اختلفت احملطات يف السنة األكثر احنرافاً موجباً ،ففي عام  0626اشبركت حمطتا مصراتة ،سرت ،وزوارة يف ذلك،
بينما اشبركت حمطتا بنغازي ودرنة يف عام .2605
• سجلت درنة أكرب قيمة احنراف موجب يف سنة  2605وكان  0.0درجة مئوية.
•

سجل اكرب احنراف سالب يف حمطة زوارة سنة  2606وكان  0.3-درجة مئوية.

• اشبركت كل من زوارة ،سرت ،درنة يف كون سنة  2606هي األكثر احنرافاً عن املعدل ،كما اشبركت حمطتا بنغازي
وإجدابيا يف ذلك سنة .2601
و توصي الباحثة بضرورة التوسع يف اإنشاء حمطات مناخية وتوزيعها على كامل ليبيا ،وحتديث احملطات القدمية
وعمل صيانة دورية حملطات الرصد لضمان استمرار العمل وعدم انقطاعه .كما توصي الباحثة بتسهيل طرق تزويد
الباحثني باملعلومات املناخية الالزمة ورفع قيد الرسوم لتشجيع البحث يف جمال املناخ .وتوصي الباحثة أيضا بضرورة أخذ
الظروف املناخية يف عني االعتبار عند التخطيط إلقامة أي مشروع تنموي.
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الحرف والصناعات التقليدية في ليبيا وإمكانية استثمارها في الجذب السياحي

أ .مفيدة ميلود نصر
كلية البربية العجيالت ،جامعة الزاوية

الملخص
هدف البحث إىل حتديد مفاهيم احلرف والصناعات التقليدية ،والتعرف على أمناطها وحمتواها البراثي واحلضاري ورصد
األسباب اليت حتول دون دجمها يف املنظومة السياحية ،واعتمد يف أجزاء البحث على املصادر املكتبية والزيارة امليدانية ملدينة
طرابلس القدمية حيث تبركز احلرف وا لصناعات التقليدية ،وقد توصل البحث إىل نتائج عدة أبرزها أن هناك تبايناً يف
مفاهيم احلرف والصناعات التقليدية ،وأوصى بضرورة إنشاء متاحف للفنون واحلرف والصناعات التقليدية وإصدار جملة
هلا ودعم الصناعات التقليدية مبا يلزمها من املواد األولية والتسويق وافخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من استرياد املنتجات
املنافسة ويف نفس الوقت تشجيع احلرفيني واجلمعيات املرتبطة باحلرف والصناعات التقليدية لتطوير معامل التصنيع لكي
يزداد اإلنتاج بكلفة أقل .
:

Abstract

The aim of the research is to define the concepts of crafts and traditional
industries, to identify their patterns and their heritage and civilizational
content and to monitor the reasons that prevent their incorporation into the
tourism system. In the parts of the research it is based on office resources and
a field visit to the old city of Tripoli where crafts and traditional industries
are concentrated. The research has reached several results, most notably
There is a difference in the concepts of crafts and traditional industries, and
he recommended the necessity of establishing museums of arts and crafts and
traditional industries, issuing a magazine for this and supporting traditional
industries with the necessary raw materials and marketing, and taking the
necessary measures to limit the import of competing products and at the same
time encouraging craftsmen and associations related to crafts and traditional
industries to develop laboratories. Manufacturing in order to increase
production at a lower cost.
مقدمة :

تعد احلرف والصناعات التقليدية من القطاعات االقتصادية املهمة لدى كثري من الدول  ،فهي متثل حموراً أساسياً
للتنمية االقتصادية يف الدول املتقدمة وتتصدر مكانة مهمة يف البلدان النامية نظراً لدورها الفعال على خمتلف األصعدة
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية فإىل جانب كوهنا أحد مقومات الشخصية الوطنية ،فإهنا هلا قدرة على دفع عجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية من خالل إسهامها الفاعل يف جمال التوظيف واإلنتاج واالستثمار  ،ويف الوقت ذاته تؤدي إىل
التطوير وجلب العملة الصعبة ،كما توفر حاجات املواطنني بسبب مرونة االنتشار اجلغرايف ،كما تعد عامالً من عوامل
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اجلذب السياحي ،فالسائح عندما يزور البلد يقتين األقمشة واألواين والصحون إذ متثل األشياء بالنسبة له قيمة مجالية
تعكس حضارة وثقافة اجملتمع الذي زاره ،كما أهنا تذكره دائماً بالبلد اليت اشبراها منها وتكون لديه رغبة يف العودة لزيارهتا
مرة أخرى ،متلك ليبيا الكثري منه احلرف والصناعات التقليدية ميكن االستفادة منها يف التنمية واالستثمار السياحي.
إشكالية البحث :

معظم احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا هلا صفات خاصة جعلتها حتقق استقراراً اقتصادياً واجتماعياً ،وتسهم من
خالهلا زيادة البرويج السياحي ،فهي عنصر مهم من عناصر البرويج وهنا تكمن املشكلة وهي " ما السبل اليت حتقق
رواجاً مكانياً للسياحة يف ليبيا؟ ولإلجابة عن ذلك يلزم االجابة على التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .2ما مفهوم الصناعات واحلرف التقليدية ؟
 .0ما املراحل التارخيية اليت مرت هبا واحلرف الصناعات التقليدية يف ليبيا ؟
 .3هل أن ضعف الدعم احلكومي للحرف والصناعات التقليدية تسبب يف ضعف دورها السياحي ؟
 .0هل هناك عراقيل تعوق احلرف والصناعات التقليدية يف أن يكون هلا دور كبري يف اجلذب السياحي يف ليبيا ؟
فروضه  :تتمثل فروض البحث يف اآليت :
 .2يوجد تباين بني الباحثني واملنظمات الدولية يف حتديد مفهوم احلرف والصناعات التقليدية.
 .0مرت احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا مبراحل تارخيية عدة إىل أن أصبحت معلماً مميزاً يف التاريخ اللييب .
 .3قلة الدعم احلكومي للحرف والصناعات واحلرف التقليدية أضعف من مردودها السياحي يف ليبيا .
 .0توجد عراقيل كثرية تواجه احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا وتقلل من قيمتها يف اجلذب السياحي .
أهميته :

تكمن أيمية البحث يف أنه يلقي الضوء على واقع احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا وإبراز أيميتها يف التنمية
السياحية  ،وكشف العراقيل اليت تعوقها عن اداء دورها يف اجملال السياحي  ،وباملقابل فإن نتائج البحث ستكون حافزاً
لتطوير وتنشيط احلرف والصناعات التقليدية ودجمها يف املنظومة السياحية ,حيث إن السياحة تعد رافداً من روافد التنمية
الشاملة واملستدامة .
أهدافه :

يهدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية :
 .2حتديد مفاهيم احلرف والصناعات التقليدية.
 .0التعرف على أمناط احلرف الصناعات التقليدية وحمتواها البراثي واحلضاري .
 .3رصد األسباب اليت حتول دون دمج احلرف الصناعات التقليدية يف املنظومة السياحة

حدود البحث :

تتمثل حدود البحث يف اآليت :
أ -الحدود المكانية :
تقع منطقة البحث فلكياً بني خطي طول َ °05 6شرقاً ،و دائريت عرضَ  °33 21مشاالً  ،حيدها من الشمال البحر
املتوسط  ،ومن اجلنوب مجهوريتا النيجر وتشاد  ،ومن الغرب مجهوريتا تونس واجلزائر ،ومن الشرق مجهوريتا مصر والسودان ،
وتقدر مساحتها اإلمجالية بنحو 2.005.666كيلومبراً مربعاً( )2خريطة (. )2
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ب -الحدود الزمانية :
يتمثل موضوع البحث يف واقع احلرف والصناعات التقليدية يف ليبيا عام . 0602
خريطة ( )2املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة

املصدر :أمانة التخطيط ،مصلحة املساحة ،األطلس الوطين2671 ،م،
منهجية البحث ومصادره :

ا عتمد البحث على مناهج علمية عدة منها املنهج التارخيي واملنهج الوصفي واملنهج املكتيب مستخدما أدوات منها:
الدراسة امليدانية واملقابالت وذلك للحصول على أدق البيانات لتحليلها والوصول إىل نتائج حتقيق أهداف البحث ،
باإلضافة إىل مجيع البيانات من املراجع املتمثلة يف الكتب واألحباث املنشورة بالدوريات والرسائل العلمية وخباصة املتعلقة
مبواطن الصناعات واحلرف التقليدية يف مدينة طرابلس .

الدراسات السابقة :
 .2دراسة األسطى عام  0627عن الصناعات التقليدية مبنطقة مصراتة أيميتها وأنواعها والعوامل املؤثرة فيها  ،حيث
هدفت إىل التعرف إىل ماتزخر به منطقة مصراتة من صناعات تقليدية وأثر املقومات الطبيعية والبشرية للصناعة على منوها
وتوطنها  ،وكشف أهم املقومات اليت تعبرضها وسبل تنميتها واحلفاظ عليها وقد خلصت الدراسة إىل إبراز العديد من
هذه الصناعات من صناعات خاصة بامللبوسات والنسيج واألواين والفخار إىل الصناعات احلديدية واخلشبية  ،وأوصى
بضرورة تأهيل األيدي العاملة يف جمال الصناعات التقليدية بفتح مراكز للتدريب على الصناعات التقليدية ونقل هذه
الصناعات إىل اخلارج(. )0
 .0دراسة بودواح والقدسي عام  0606عن الصناعات واحلرف التقليدية ودورها يف السياحة والتنمية احمللية يف صنعاء
القدمية  ،هدفت الدراسة إىل التعرف عن الصناعات واحلرف التقليدية اليت توجد يف مدينة صنعاء القدمية يف اليمن  ،كما
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هدفت إىل بيان الدور الريادي الذي تؤديه هذه الصناعات يف جذب السياحة الداخلية واخلارجية وانعكاس ذلك على
التنمية احمللية فكلما كان هناك تنوع واهتمام كلما كان هناك رواج للسياحة وتطور للتنمية احمللية وتؤدي الدولة واهليئات
واجلمعيات املختصة يف جمال الصناعات التقليدية دوراً مهماً يف احملافظة على هذه الصناعات من األخطار اليت تعيق
الدور املناط هبا ()3
المحور األول  :مفهوم الحرف والصناعات التقليدية :

إن الحرفة في اللغة  :تعين االحبراف يعين االكتساب  ،ويقال  :حيرف لعياله وحيبرف  ،مبعىن يكتسب( ،)0وقيل

احلرفة هي الصناعة أو الصنعة  ،واحملبرف هو الصانع ( ، )5وفالن حريف  ،أي ُمعاملي  ،وحرفة الرجل صنعته  ،وحرف
ألهله واحبرف مبعىن كسب(. )0

والحرفة في االصطالح  :هي الصنعة والصناعة اليت يرتزق منها  ،وهي جهة الكسب  ،وكل ما اشتغل به اإلنسان

يسمى عند العرب صنعه وحرفة ( )7والصناعة يف اللغة هي حرفة الصانع  ،وعمله ( )1ورجل صنع اليدين  ،وضع اليدين
صنع
 ،أي صانع حاذق بعمل اليدين وامرأة صناع اليدين أي حاذفة ماهرة بعمل اليدين وامرأتان صنٌاعتان  ،ونسوه ُ
واجلمع صثناع(. )6

والصناعة اصطالحاً  :هي عمل يدوي يقوم الصانع يف صنعته  ،ويكون مما يغري ذات املصنوع  ،مثل احلدادة والنجارة
ويف هذه وأمثاهلا يسمى املصنوع باسم غري اسم مادته( )26وعماد الصانع على يديه  ،يستعملها يف صنع األشياء ويعتمد
على ذكائه يف حتويل األشياء إىل أشياء أخرى  ،وهي حمور اإلنتاج يف احلياة االقتصادية(. )22
وعلى املستوى العاملي قدمت األمم املتحدة للتجارة والتنمية( )cnucedسنة  2606تعريفاً ميزت فيه الصناعات
اليدوية على الصناعات التقليدية حيث يطلق تعبري املنتجات املنتجة باليد على كل الوحدات املنتجة مبساعدة أدوات أو
وسائل بسيطة وكل املعدات املستعملة من طرف احلريف واليت حتتوي يف جزئها األكرب على اليد أو مبساعدة الرجل يف
حني أن منتجات الصناعات التقليدية تتميز عن نظريتها اليدوية بالطابع التقليدي أو الفين الذي يعكس خصائ
وتقاليد البلد املنتج  ،وأهنا منتجات حرفيني ميارسون معظم أعماهلم يف املنازل(. )20
وأفادت منظمة اليونسكو واملركز العاملي للتجارة والصناعات التقليدية ()uniscoمبا أن املنتجات احلرفية يقصد هبا
املنتجات املصنعة من طرف احلرفيني  ،أما حصريا باليد أو مبساعدة أدوات يدوية أو ميكانيكية شرط أن يشكل اإلسهام
اليدوي للحريف اجلزء األكرب من املنتوج النهائي  ،هذه املنتوجات تنتج من دون حتديد الكمية وباستخدام مواد أولية
مأخوذة من املواد الطبيعية املستدامة وتستمد طبيعتها اخلاصة من مساهتا املتميزة واليت ميكن أن تكون منفعية مجالية ،
فنية  ،إبداعية  ،ثقافية  ،زخرفية  ،رمزية  ،ومهمة  ،تعكس وجهة عقائدية أو اجتماعية وهذا ما جيعلها تؤدي دوراً
اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً (.)23
( )
لقد قسمت منظمة األمم املتحدة للتنمية والصناعة ( 20 )UNIDOاحلرف اليدوية إىل أربعة أقسام وهذا وفقاً
للسوق املستهدفة كما يلي :
أ.الحرف التقليدية الجميلة وهي اليت تعرب منتجاهتا عن اخلصائ

العرقية والبراث التقليدي  ،حيث تكون ذات طابع

فريد من نوعه تنتج بالوحدة وتصنف ضمن األعمال الفنية كما تعرض منتجاهتا يف املتاحف واملعارض الفنية وتشبري
من قبل جامعي اآلثار .

ب.الحرف التقليدية  :وهي حرف تستخدم أساليب تقليدية وتكون منتجاهتا مصنوعة يدوياً باستعمال مواد أولية

تقليدية وتكنولوجياً الفرق بينها وبني احلرف التقليدية اجلميلة هي أن احلرفيني يلجؤون إىل طلب املساعدة من املصممني
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ملساعد هتم على ضبط املنتج حسب متطلبات السوق مع ضمان ظهور اخلصائ
عليها وميكن أن تنتج بكميات كبرية .

العرقية واخللفية التارخيية واحملافظة

ج.الحرف التجارية  :تكون منتجاهتا مصنعة تقليدياً ومكيفة حسب احتياجات وأذواق السوق وبدرجة عالية جتاه

املوضة وفخص للمشبرين األجانب وتنتج بكميات كبرية وباستخدام عدد من األنواع وبوسائل أكرب وتعرض يف املتاجر
املخصصة واحملال التجارية
د.الحرف المصنعة  :وفخ كل مناذج الصناعات التقليدية املعاد نتاجها بواسطة األت أوتوماتيكية  ،تنتج بأحجام

أكرب وقد اليلتزم املنتجون هلا بالطبع التقليدي للمنتج(. )25
ويعرفها هاشم عياد بأهنا املهارة اخلاصة أو القدرة على التفنن يف صنع األشياء يدوياً  ،واحلرفة اليدوية قد تعين صنع
األشياء املفيدة كالسالل أو اآلنية أو البسط وقد تعين –أيضاً -صنع األشياء اجلميلة ألغراض الزينة  ،كاجملوهرات ونوافذ
الزجاج املعشق مبعدن الرصاص واملعلقات اجلدارية واملنحوتات اخلشبية وبع هذه احلرف وصلت إىل درجة رفيعة من
اإلتقان أمكن عدها فناً من الفنون(. )20
ويعرفها صبحي بأهنا تلك الصناعات اليدوية اليت يقوم مبزاولتها فردا أو جمموعة أفراد لغرض أنتاج أو تصنيع منتجات
حرفية من املادة احمللية الطبيعة بالطرق التقليدية هبدف استخدامها يف االحتياجات اليومية لألفراد أو للمنشآت أو لغرض
االقتناء الدائم أو املؤقت(. )27
وترى الباحثة أ ن الصناعات التقليدية هي عبارة عن جمموعة من األنشطة والعمليات تعتمد على اخلامات احمللية
وجتهز يدوياً باالستعانة باآللة وتنتج سلعة قابلة للتداول مع املناطق اجملاورة .
من التعاريف السابقة ميكن القول إن الصناعات احلرفية هي العمل الذي يؤديه اإلنسان ليحقق به دخالً  ،أو املهنة
اليت يزاوهلا ليكسب منها عيشه حماوالً إبراز بصماته الفنية من خالل مناذج رائعة للمعرفة والدقة .

المحور الثاني  :التطور التاريخي للحرف والصناعات التقليدية في ليبيا :
تعد احلرف والصناعات التقليدية من ضمن الصناعات اليت بدع فيها الفينيقيون فقد اشتهروا بصناعة املنسوجات ،
يف حني اهتم الرومان بصناعة الفخار وخالل العصر اإلسالمي برزت النقوش والرسومات على املنسوجات وصناعة
الكليم على أطباق الفضة والنحاس  ،يف العهد العثماين ال يوجد ما يشري إىل ازدهار احلرف والصناعات التقليدية
فحني وصل العثمانيون إىل ليبيا وجدوا السكان ميارسون صناعات بطرق وأساليب متوارثة يرجع بعضها إىل مئات
السنني فبركوهم على حاهلم واهتموا بفرض الضرائب وحتصيل الرسوم  ،وخالل العهد اإليطايل ازدهرت بع احلرف
والصناعات يف طرابلس وبنغازي وسبها وقد أنشئت مراكز لتدريب احلرفيني يف الصناعات املعدنية واجللدية  ,ففي
مدينة طرابلس على سبيل املثال أنشئ سوق املشري لتسويق املنتجات الصناعية التقليدية .
لقد اعتمدت الصناعة يف ليبيا على املواد اخلام احمللية لسد حاجات السكان احملليني فقد استغل السكان النخيل يف
صناعة األوعية ,وجلود احليوانات وأصوافها يف صناعة األحذية والسروج  ,واملعادن يف صناعة األدوات الزراعية واألواين
وغريها  ،وبالتايل فالصناعات التقليدية متوارثة من جيل إىل جيل تعتمد على اجلهد العضلي وتأخذ من املواد اخلام املتوافرة
حملياً ( صوف  ,جلود  ,حلفاء خنيل ) مادة هلا لغرض األيفاء حباجات السكان الرئيسة واملتمثلة يف امللبس واملأكل
والفالحة حيث يقوم هبا فرد أو جمموعة أفراد يف الغالب أوالد صاحب احلرفة أو أقاربه .
وتتوطن الصناعات التقليدية الليبية يف ثالثة أماكن وهي :
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 -2األسرة
يقوم الرجل داخل األسرة بصناعة بع
البيت من فر ِ
اش وغطاء .

املستلزمات الزراعية واملنزلية بينما تقوم املرأة بغزل الصوف وحك املالبس ولوازم

 –0القبيلة أو القرية
هناك بع الصناعات إجنازها يتطلب مدة من الوقت إضافة إىل أهنا حتتاج إىل املهارة والقوة العضلية مثل احلدادة
والنجارة وهذا فخت به أسر أو قبائل .
 -3المدينة

تبركز معظم الصناعات يف بع املدن كمدن طرابلس  ,وبنغازي  ,وسبها وغريها  ,حيث تتميز بالتوسع والشمولية
والتخص وذلك لسد حاجة السوق احمللية واألسواق اخلارجية.
وتصنف الصناعات التقليدية وفق عدة أسس منها :

– 2وفق البناء التنظيمي  :تصنف إىل صناعات منزلية تقوم هبا األسر لالكتفاء الذايت وصناعات منزلية يقوم هبا صناع
حرفيون  ،وصناعات يقوم هبا صانعو احلرف يف الورش ,ويف املصانع الصغرية وصناعات يقوم هبا أصحاب الورش.

 – 0وفق الحاجة  :تصنف إىل صناعات لسد احلاجات األساسية وصناعات لسد احلاجات البرفيهية والكمالية .
 – 3وفق االنتاج  :تصنف إىل صناعات سلعية وصناعات خدمية

 –0وفق الخدمات  :تصنف إىل صناعات بيئية وصناعات قائمة على اخلدمات الطبيعية احمللية املشبراة من األسواق

وصناعات قائمة على اخلدمات الطبيعية املستوردة وصناعات قائمة على اخلدمات الصناعية املصنعة حملياً وصناعات
قائمة على اخلدمات الصناعية املستوردة من اخلارج.

 – 5وفق االستمرارية تصنف إىل صناعات مومسية كتحليل مثار الزيوت وعجني التمر وصناعة دائمة كصناعة الفخار
وبناء املساكن والنجارة واحلدادة والغزل والنسيج .

 – 0وفق النسيج العمراني تصنف إىل صناعات صحراوية وصناعات ريفية وصناعات حضرية.
أهمية الحرف والصناعات التقليدية :

 -2فخلق تنوعاً يف اجملاالت الصناعية كصناعة الغزل والنسيج واملالبس والسجاد واحلصري والفخار وأدوات بناء املساكن
وحفر اآلبار ووسائل النقل .
 -0تشكل تراثاً تقنياً اخترب باملمارسة عرب األجيال وارتبط بالتفكري واخليال واإلبداع
 -3تعرب عن البراث الشعيب للبلد.
 -0حتقق أرباحاً وفرية ألصحاب احلرف والصناع  ,وتنمي اقتصاد البالد .
أسواق الصناعات التقليدية في ليبيا

هناك جمموعة من األسواق تبيع املنتجات التقليدية وهي على النحو اآليت

سوق القزدارة  :وتقع هذه السوق مبيدان الساعة باملدينة القدمية طرابلس والقزدارة نسبة إىل مادة القصدير اليت تستعمل
يف جلي األواين حيث تصنع يف هذا السوق األواين النحاسية كالقدور واألطباق واحللل واألدوات النحاسية وأكواب
القهوة واألباريق النحاسية ومناقل الفحم.

سوق الدباغة  :وهي متخصصة يف صناعة وبيع املنتجات اجللدية كاحلقائب وتوجد باملدينة القدمية .
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سوق النعال ( البالغجية ) وتصنع فيها األحذية النسائية وتقع هذا السوق يف املدينة القدمية طرابلس وتعرف بزنقة
النساء وتعرض فيها األحدية الرجالية والنسائية.

سوق العطارة  :وهي سوق مفتوحة وتباع فيها العطور جبميع أنواعها يف املدينة القدمية طرابلس .
سوق الحرير  :وهي سوق مفتوحة تتفرع من سوق البرك حتتوي على جمموعة من احملال فخت

حبياكة ونسج األردية

احلريرية.

سوق الرباع  :وهي خمتصة ببيع األردية احلريرية يف املدينة القدمية طرابلس .

سوق الترك  :وتضم متاجر وحمال لبيع األقمشة واملنتوجات التقليدية وتطريز الفرامل وصناعة الذهب والفضة يف املدينة
القدمية طرابلس ..

سوق الحدادة والنجارة  :وهي فخت

بتشكيل احلديد وتصنيع األدوات اخلشبية.

وترتبط الصناعات التقليدية بالبراث احلضاري والفن الشعيب فهي متوارثة من جيل إىل جيل يصعب فصلها عن بعضها
لقد نشأت الصناعات التقليدية متنوعة نشأت عرب أحقاب طويلة حيث استطاع اإلنسان اللييب أن حيقق نوعاً من االكفاء
الذايت من خالل استغالل بع اخلامات احمللية وإقامة الصناعات عليها .
فاإلبل واألغنام واملاعز كانت مصدراً للوبر والصوف والشعر وهذه تعد مواد رئيسية لكثري من الصناعات حىت اشتهرت
بع املناطق بأنواع معينة من الصناعات ,ففي مدينة نالوت الواقعة على مرتفعات اجلبل الغريب اشتهرت بالصناعات
الصوفية ,حىت محل منتج امسها( احلويل النالويت) بسبب توفر مادة الصوف حيث تقوم ربات البيوت مبزاولة هذه الصناعة
بإتقان أثناء أوقات فراغهن وتضيف عليها ملسات فنية وتصنعن أيضاً قفزات اليدين والعباءات والبطاطني واخليام واألبسطة
املنسوجة بزخارف وألوان خمتلفة تعطي للمنتج مجاالً بشد أبصار السواح.
المحور الثالث  :أنواع الصناعات التقليدية في ليبيا وأسواقها :

أوالً  -أنواع الحرف والصناعات التقليدية :

هناك أنواع كثرية من الصناعات التقليدية وهي على النحو اآليت :

 -2حرفة صناعة النسيج :

يعد نسج وحياكة الصوف وشعر املاعز ووبر اإلبل من أهم وأوسع الصناعات اليت عرفتها ليبيا حيث فخصصت املرأة يف
مجع الصوف وتنظيفه وغزله ونسج خيوطه إىل مالبس وأفرشة وقد استخدمت يف ذلك املمدة وتتألف من قطعتني
خشبيتني أفقيتني متوازيتني يرتكز كل جانب على قطعة من احلجر أو اخلشب وبني هاتني القطعتني تنصب السدة وتركب
عليها اللحمة(. )21
لقد تركزت صناعة النسيج يف املدينة القدمية طرابلس  ،وعرفت بأمكنة خاصة ( الفيندقة) و(احللقة) و زنقة (النساء)
و ( سوق احلرير) املتفرعة من ( سوق البرك ) وتصنع فيها األردية احلريرية إضافة إىل صناعة األردية القطنية والصوفية أما
سوق احلرير فتخصصت يف صناعة األردية احلريرية .
 -0حرفة صناعة األنسجة الصوفية :

تشمل األنسجة الصوفية :

أ -الجرد  :ويسمى -أيضاً -احللي وهناك صنف لفصل الشتاء وصنف آخر لفصل الصيف ويبلغ طول اجلرد أربعة
أمتار ونصف املبر وعرضه مبر ونصف املبر.
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ب – العباءة  :وفخ

الرجال خامتها من الصوف النقي تلبس شتاء ولوهنا مائل إىل احلمرة  ،وبعضها إىل اللون

الرصاصي وأحياناً ذات لون أسود .

ج  -الكليم والبطاطين :والكليم نوع من البسط الغليظة ويفرش على األرض ويغطى به اجلدران لعزل الربد ,والبطاطني

هي أغطية ثقيلة تصنع من الصوف.

 -0حرفة صناعة األنسجة الحريرية  :وتتمثل يف األردية النسائية ( احلويل ) وقد برع احلرفيون يف صناعتها وأدخلوا
عليها الفضة بعمل خيوط رفيعة مطلية بالفضة أو سلك رفيع أصفر يشبه الذهب وتشمل :
أ -أنسجة حب الرمان  :ويما لونان أبي
ليبيا(.)26

وأسود وتعرف باملثقل وما زالت تستعمل يف تاجوراء واملناطق الشرقية من

ب -أنسجة نول المحرمة (غطاء الرأس للنساء) :وتستعمل لغطاء الرأس وتكون من نفس خامة وألوان الرداء وهبا
هوامش غري منسوجة .

 –5حرفة الصناعات المعدنية :
وتشمل صناعة السيوف واخلناجر واألواين واألساور .
لقد اشتهرت فزان بصناعة احلصري والقفاف وصناعة الطني ( املباخر واجلرار) وصناعات سبها مشاهبة لصناعات فزان
القدمية من حيث الشكل وأغراض االستعمال واختصت مدينة اخلمس بصناعة السالل واحلصري واجللود والصوف  ،وتعد
منطقة بين وليد رائده يف صناعة أواين الطهي واألكل ومخائر حفظ الزيوت والدهون واجلرار حفظ املاء وتربيده وأفران
اخلبز.
وفخت منطقة ترهونة بصناعة الفأس واملسحاة واملنجل وحفر وتقليب البربة  ,والسيوف والسكاكني والقدور  ,وأدوات
جز الصوف وصناعة احلبال والشباك واألواين وجرار املاء وأفران اخلبز.
وفخصصت مدينة غدامس بصياغة الذهب والفؤوس  ,واملناجل  ,واألقفال وإصالح القدور النحاسية وصناعة الفخار
والوسائد  ,واملفارش األرضية  ,والبطاطني  ,واجلرود أو احلويل واألحذية (البلغة) واشتهرت مدينة بنغازي بصناعة النول
اليدوي والفخار واجللود (السروج  ,واألحذية الرجالية والنسائية واحلقائب) واحلياكة والتطريز صناعة املالبس الرجالية ,
( الزي الوطين) التقليدي واجلالبيب املوشاة باخليوط والفضة وصياغة الذهب والفضة.

ه-األزياء التقليدية :

تعد املالبس التقليدية تعبرياً حقيقاً عن ثقافة الشعوب وكل جوانب حياهتا االجتماعية واالقتصادية وفلسفتها السياسية
وتشتهر ليبيا بتنوع األزياء الشعبية على مستوى الرجال والنساء واألطفال وذلك على النحو اآليت :

اوالً  -المالبس الرجالية وتتمثل في :

 - 2السورية  :وهي لباس كل الليبيني تصنع يف املتاجر أو املنازل يدوياً بالسلك واإلبرة أوبآلة اخلياطة وتقفل بأزرار
أ -سورية الزليكة :وهبا فتحة بالرقبة وليس هبا أطراف جانبية  ,الصدر مزخرف بنفس خامة القماش

ب -السورية الحميلة  :وهي ذات أكمام فضفاضة تربط خلف الظهر عند العمل .
ج -سورية ساكروتا وسورية كامرة  :وتنسجان من احلرير الطبيعي .

د -سورية قشرة الدحية  :وتنسج من احلرير وهلا لون مييل إىل االصفرار .

هـ  -السورية البيضة  :وتنسج من القماش القطين األبي

.
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و -سورية الطهور  :وهو قمي

حياك للطفل أثناء ختانه .

 -0الكاط  :وهو الزبون (الفرملة و السروال) ويعد لباس رجال الدولة خالل العهد العثماين وقد تطور الكاط إىل االنواع
االتية :

أ -كاط ملف بالخرج  :ويستعمل يف فصل الشتاء

ب -كاط االالجا :ويصنع من احلرير الطبيعي أو الصناعي ويلبس يف فصل الصيف.
ج -كاط الكاتفة  :ويليه االطفال يف املناسبات واألعياد.

 -3الزبون  :ويغطى الظهر واجلنبني  ,وله أكمام ضيقة وعلى كال جانبيه يوجد جيب داخلي .
 -0البدعية  :وهي زبون بدون أكمام وتستعمل يف فصل الصيف بدالً عن الفرملة.
 -5الفرملة  :وهي سبرة بدون أكمام  ,وتلبس حتت الزبون .

 -0السروال  :وهو متسع يف األعلى وضيق يف األسفل ومنه الصيفي والشتوي .
 -7أغطية الرأس  :ومنها الطاقية التاجورية والطاقية احلمراء .

ثانياً  :المالبس النسائية:
يعد الرداء من أهم الصناعات التقليدية ويرجع تارخيه إىل القرن السادس عشر وهناك أنواع عدة منه الرداء القطين
العادي وبه أمناط خمتلفة من الزخارف ,واألردية القطنية ذات احلواش املوشاة خبيوط من احلرير والفضة واحلرير بالتل والفضة
وهناك حمال تقوم بصناعة األردية يف بع املدن الليبية .
 -3حرفة الصناعات الجلدية :

وهي تعتمد على اجللود املدبوغة ومن أيمها صناعة األحذية النسائية املوشى خبيوط الفضة والبلغة النسائية والرجالية
املنقوشة بالفضة أو خبيوط احلرير .
وصناعة اآلالت املوسيقية مثل ( الدربوكة والبندير وطبل القصعة والنقرة ) وصناعة أدوات القربة  ,الشكوة  ,السوط
والوسائد اجللدية وسروج االحصنة املزخرفة بالقطع واألسالك الذهبية والفضية وتغطى السروج بقطعة من القماش الناعم
اجلميل ويعرف بالشبت ويتفاخرون الفرسان به يف املناسبات واألفراح وسباق الفرسان .

 -0حرفة صناعة الحديد والنحاس:

توطنت هذه الصناعة بسوق القزدارة يف املدينة القدمية حيث تعرض فيها العديد من التحف واملقتنيات القدمية
واحملاريث  ,والشبابيك  ,وأقفال األبواب  ,وبع املواد اخلاصة بالطهي  ,والغسيل إضافة إىل التدفئة وأباريق القهوة
والقدور .

 -5حرفة صياغة الذهب والفضة :

عرفت ليبيا بصناعاهتا املعدنية السيما صناعة الذهب والفضة واحلديد والنحاس وغريها وتعد مدينة طرابلس القدمية مركزاً
رئيساً هلذه الصناعات  ,حيث فتحت مدرسة لتعليم حرفة تصنيع الذهب سنة  2653م وقد جنحت املدرسة يف فخريج
العديد من الصناع املهرة وقد أبدع الصايغ اللييب يف تصاميمه حيث أمزج بني القدمي واحلديث ومن أشهرها .
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أ -االسورة :
وتعرف يف طرابلس ( التبلة ) أو الدجل ويف الدواخل تعرف باألسوار وهي عبارة عن حلقة شريطية كانت تصنع قدمياً
من الفضة اخلالصة وتطلى بالذهب  ,وحالياً تصنع من الذهب  ،ومن أيمها املقاس ويلبس يف اليدين  ،واخللخال ويلبس
يف الرجلني  ،واحلزام ويلبس فوق ( الرداء ) عند اخلصر وهناك حلي الرأس والرقبة .

 -0حرفة صناعة السعف :

تعد من الصناعات الريفية يشبرك فيها أفراد من األسرة الواحدة فهي ال تتطلب مواد أولية غالية الثمن  ,أو أدوات
معقدة وتتمثل يف صناعة األطباق والقفاف والعالقة واملراوح وأوعية حفظ التمور (الرباسيل ) والسالل تعتمد على سعف
النخيل يف كل من تاورغاء واجلفرة .

 -7حرفة صناعة الفخار :

تعتمد صناعة اخلزف على البربة الطينية حيث جيلب الطني من اجلبال ويوضع يف أحواض مائية وفخلط إما باليد أو
بالعجانات الكهربائية ويأخذ الطني ويشكل يدوياً أو يوضع يف قوالب جاهزة إىل أن جتفف مث يوضع القالب يف فرن
االحبراق وبعد إخراجه يطلى باللون ويرجع إىل الفرن لتثبيت الطالء عليه ومن مثٌ يسوق إىل الزبائن ومن منتجات هذه
الصناعة التنانري واألفران وفناجني القهوة وكؤوس املاء والصحون واجلرار والقدور والتحف وتشتهر بعا غريان.
المحور الرابع :معوقات الحرف والصناعات التقليدية في ليبيا وسبل تنميتها والمحافظة عليها

تواجه احلرف والصناعات التقليدية مبنطقة البحث العديد من املعوقات والصعوبات اليت حتد بشكل مباشر أو غري
مباشر من أمكانية تنميتها واحملافظة عليها كموروث ثقايف متيزت به ليبيا وميكن القول إن احلرف والصناعات التقليدية يف
الظروف الراهنة تواجه معوقات عدة أيمها :
 .2وجود فجوة تفصل بني احلرفيني والصناع ,واملؤسسات التعليمية والبحثية وهذا ابعد قطاع احلرف والصناعات التقليدية
عن األنشطة االقتصادية .
 .0غياب الدراسات واألحباث اليت هتتم مبشكالت احلرف والصناعات التقليدية.
 .3صعوبة احلصول على املواد األولية بشكل اقتصادي مربح وعدم كفاية رأس املال لشراء املواد واألجهزة اخلاصة هبذه
الصناعة .
 .0افتقار الصناعة لنظم اجلودة أدى إىل دخول منتج معيب إىل السوق وبالتايل قلل من فرص املنافسة  ,وأسهم يف
إهدار املنتج التقليدي .
 .5صعوبة احلصول على العمالة املاهرة نتيجة لضعف األجور .
 .0ال توجد برامج إعالمية تروج ملنتجات الصناعة التقليدية وحتث رجال األعمال على االستثمار فيها
 .7فرض ضرائب وتعريفة مجركية على الصناعة التقليدية الواردة من اخلارج .
 .1ضيق السعة التخزينية للمحال التجارية وهذا دفع بع احلرفيني إىل نقل منتجاهتم إىل خارج األسواق .
 .6عزوف الشباب عن االخنراط يف قطاع احلرف والصناعات التقليدية والتوجه حنو الوظائف العامة .
يعد مستقبل استمرارية هذه احلرف والصناعات مرتبطاً مبدى جتاوز املعوقات واملشكالت اليت تواجهها والتغلب عليها
بإجراءات ووسائل علمية يتم افخاذها على مستوى الدولة الليبية لعل أيمها :
 .2التخطيط والتعليم والتدريب واإلرشاد الصناعي واالهتمام بالبحوث العلمية والدراسات اليت فخ الصناعة التقليدية .
 .0تسهيل اإلجراءات ألصحاب الصناعة التقليدية كاإلعفاء من الضرائب ومحاية املنتج من منافسة املنتجات األجنبية
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الصناعات التقليدية احمللية كالفضة والنحاس واألخشاب ،

 .3العمل على دعم اخلامات املستوردة واليت تدخل يف بع
ودعم املنتجات املوجهة للتصدير حبيازهتا للجودة املطلوبة .
 .0تطوير شبكات الطرق اليت تربط بني أمكنة التصنيع والتسويق جللب املواد اخلام وتسويق املنتج .
 .5وضع برامج خاصة بالدعاية واإلعالن للتعريف مبنتجات الصناعات التقليدية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.
الخاتـمة :

خنل من خالل هذا البحث إىل أن ليبيا تشتهر بصناعاهتا وحرفها وأسواقها التقليدية  ,إذ توجد كثري من احلرف
والصناعات التقليدية كصياغة الذهب والفضة وصناعة احلديد والنحاس والصناعات اجللدية وصناعة اخلزف واألزياء
التقليدية وغريها ميكن استغالهلا يف السياحة الداخلية واخلارجية وتشجيع احلرفيني واجلمعيات املرتبطة هبذه احلرف
والصناعات على تطوير الصناعة وزيادة اإلنتاج وعليه فإن البحث توصل إىل النتائج اآلتية :
 .2هناك تباين يف مفاهيم احلرف والصناعات التقليدية إال أهنا تتفق على أهنا صناعة يدوية تدخل املكينة أحياناً يف
صناعاهتا وتعتمد على املهارة واجملهود العضلي وعملت لسد حاجة األسرة .
 .0يوجد تنوع يف احلرف والصناعات التقليدية وافخذت من املوارد احمللية مادة خام لصناعتها .
 .3هناك تباين يف توزيع احلرف والصناعات التقليدية بني املناطق حيث توجد مناطق تشتهر بالصناعات اخلزفية وأخرى
متتهن الصناعات املنسوجة واملعدنية .
 .0تتميز ليبيا بأسواقها الشعبية حيث يوجد يف املدن الليبية كثريا من األسواق لصناعات واحلرف التقليدية ومن هذه
الصناعات واحلرف صناعة الذهب والفضة واحلديد والنحاس والصناعات اجلليدية وصناعة األزياء التقليدية وغريها .
 ..هناك خماطر تتعرض هلا الصناعات واحلرف التقليدية تتمثل يف استرياد املنتوجات التقليدية املقلدة من اخلارج وهذا
أدى إىل اندثار بع الصناعات.
 .0ضعف االهتمام املوجه من قبل الدولة هلذا النوع من الصناعات األمر الذي أدى إىل تردي إنتاجها وفخلي بع
احلرفيني عن مزاولة نشاط احلرف والصناعات التقليدية بسبب نق املواد اخلام وارتفاع أسعارها وضعف تسويق
إنتاجهم بسبب عدم دعم ومحاية الدولة له .
 .7ضعف اجلانب التسويقي هلذه الصناعات وانفتاح السوق الليبية أمام الصناعات األجنبية .
المقترحات والتوصيات :

أتضح من خالل دراسة نتائج البحث أن ليبيا تتمتع بالعديد من الصناعات التقليدية اليت ميكن استثمارها يف اجلذب
السياحي وذلك من خالل تطوير هذه الصناعة ويكون وفق اآليت :
 .2إ براز احلرف الصناعات التقليدية وتقدمي مقبرحات علمية تساعد احلرفيني على تنشيط هذه الصناعة وإبرازها يف
اجملال السياحي .
 .0عقد املؤمترات اليت تستهدف املنظمات السياحية لالستفادة من خرباهتا يف جمال السياحة التقليدية .
 .3دعم الصناعات التقليدية مبا يلزمها من املواد األولية والتسويق واالشبراك هبا يف املعارض احمللية والعاملية .
 .0تنظيم جمال دائمة داخل املواقع السياحية لتسويق منتجات الصناعات التقليدية .
 .5العمل على افخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من استرياد املنتجات املقلدة ويف نفس الوقت جيب العمل على تشجيع
احلرفيني واجلمعيات املرتبطة هبذه الصناعات لتطوير معامل التصنيع كي يزداد اإلنتاج بكلفة أقل وحيافظ على األصالة
والدخل املناسب للحرفني لالستمرار يف مزاولة املهنة .
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 .0التوعية الشاملة من الدولة ومنظمات اجملتمع املدين بأيمية احلرف والصناعات التقليدية يف التنمية احمللية .
 .7البرويح ملنتجات الصناعات احلرفية واليدوية من خالل املعارض احمللية والدولية .
 .1إقامة املهرجانات الصيفية لعرض املنتجات التقليدية والتعريف بالسياحة .
الهوامش :

 .2وزارة التخطيط ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،الكتاب اإلحصائي،0626 ،ص .00
 .0حممد املهدوي األسطى ،الصناعات التقليدية مبنطقة مصراتة وأعميتها وأنواعها والعوامل املؤثرة ،دراسة يف جغرافية
الصناعة  ،جملة جامعة سرت العلمية  ،اجمللد السابع  ،العدد الثامن . 0627 ،
 .3حممد بودواح  ،وأروى أمحد القدسي  ،الصناعات واحلرف التقليدية ودورها يف السياحة والتنمية احمللية يف صنعاء
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الطاقة الشمسية وسبل استغاللها في الجنوب الليبي لتحقيق التنمية المستدامة
Solar energy and ways to exploit it in southern
Libya to achieve sustainable development:
د  .أبوبكر عبيدة ندار
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:

يتناول هذا البحث دراسة الطاقة الشمسية اليت تتميز بتجددها ونظافتها وعدم نضوهبا عوضا عن الطاقة التقليدية
واستغالهلا يف اجلنوب ( سبها _ غات _ الكفرة ) اللييب كمصدر للطاقة الكهربائية نظراً ملوقعه الذي حيظى مبعدل كاف
من اإلشعاع الشمسي أغلب أشهر السنة حيث ميكن االستفادة منها لتحقيق التنمية املستدامة ,ومن الدراسة اتضح أن
هناك عالقة طردية بني استخدام الطاقة الشمسية ومؤشر جمالت التنمية البشرية املتنوعة يف العديد من املدن املنتشرة
باإلقليم حيث صفاء اجلو وسطوع الشمس لساعات طويلة خالل اليوم حيث أكدت نتائج البحث أن األشعة الشمسية
كفيلة بتوليد كهرباء تكفي بل تزيد عن حاجة األنشطة االقتصادية واالجتماعية لسكان اجلنوب اللييب ,توصل البحث
أيضاً إىل استغالل الطاقة املتجددة كان له دور فعال يف تنوع اإلنتاج الزراعي وإنتاج الكهرباء باملنطقة وتنمية خاصة
بإدخال التقنية التكنولوجية احلديثة واستغالهلا للنهوض بالتنمية املستدامة للطاقات املتجددة ووضع خطة مستقبلية إلنشاء
مشاريع استثمارية هادفة كالتوسع يف املساحات الزراعية وإنشاء حمطات توليد الكهرباء وفق معطيات وظروف اجلنوب
اللييب املشجعة لالستغالل واالستفادة منها ,وأوصى البحث بالتوسع يف استغالل الطاقة الشمسية واستثمارها بإدخال
التكنواوجيا احلديثة يف املشاريع التنموية لتحقيق التنمية املستدامة.
الكلمات المفتاحية :

التنمية  ،الطاقة  ،الجنوب الليبي  ،المستدامة  ،اإلشعاع الشمسي

Solar energy and ways to exploit it in southern Libya to achieve sustainable
development:
Summary
This research deals with the study of solar energy, which is characterized by
its renewal, cleanliness, and lack of depletion in place of the traditional
energy and its exploitation in the Libyan south (Sabha - Ghat - Kufra) as a
source of electrical energy due to its location, which receives an adequate
rate of solar radiation most of the months of the year, where it can be used
to achieve sustainable development. From the study, it became clear that
there is a positive relationship between the use of solar energy and the index
of various human development journals in many cities spread across the
region, where the clarity of the weather and the brightness of the sun for
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long hours during the day, as the results of the research confirmed that solar
radiation is capable of generating sufficient electricity, but more than the
need for economic and social activities for residents The Libyan South, the
research also found that the exploitation of renewable energy had an effective
role in the diversification of agricultural production and the production of
electricity in the region and the development of the introduction of modern
technological technology and its exploitation to promote the sustainable
development of renewable energies and develop a future plan for the
establishment of targeted investment projects such as the expansion of
agricultural areas and the establishment of electricity generating stations
according to The data and conditions of southern Libya that encourage
exploitation and benefit from them The research recommended expanding
the exploitation of solar energy and its investment by introducing modern
technology in development projects to achieve sustainable development.

المقدمة:

إن االنفجار السكاين الذي شهده العامل خالل العقود الثالثة األخرية وحاجته املاسة الستخدام الطاقة يف خلق
املشاريع التنموية املتجددة ظهرت أزمة الطاقة فكان لزاماً على دول العامل خاصة املتقدم منه البحث عن مصادر جديدة
تتميز بنظافتها وتوفرها وغري مكلفة يف نفس الوقت الستغالهلا يف أسرع وقت ملختلف اجملاالت التنموية خاصة بالدول
اليت تتمتع بظروف جوية مالئمة لالستفادة من األشعة الشمسية كمصدر للطاقة البديلة وهذا فعال ما قامت به بع
الدول الصناعية الكربى كاليابان وفرنسا وروسيا والواليات املتحدة األمريكية الستغالل مصادر الطاقة الشمسية وتضعها
ضمن خمططاهتا املستقبلية كبديل للمصادر التقليدية املسببة للتلوث البيئي املخلف ألضرار كبرية ومتعددة لإلنسان والبيئة
احمليطة املعرضة للنضوب أيضاً ,و تعترب الطاقة اجلديدة حمركاً قوياً لضمان التنمية املستدامة إضافة لضماهنا ومحاية البيئة,
كما أن االستخدام األمثل والتوزيع العادل للموارد يضمن استمرارها بني األجيال احلالية والالحقة.
حتظى ليبيا كغريها من الدول العربية الواقعة مشال الصحراء الكربى مبواقع جغرايف مهم يتميز بأشعة مشسية هائلة جتعلها
ضمن الدول األعلى كمصدر للطاقة الشمسية املتجددة خاصة جزءها اجلنويب الذي يعاين من انقطاع مستمر لكهرباء
لساعات طويلة من اليوم وهذا سبب اختيار هذا البحث حيث إن الطاقة الكهربائية مؤشر مهم للتنمية املستدامة وأليميته
فإن الضرورة تستوجب استغالل األشعة الشمسية واستثمارها بإدخال التقنية املتطورة اليت حتقق التنمية املستدامة بصورة
ناجحة وفعالة يف وقت قريب .وقد مت تقسيم البحث إيل ثالثة مباحث ,تناول املبحث األول الطاقات املتجددة والعوامل
املؤثرة فيها ,واهتم
املبحث الثاين بالعالقة التبادلية بني الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة ,واحتوى املبحث الثالث الرؤية املستقبلية لتنمية
الطاقات املتجددة يف اجلنوب اللييب.
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مشكلة البحث:

تعترب ليبيا من الدول الغنية بالطاقة التقليدية ( األحفورية ) ،إال أن هذه الطاقة مهددة باالنقراض والنضوب ،لذلك
جاءت هذه الدراسة اليت تتساءل ملاذا ال تتجه ليبيا إىل الطاقات املتجددة لنهوض باقتصاداهتا وحتقيق تنمية مستدامة
تشمل النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية،؟حيث متتلك اكثر املناطق تنوعا مبصادر الطاقات املتجددة وهي منطقة
اجلنوب اللييب اليت تتوفر فيها طاقات متجددة أيمها الطاقة الشمسية  ،ولتغيري صورة الصحراء يف بلدنا من الصورة السلبية
إىل اإلجيابية  ،ووضع الصحراء ضمن خططهم التنموية املستدامة ،وكذلك ميكن توضيح املشكلة يف عدة تساؤالت
منها :
_2هل مصادر الطاقة املتجددة وإنتاجيتها كفيلة بسد حاجة سكان منطقة الدراسة وما حوهلا؟
_0هل العوامل الطبيعية تساعد على إنتاج الطاقة املتوقعة؟
_3هل الستغالل مصادر الطاقة املتجددة دور يف تطور التنمية املستدامة ؟

أهميته:

 -2االستفادة من مصادر الطاقة الشمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية .
 -0استغالل إنتاج الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 -3إبراز دور الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء بدال من املصادر األحفورية الناضبة.
_0ابراز دور املختصني يف استغالل الطاقة الشمسية واستثمارها يف حتقيق التنمية املستدامة.

أهدافه:

يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية :
 -2استغالل مصادر الطاقة الشمسية وإبراز مزاياها مبنطقة اجلنوب .
 -0إجياد احللول الالزمة ملعاناة منطقة الدراسة من نق يف الكهرباء الضرورية .
 -3مواكبة التطور التكنولوجي لالستفادة من مصادر الطاقة يف حتقيق التنمية املستدامة .
_0تطوير الكفاءات والقدرات احمللية واالستفادة منها يف استغالل الطاقة الشمسية.

فرضياته:

 _2اإلشعاع الشمسي متوفر مبنطقة الدراسة وإنتاجه كفيل لسد حاجة السكان وما حوهلا.

_ 0موقع اجلنوب اللييب املهم املتمتع بساعات طويلة من ضوء وأشعة الشمس كفيلة بإنتاج طاقة كهربائية وفرية.
_3إن إقامة مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية يسهم يف منو االقتصاد اللييب ,وحتقيق التنمية املستدامة.

المنهجية المتبعة:

مت استخدام املنهج الوصفي الذي تناول دراسة الظروف الطبيعية وظاهرة اإلشعاع الشمسي  ،ودورها يف توليد الطاقة
الكهربائية ,واملنهج التحليلي لتحليل البيانات املناخية.

منطقة الدراسة :

ميتد اجلنوب اللييب بني دائريت عرض  21ْْ -01مشاال خط االستواء والواقع ضمن مدار السرطان  5,ْْ 03مشاال املتعامد
عليه أشعة الشمس يف  02يونيو اليت تعم هذا النطاق ،وميتد هذا اإلقليم إداريا بني الواحات الشمالية اليت تبدأ بواحة
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اجلغبوب من الشرق مت جالو و أوجله ومرادة وزلة واجلفرة واحلماده احلمراء منتهية بواحة غدامس غربا ،إىل احلدود الليبية
السودانية املصرية من اجلنوب الشرقي وتشاد والنيجر من اجلنوب ،مت اجلزائر من اجلنوب الغريب ،ومن حدود مجهورية
مصر العربية شرقا إىل احلدود اجلزائرية غربا .

المبحث األول :الطاقات المتجددة والعوامل المؤثرة فيها
اوالً -مفهوم الطاقة المتجددة:

تتنوع الطاقة وتصنف تبعا ملصدرها واختالف قوهتا وقدرهتا لتحريك األجسام فمنها طاقة قدمية تقليدية باستثناء
النفط كالفحم احلجري والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية ،مث الطاقة البديلة املتجددة ذات املصدر
الطبيعي النظيفة اليت ال تبرك أثرا سلبيا كما أهنا متجددة باستمرار وال تنضب .
 (0شريف ص)206
تعددت التعريفات للطافة املتجددة  ,ومنها ما ورد عن برنامج األمم املتحدة حلماية البيئة ( ( Uneb
فقد عرفها بأهنا عبارة عن طاقة ال يكون مصدر ها خمزون ثابت وحمدود يف الطبيعة  ،تتجدد بصفة دورية اسرع من وترية
استهالكها وتظهر يف األشكال اخلمسة التالية  :الكتلة احليوية ،أشعة الشمس ،الرياح ،الطاقة الكهرومائية ،وطاقة باطن
األرض (3طنطيش،ص )26
ثانياً -مصادر الطاقة المتجددة:

مصادر الطاقة املتجددة هي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة او
غري حمدودة ولكنها متجددة باستمرار وهي نظيفة ال ينتج عنها اي تلوث بيئي ومن أهم هذه املصادر الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح وطاقة املياه وطاقة أمواج البحر وغريها وميكننا معرفة أنواع الطاقة املتجددة املتوفرة يف منطقة الدراسة والتعريف
هبا منها :
الطاقة الشمسية(solar energy) :

طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية وهي أهم مصدر للطاقة احلرارية واليت يتم حتويلها إىل طاقه كهربائية  ,وميكن اللجوء
إىل الطاقة الشمسية يف حمطات توليد الكهرباء ليتم استخدامها يف احلصول علي خبار ماء الذى يعمل علي تشغيل تر
بينات توليد الكهرباء ,و من التطبيقات الشائعة ألشعة الشمس السخانات الشمسية املستخدمة يف تسخني املياه باملنازل
بدالً من تلك السخانات اليت تعمل بالغاز الطبيعي واإلنارة.

ثالثاً -خصائص الطاقة الشمسية بالجنوب الليبي :
الشك أن العامل اآل ن حبكم التقدم التكنولوجي العصري يتجه الستغالل الطاقة املتجددة ( قوة الرياح  ،قوة املياه ،
الكائنات احلية ،ضوء الشمس بصورة مباشرة ) للحصول على الطاقة واليت تعتمد يف معظمها على املصدر الرئيسي أال
وهو الشمس ،وحسب التقديرات سيمكن هلذه املوارد أن توفر حبلول عام 0656م للبشرية حوايل  %75من الطاقة
الالزمة من الشمس اليت تنتقل على شكل موجات كهرومغناطيسية خمتلفة األطوال واليت تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية
وهي األشعة حتت احلمراء ،وأشعة مرئية مث األشعة فوق البنفسجية ،وذلك لقرب الشمس من األرض ( 206مليون
كيلومبر ) وهذه املساحة قريبة جدا باملقارنة مبسافات النجوم اليت تبعد عنا االف السنني الضوئية  (0الصيان ،ص  ) 05فمن
املعروف أن ما ينطلق من األشعة الشمسية ( درجة حرارة قلب الشمس حوايل  27مليون درجة مئوية ودرجة حرارة سطح
يقدر حبوايل  0666درجة مئوية ) إىل الغالف اجلوي تساوي  01666مرة من إمجايل الطاقة التجارية اليت تستخدمها
البشرية مجعاء ،وإن حوايل  %35من هذه الكمية ينعكس إىل الفضاء وإن الغالف اجلوي ميت  , %25يف حني تصل
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نسبة  %07من هذه الطاقة إىل األراض (5.طنطيش ،ص , ) 02وبذلك ميكن لدول العامل استغالل هذه الطاقة العامة النظيفة
البديلة ملصادر الطاقة القدمية املكلفة ماديا واملخلفة مللوثات بيئية ضارة بالصحة العامة .
تُعد ليبيا أحد أجزاء الوطن العريب الواقع ضمن املنطقة املدارية يف معظمه الغين مبعدالت هائلة من اإلشعاع الشمسي
الذي يصل يف متوسطة إيل  000واط/م / 0يوم ويتفاوت هذا املعدل من منطقة إىل أخرى(0طنطيش ،ص )260ففي منطقة
اجلنوب اللييب يصل متوسطها اليومي لإلشعاع يف حمطة الكفرة 0.65واط /م /يوم واجلدول (  ) 2يبني املتوسط اليومي
لإلشعاع الكلي لبع مناطق اجلنوب اللييب.
جدول (  ) 2املتوسط اليومي لإلشعاع الكلي لبع
املنطقة

مناطق اجلنوب خالل الفبرة 0621 _0627م
م_ط

املتوسط اليومي لإلشعاع الكلي
يناير

فرباير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمرب

اكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

0.6

0.1

0.7

0.3

0.3

0.3

0.0

0.36

5.36

5.2

0.2

3.5

5.30

سبها

0.21

0.11

5.12

0.01

0.05

7.35

7.00

0.60

0.52

5.50

0.75

3.67

5.11

الكفرة

0.03

5.31

0.60

0.10

7.00

7.03

7.05

7.26

0.05

5.07

0.76

3.66

0.65

غات
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شكل ( )2املتوسط اليومي لإلشعاع يف اجلنوب اللييب
6.05

7

5.88

5.36

6
5
4
3
2

سبها

الكفرة

غات

1
0

المتوسط ط

المنطقة

املصدر :استناداً للبيانات الواردة باجلدول ( ) 2

لوحظ من اجلدول (  ) 2والشكل (  ) 2أن الكفرة تتمتع بأعلى إشعاع مشسي حيث يصل متوسط اإلشعاع الشمسي
هبا (  ) 0.65واقلها غات حيث بلغ املتوسط اليومي هبا (  ,) 5.30وهذا راجع للموقع الكفيل الستغالل الطاقة
الشمسية من خالل توزيع األشعة الشمسية وتأثريها مثل زاوية سقوط األشعة الشمسية على سطح األرض  ،و مدة
سطوع الشمس وأثر الغالف الغازي وطبيعة سطح األرض عن اإلشعاع الشمسي مث البعد بني األرض والشمس وهذا
ينطبق على واقع اجلزء اجلنوب اللييب واتساع مساحته وخلوه من املؤثرات والعوائق ألشعة الشمس  ،كما يتميز بطول
ساعات هناره وصفاء جوه وبإجراء التجارب العديدة الستغالل هذا املصدر البديل النظيف الغري املكلف الذي ال ينضب
وظهرت دالئل إجيابية على إمكانية التوسع يف استخدام هذا املصدر على نطاق واسع يف املستقبل الذي يتماشى وزيادة
عدد سكان املدن والقرى اجلنوبية واملتمثل يف جماالت خمتلفة يف الزراعة والصناعات اخلفيفة وضخ املياه وتنقية مياه الشرب
من الشوائب املختلفة فبهذه اخلصائ املذكورة للجنوب اللييب الذي يندر وجودها يف مناطق أخرى كفيلة باستغالل هذه
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء الضرورية الستقرار االنسان .
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رابعاً -العوامل المؤثرة في توزيع مصادر الطاقة الشمسية في الجنوب الليبي .

تقدر درجة حرارة قلب الشمس حوايل 27مليون درجة مئوية ويبلغ درجة حرارة سطحها حوايل 0666درجة مئوية

(7العجمي ،ص , )225و تنتقل درجة احلرارة وضوء الشمس عن طريق جمموعة من األشعة اليت تنقسم إىل ثالث موجات إشعاعية

خمتلفة يف اطواهلا ونسبها من جمموع أشعة الشمس ( أشعة ضوئية بنسبة  ، %05أشعة محراء وحتت احلمراء بنسبة %00
 ،أشعة بنفسجية وفوق البنفسجية بنسبة  ،) %6إال أن ما يصل إيل سطح األرض سوى  %07من تلك األشعة
املسئولة على حرارة األرض ويتوقف ذلك على مؤثرات عدة تتمثل يف :
أ_ زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح األرض
يتأثر مبوقع املكان به فيحدد زاوية سقوط األشعة اليت تكون شديدة عندما تكون األشعة عمودية على السطح
الخبراقها مسافة أقل  ،فاجلنوب اللييب حيظى هبذه اخلاصية لسقوط األشعة العمودية عند تعامد أشعة الشمس على مدار
السرطان املار هبذا اجلزء وذلك يف  02يونيو .
ب_ البعد بني األرض والشمس :
يبلغ املعدل املتوسط للمسافة بني األرض والشمس  206مليون كم وفختلف من فصل آلخر فالشمس بعيدة عن
األرض يف يوليو  262مليون كم ويف يناير 200مليون كم وبالتايل يكون الفارق يف الثابت الشمسي مبعدل  % 3.5إال
أن موقع اجلنوب اللييب ال يتأثر بذلك االختالف يف األشعة الواصلة إليه.
ج_ طول النهار ومدة سطوع الشمس :
فختلف فبرة طول النهار وقصره حسب موقع املكان بالنسبة لدوائر العرض حيث بطول النهار صيفا ويقل يف فصل
الشتاء مليول األرض حنو الشمس وبعدها عنها بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان املمتد باجلنوب اللييب يزيد من
ساعات النهار املصحوبة باألشعة الشمسية املنبعثة منها احلرارة الذي ميكنه من استغالله يف توليد الطاقة الكهربائية .
د_ حالة الطقس ( الظروف املناخية السائدة )
الغيوم واألمطار والعواصف البرابية تلعب دورا مؤثرا على مقدار اإلشعاع الشمسي الواصل إىل األرض فطقس اجلنوب
اللييب نادر املطر والغيوم اليت تشجع على االستفادة واستغالل األشعة والطاقة يف خمتلف اجملاالت احلياتية لسكان املنطقة .
7طنطيش ،ص) 210

ه_ أثر الغالف الغازي وطبيعة سطح األرض :
تفقد األشعة الشمسية جزءا منها خالل امتدادها عرب السحب وخبار املاء واجلسيمات العالقة باهلواء كما أن
االرتفاع عن السطح تنخف درجة احلرارة الساقطة وامتداد السطح واجتاهه يعمل على تكون الظل املانع لوصول األشعة
عن اجلانب اآلخر ،فطبيعة اجلنوب اللييب الفسيح املنبسط يف معظمه خيلو من املرتفعات عدا الشريط احلدودي اجلنويب
واجلنوب الغريب اليت ال متثل إال مساحات قليلة جدا وميتاز أيضا إقليم الدراسة بصفاء جوه وبعده عن املسطحات املائية
وندرة غطاءه النبايت مما جيعله صاحلا إلنشاء حمطة لتوليد طاقة مشسي جديدة ونظيفة .
خامساً -اجلنوب اللييب كمصدر للطاقة الشمسية:
تسعى ليبيا الواقعة بقارة أفريقيا مشال خط االستواء والذي مير هبا مدار السرطان (  03,5مشاال ) كغريها من
الدول النامية الغنية مبواردها الطبيعية الصاحلة لتوليد الطاقة الكهربائية البديلة النظيفة واستغالهلا لسد حاجة سكان اإلقليم
من الطاقة يف اجملاالت الصناعية والزراعية والتدفئة واإلضاءة وغريها رغم امتالك ليبيا لثروة نفطية هائلة املعتمدة عليها
بشكل رئيسي حاليا ،كمورد رئيسي للدخل القومي فإن املوقع اجلغرايف للبلد جعلها تتمتع مبميزات وخصائ مهمة
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وكبرية من اإل شعاع الشمسي الكايف لالستفادة منه مبختلف فصول السنة ،فيمتد اجلنوب اللييب وهو حمور دراستنا هذه
بني دائريت عرض  21-01مشاال خط االستواء والواقع ضمن مدار السرطان  03,5مشاال املتعامد عليه أشعة الشمس يف
 02يونيو اليت تعم هذا النطاق  ،حيث يلعب دورا رئيسيا يف حتديد زاوية ورود األشعة الشمسية املصدر الرئيسي للطاقة
باإلضافة إىل صفاء اجلو وخلوه ألغلب أشهر السنة من الغيوم والسحب وندرة الرطوبة بل انعدامها لبعدها عن املؤثرات
البحرية ،كما أن اجلنوب اللييب املتسع مساحته الذى يبلغ قرابة (766.666كم )0املنخف يف ارتفاعه عدا أقصى
جنوبه اليت ال تكون عائقاً امام توليد الطاقة الكهربائية واستغالهلا يف اجملاالت املتعددة لسكان املدن والقرى املنتشرة
باجلنوب اللييب.
فإن اإلشعاع الشمسي الزاخر به اجلنوب اللييب كغريه من املناطق املمتدة ملثل هذه الدوائر العرض لساعات طويلة
كفيل بتوليد طاقة واستغالله ألغراض متنوعة حسب النشاط السكاين  ،كما أن موقع اإلقليم وطبيعته التضاريسية جعله
يتمتع بأشعة مشسية ملختلف أشهر السنة تأيت أيميتها كمصدر لتوليد الطاقة الطبيعية النظيفة البديلة.

المبحث الثاني -العالقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة:

 -2مفهوم التنمية المستدامة:

التنمية املستدامة هي منوذج شامل لألمم املتحدة  ,حيث مت توصيف مفهوم التنمية املستدامة يف تقرير للجنة ببورتالند
“ 2617التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة علي تلبية احتياجاهتا اخلاصة ”،
فاالستدامة هي منوذج للتفكري حول املستقبل االقتصادي الذى يضع يف احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية يف اطار السعي للتنمية وحتسني جودة احلياة ،ومن هنا أصبحت التنمية املستدامة مطلباً أساسياً لتحقيق
العدالة واإلنصاف يف توزيع مكاسب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة ,ومن هنا قد برزت حماوالت عديدة لتعريف
التنمية املستدامة منذ بداية ظهور ذلك املفهوم سنة  2617ومنها تعريف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية he word
 commission Environment Developmentاليت شكلتها األمم املتحدة لدراسة هذا املوضوع
وقدمت هذا التعريف عام  2617بعنوان مستقبلنا املشبرك  The common futureإذ يعد هذا التعريف شامالً
وخمتصراً للتنمية املستدامة بتعريف “اهنا التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر من دون املساومة بقدرة األجيال املقبلة
علي تلبية احتياجاهتا (1 .عبداهلل ،ص.) 000
 -0أهداف التنمية املستدامة .وتتمثل يف:
أ -حتقيق حياة أفضل للسكان وذلك عن طريق احلفاظ علي البيئة ،والتعامل مع الطبيعية مبا حيقق حياة افضل للسكان،
والقضاء على الفقر.
ب -تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئية القائمة ،وتنمية احساسهم باملسؤولية جتاهها ،وحثهم علي املشاركة الفعالة
يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف اقبراح وإعداد وتنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية املستدامة.

ج -حتقيق االستغالل األمثل للموارد  ،املتاحة ،مما يتيح فرصة كبرية لألجيال القادمة لالستفادة منها ،مما حيقق درجة
كبرية من العدالة بني األجيال احلالية واألجيال القادمة.

د -تفعيل التكنولوجيا احلديثة وربطها بأهداف اجملتمع تعتمد التنمية املستدامة بشكل كبري علي التكنولوجيا احلديثة ,
وتسعى دائما إىل تنمية استخدامها يف حتقيق أهداف اجملتمع .
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و_ تكوين _خلق _ إنشاء _ بناء بيئة عاملية جيدة ,ومتويل بعيد األجل ,من خالل التسيري الفعال للطاقات املتجددة
(6.الزوكة،ص)215

الصديقة للبيئة
 -3خصائ التنمية املستدامة ,تتعدد ومن أيمها:
أ_ تعترب التنمية املستدامة املستقبل االقتصادي واالجتماعي الواعد لسكان اجلنوب وما جياوره فهي تنمية طويلة املدى.
ب_تليب املتطلبات احلالية وتضمن حق األجيال القادمة للسكان.
ج _احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعية من خالل عناصره األساسية كاهلواء واملاء وغريها واملوارد الطبيعية(26.شريف
ص )206_201

أهمية استخدام الطاقة المتجددة في الجنوب الليبي :
نظراً لوقوع املنطقة يف احلزام الشمسي ومساحتها الواسعة ،حيث متتلك املنطقة إمكانات السطوع كبرية تشجعها
على استخدام هذا املصدر ،كذلك اتساع النطاق الصحراوي الذى ميثل حوايل  %16من مساحة ليبيا الذى يسمح
باستغالله إلقامة حمطات لتوليد الطاقة الشمسية ونقل إنتاجها من الكهرباء إىل املدن وخاصة املدن الواقعة بالقرب منها
مثل براك الشاطئ ,ومن هنا يبدو واضحاً أيمية الطاقة املتجددة واحلاجة هلا حلياة واملستقبل املشرق ملنطقة الدراسة ,إذ
يبلغ اإلشعاع الشمسي قرابة (  ) 0166كيلو وات | ساعة للمبر املربع يف السنة بالصحراء الليبية فليبيا قادرة عن إنتاج
(  ) % 7من اإلنتاج العاملي للطاقة الشمسية (22إبراهيم ,ص  ، ) 007وتتمثل أيمية تنفيد برامج الطاقة املتجددة يف اآليت:
اوالً -المؤشر االجتماعي:

إن حماوالت حتسني نوعية احلياة املعيشة قائمة حىت اآلن على استغالل مصادر الطاقة التقليدية ( مع مالحظة الدور
املهم للطاقة الكهربائية خالل املراحل األوىل من التصنيع) ،فضال عن أيميتها يف األغراض اإلنتاجية ،فإن احلصول على
الطاقة النظيفة واملوثوقة يشكل شرطا ضروريا لتحقيق جزء من الرخاء االجتماعي لدى سكان القري الذين يعانون انقطاع
الكهرباء املستمر ,وكذلك توفر فرص عمل للمواطنني ورفع املستوى الصحي والتعليمي ,حيث يسهم استعمال الطاقة
الشمسية يف املناطق النائية للتدفئة احلرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار أو جتفيف احملاصيل ,و حتتاج مشاريع البىن التحتية
كاملرا فق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة يف املناطق النائية والصحراوية املعزولة إىل مصادر متويلية ضخمة ،حيث
تستمد طاقتها من مصادر الطاقات املتجددة ومن شأهنا كذلك أن تعمل على حتفيز االستثمار يف هذا اجملال ،و تسهم
يف توزيع الفرص العادلة بني مجيع املناطق ،وكذلك توفر أنظمة الطاقة املتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة
تكنولوجيا.
ثانياً -املؤشر االقتصادي:
يعترب قطاع الطاقة مفتاح التنمية االقتصادية ،حيث توجد عالقة قوية بني النمو االقتصادي والتوسع يف استهالك
الطاقة.
و تعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع وحتسني اإلنتاجية أو للمساعدة على زيادة
الدخل احمللي من خالل حتسني التنمية الزراعية وتوفري فرص عمل خارج القطاع التقليدي ،ومن املعلوم أنه بدون الوصول
إىل خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر فرص العمل وزيادة اإلنتاجية وبالتايل الفرص االقتصادية املتاحة
حمدودة بصورة كبرية .
إذ إن توفر هذه اخلدمات يساعد على إنشاء املشاريع الصغرية وعلى القيام بأنشطة معيشية وأعمال خاصة ،ويعترب
الوقود كذلك ضروريا للعمليات اليت حتتاج إىل حرارة وألعمال النقل وللعديد من األنشطة الصناعية ،باإلضافة إىل دور
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مشاريع الطاقات املتجددة يف استحداث الوظائف ،حيث تلعب مشاريع الطاقات املتجددة دورا بارزا يف استحداث فرص
العمل الدائمة ,و متكن سكان الريف يف حتفيز النشاط االقتصادي الذي يبرتب عنه حتسني الظروف املعيشية(20.حالم ،ص)00
ومن املعلوم أن اجلنوب اللييب ينتشر فيه العديد من املدن والقري خاصة يف سبها ،وباستخدام الطاقة املتجددة ( االشعاع
الشمسي ) يف جمال الزراعة لرفع وحتسني اإلنتاج وتوفر فرص العمل ورفع مستوي املعيشة.
ويتجلى الدور األساسي للطاقات املتجددة يف ضمان إمداد نظام التنمية احلايل مبصدر موثوق ومستدام للطاقة من خالل
االعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد االستثمارات القائمة على موارد كالنفط والغاز وزيادة إسايمات
القطاعات املتجددة يف الناتج احمللي اإلمجايل واحلفاظ على مكانة الدول يف أسواق الطاقة العاملية وتعزيز منو االقتصاد

الوطين.

ثالثا -مؤشر التغير المناخي واآلثار الصحية والبيئية :
يتزايد الطلب على الطاقة واخلدمات املرتبطة هبا ملواكبة التنمية االجتماعية واالقتصادية وحتسني رفاهية الناس وصحتهم,
حيث حتتاج كل اجملتمعات خلدمات الطاقة لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية على سبيل املثال(اإلضاءة والطهي،
وحتقيق الراحة يف األماكن ،والتنقل ،واالتصال) وخلدمة العمليات اإلنتاجية .ومنذ سنة 2156م ،تزايد االستخدام
العاملي للوقود األحفوري (الفحم ،والنفط ،والغاز) ليسيطر على املعروض من الطاقة مسفراً عن منو سريع النبعاثات ثاين
أكسيد الكربون الضار بصحه اإلنسان خاصة ,واحلد من انبعاث الغازات الساخنة اليت تعمل على تآكل طبقة األوزون
الذى يسمح بوصول األشعة فوق البنفسجية الضارة حبياة الكائنات احلية وفخفيف التغري املناخي العاملي الناتج عن
امللوثات املتعددة هو إحدى القوى الرئيسية الدافعة وراء الطلب املتزايد على استخدام تكنولوجيا الطاقة املتجددة ،ومع
ذلك فإن تقييم العبء املتزايد من نظام الطاقة على البيئة وحتديد النفايات احملتملة واآلثار األخرى اليت جيب أن تؤخذ
بعني االعتبار ,وفضالً عن امتالكها إلمكانيات ضخمة للتخفيف من حدة آثار تغري املناخ ،تستطيع الطاقة املتجددة
أن تقدم منافع أوسع ,قد تسهم الطاقة املتجددة ،إذا ما نُفذت بشكل امثل ،يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ،واحلصول
على الطاقة املتجددة يوفر إمداد آمن من الطاقة املستمر ،وخيف اآلثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

المبحث الثالث -الرؤية المستقبلية لتنمية الطاقات المتجددة في الجنوب الليبي:

بالنظر إىل األيمية األساسية للطاقة يف حتقيق مزيد من الرخاء ،فإن حاجة العامل اليها يف تزايد مطرد يوما بعد يوم ،
وذلك يلزم زياده مستويات خدمات الطاقة وتعددها ومن مث ،هناك حاجة جلية إىل اسبراتيجيات ومبادرات واعدة
لتعجيل تطوير تكنولوجيا الطاقة املستدامة وتطبيقها (23.تقرير اللجنة ،ص , )20ويتطلب االهتمام بالتكنولوجية احلديثة لرفع من
عملية التنمية املستدامة هلذه املنطقة أدى الخنفاض وركود يف جمال استخدام الطاقات املتجددة ،وبصورة أخرى تعترب
تنمية الطاقات حمدودة وحتتاج إىل وعي وتطويرها وتأهيل اإلنسان وتوعيته بأيمية إنتاج الطاقة واستخدامها من مصادرها
املتعددة
اسبراتيجية ورؤبة برامج لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلنوب اللييب حيت عام 0636م:
ان استخدام الطاقة املتجددة حيقق العديد من األهداف اليت هي أساس كل تنمية حقيقية ومستدامة  ،سواء فيما يتعلق
بتنويع مصادر الطاقة ،أو احملافظة علي البيئة وعدم استنزاف املوارد  ،أو تلبية الطلب املتزايد علي الطاقة ،أو حتقيق
التوازن بني األجيال احلالية واملقبلة وتوفري فرص عمل جديدة  ،وفيما يلي سنتناول بشيء من التفصيل احملاور واألهداف
اليت حتققها الطاقة املتجددة يف سبيل التنمية املستدامة اليت تتضح يف اآليت:
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 _2تنويع مصادر الطاقة :
إن االستخدام املفرط ملصادر الطاقة التقليدية  ,يؤدي إىل مشكلتني يما (االستنزاف والتلوث ) ،لذا وجب ضرورة
توازهنا يف الطبيعة من حيث االستخدام وحق األجيال القادمة منها ،وهو ما يستدعي األخذ بالتنمية املستدامة ملصادر
الطاقة من خالل البحث والدراسة واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة ,خلف استخدام مصادر الطاقة التقليدية
املستخدمة يف إنتاج الكهرباء ،واالستفادة منها يف جماالت أخري تدر عائداً اكرب كالتصدير مثالً ،ومن ناحية أخري
جيب تصحيح سياسات دعم الطاقة التقليدية حيت يتم ترشيدها واحلفاظ عليها وتعظيم االستفادة من مصادر الطاقة
املتجددة كالطاقة الشمسية (20.اجلواررين ،ص )55
 _0تطوير امليزة التنافسية للطاقة املتجددة :
تستمر تكلفة الطاقة الشمسية يف االخنفاض بفضل التكنولوجيا األساسية املستخدمة يف اإلنتاج ،اذا استمرت امناط
التكلفة علي اخنفاضها ،فيمكن توقع اخنفاض تكاليف تركيب االلواح الضوئية بني  %7-3سنوياً  ،خالل األعوام
املقبلة ،وبذلك ميكن أن تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عرب األلواح الضوئية غري املدعومة يف منطقة الشرق االوسط ومشال
أفريقيا تنافسية مع تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي يف الفبرة بني  0605-0625حسب أسعار الغاز
والكربون.

 _3حتقيق التوازن بني األجيال احلالية واملقبلة :
تتطلب املعاجلة املوضوعية ملسألة اقتصاد الطاقة دراسة املعادلة (:الطاقة =الرفاهية ) دراسة وافية ،فالطاقة تسهم
إسهاما إجيابيا يف زيادة رفاهة اإلنسان مبا تقدمه من خدمات كالتدفئة واالضاءة والطهي والنقل والتسلية واالستجمام
وغريه وبكوهنا زاداً الزماً لإلنتاج االقتصادي واالجتماعي.
فالطاقة املتجددة هي الوسيلة الوحيدة لنشر العدالة يف العامل وحتقيق املساواة بني األجيال احلالية والقادمة فاستخدام
الطاقة الشمسية اليوم لن يقلل من نصيب االجيال الالحقة بل إن االعتماد علي الطاقة املتجددة سيجعل مستقبل اوالدنا
واحفادنا أكثر أماناً ورفاهه.
 _0تلبية الطلب املتزايد على الطاقة :
يزداد الطلب علي الطاقة بنسبة سبعة باملائة سنوياً يف منطقة الشرق األوسط وجنوب أفريقيا ،وبالتايل ميكن أن تليب
الطاقة املتجددة يف ليبيا هذا الطلب املتزايد وتصدير الفائ إىل باقي بلدان املنطقة لتلبية الطلب على الطاقة ،وبالتايل
توفر مورد مهم للعملة الصعبة يدعم االقتصاد الوطين ويسهم يف زيادة االستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة.
(25البخاري،ص)00

دراسة اجلدوى االقتصادية واسبراتيجية الطاقات املتجددة يف اجلنوب اللييب امر مهما لبناء تنمية مستدامة الستثمار
تلك الطاقات وذلك بوضع خطط مناسبة لتدريب كوادر ذات عالقة بالطاقات املتجددة لتوفري فرص عمل يف هذا
املشروع ،ومعرفة مدى مالءمة املؤسسات املصرفية لدعم تلك املشاريع وبناء سياسة لتشجيع املواطنني الستخدام الطاقات
املتجددة ،ونعطي االهتمام األول مبنظومات الطاقة الشمسية وصيانتها وتوفريها يف سوق العمل ونظرا لنق اخلربة يف
تصنيعها يتم استريادها من اخلارج ،فال بد من نقل عملية هذه التكنولوجيا وتوطينها على املدى البعيد فتحتاج إىل  5أو
 0سنوات .
كما تسهم البيئة املناخية ملنطقة الدراسة واملساحات الواسعة الواقعة يف احلزام الصحراوي كافية لنصب أكرب املنظومات
الشمسية ،وبالرغم من االستفادة بشكل ضعيف لطاقة الشمسية إال أهنا تضل أفضل من الطاقة اليت مل تستغل بشكل
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جيد مقارنة بالطاقة الشمسية ,باستخدام الطاقة الشمسية يف تغطية أمحال املناطق النائية و املعزولة عن الشبكة الكهربائية
يف اجلنوب اللييب ،فيمكن أن نضع هلا خاليا طاقة مشسية لتلبية احتياجاهتا من الطاقة الكهربية ،كما ميكن أن تستخدم
الطاقة الشمسية على مستوى االستهالك املنزيل أو التجاري لتلبية االحتياجات اليومية من الطاقة .ويؤدي هذا االستخدام
من الطاقة الشمسية إىل فخفيف الضغط على الشبكة الكهربية و تقليل نسبة العجز يف توليد الطاقة.
إن تقنية مشروع مستقبلي وجزء من الواقع القائم إلنتاج التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية جيعل من اجلنوب
اللييب أكرب مصدر للطاقة املتجددة ،فالصحراء الليبية تستقبل أشعة مشسية تقدر (  ) 7أضعاف سقوطها على وسط
أوروبا ولكل مبر مربع يوميا وهبذه النسبة فأهنا تغطي احتياجات أوروبا من الطاقة بنسبة  %06تقريبا ،وأن كل كيلو مبر
مربع واحد من الصحراء قادر على إنتاج  056ميجا واط يف السنة ,من أهم ما يدعم هذا املشروع املقومات اليت تتميز
هبا منطقة الدراسة عدد ساعات سطوح الشمس يف الصحراء وخاصة يف فصل الصيف كما ان املنطقة غنية برمال السيلكا
اليت تستخدم يف صنع املرايا الشمسية والعوازل احلرارية ،اجلبال املوجودة يف املنطقة لتخزين الكهرباء إلعادة االستفادة
ليال .
من هنا نرى رؤية مستقبلية جيدة ملنطقة اجلنوب اللييب بصفة عامة ملا حتويه من مقومات تساعد على انتاج الطاقات
املتجددة ( الشمسية ) ،يعترب مشروعاً استثمارياً ناجحاً بوضع خطة مناسبة إلنشاء هذا املشروع حسب املعطيات اليت
مت دراستها لتوفري تنمية مستدامة داخل املنطقة  ،و ما متر بيه بالدنا من وضع التيار الكهربائي الغري مستقر وخاصة يف
فصل الصيف  ،نالحظ ان هناك اجتاه ايل فكرة استعمال الواح الطاقة الشمسية وبدأ اإلقبال يف تزايد وتطور تكنولوجية
الطاقات املتجددة وتوفري اإلمكانيات بشكل يتناسب مع اإلنسان ،فان هذا يزيد من فرص تنمية مستدامة للطاقات
املتجددة هبذه املنطقة خاصة وبليبيا عامة ,وبالرغم من مسايمتها بشكل ضعيف يف وقتنا احلاضر إال أهنا ميكن أن تسهم
يف توفري خمزون للطاقة املستدامة ،وان اغلب اإلمكانيات اليت حتتاجها ال تزال تعاين من النق املستمر وارتفاع األسعار،
فلهذا حنتاج عدة سنوات لكي نعتمد على تكنولوجيات الطاقة املتجددة .
إن واقع اجلنوب اللييب كفيل بإنتاج التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية بإدخال التقنية احلديثة وجيعله من أكرب مصادر
الطاقة الشمسية حيث تستقبل الصحراء اجلنوب اللييب أشعة مشسية لساعات طويلة ألغلب أشهر السنة اليت ميكن
استغالهلا لضمان مستقبل جديد وبشكل ممتاز يف ظل توفري واستحداث تنظيمات وتصاميم لربامج الطاقة املستدامة
وتشجيع االعتماد عليها بشكل مستدام من خالل تكوين هنج تشاركي لتوفري التكنولوجيات اليت حتتاجها الطاقة الشمسية
و االعتماد على الطاقات املتجددة جيعل مستقبل األجيال القادمة أكثر أمانا فهي طاقات ال تنضب وغري ملوثة للبيئة،
و هذا ما جيعلها أكثر أمانا واستخداما لو توفرت الفرص واإلمكانيات الستغالهلا استغالالً امثل.

الخاتمة :

تعترب ليبيا من أبرز الدول اليت تتمتع بقدر كبري من األشعة الشمسية كمصدر للطاقة املتجددة النظيفة  ،ولديها فرص
خللق التوازن بني التنمية املستدامة والطاقات املتجددة ،ومع ذلك مازالت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية املهددة
بال نضوب ،لذلك البد من وضع اسبراتيجية و وخطط مستقبلية الستغالل تلك املصادر لتحقيق تنمية مستدامة وفق
الطاقات اليت تتسم باالستمرارية ،وتعترب الطاقات املتجددة والسيما الطاقة الشمسية البديل املمكن للطاقات التقليدية،
فهي ال تنضب عالوة على ذلك فهي طاقات نظيفة ال تؤثر على البيئة إذا ما مت استغالهلا بشكل فعال ،من خالل بذل
العديد من اجلهود كإقامة املشاريع اخلاصة بالطاقة الشمسية يف اجلنوب اللييب يوفر العديد من الفرص يف حتسني املستوى
املعيشي والتمتع حبياة نظيفة ،إضافة إىل إمكانية حتسني اخلدمات العمومية كاإلمداد بالشبكة الكهربائية للمناطق القريبة
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وتوفري االحتياجات الضرورية من الطاقة للمواطنني ،وإن قلة االهتمام باستخدام املصادر املتجددة إلنتاج الطاقة والفهم
اخلاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات تكنولوجيات الطاقة املتجددة من قبل األطراف املعنية و اجملتمع بأسره يُعد عائقا كبريا حنو
االعتماد على املصادر املتجددة يف إنتاج الطاقة .

النتائج والتوصيات :
اوالً -النتائج :

 -2إمكانية استبدال احملطات احلرارية الشمسية بدال من احملطات اليت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية .
 -0هناك عالقة ارتباط طردية بني قيم اإلشعاع الشمسي وقيم السطوع الشمسي ودرجة احلرارة العظمى .
 -3عدم بروز دور احلكومة يف استخدام وترشيد الطاقة الشمسية يف حتقيق التنمية املستدامة .
 _ 0عدم اهتمام احلكومة باستخدام التقنيات احلديثة الستغالل الطاقة الشمسية باملناطق اجلنوبية الرائدة يف هذا اجملال.
 -5احلاجة الكبرية ايل شركات التصنيع واملهندسني والفنيني يف استخدام تكنولوجيا املتقدمة يف إنتاج الطاقة الشمسية.
 -0تعترب الطاقات املتجددة بديال حقيقيا للطاقة األحفورية خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية فهي مبثابة فرصة لتحقيق
التطور االقتصادي واالجتماعي.

ثانياً-التوصيات:

 -2تنفيذ خطط وبرامج الطاقة املتجددة على الصعيد احمللى واالستفادة من اخلربات الدولية.
-0نشر الوعي والتطور التكنولوجي من أجل النهوض بتنمية مستدامة للطاقات املتجددة .
-3استغالل دور الطاقة املتجددة يف تنوع االقتصاد احمللى وفائدهتا االجتماعية.
-0البرويج اإلعالمي عن أيمية إنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.
-5تفعيل سياسات التحكم يف الطاقة والنهوض مبصادر الطاقة املتجددة .
 -0تشجيع البحث والتطوير يف جمال الطاقات املتجددة واستغالهلا خاصة الطاقة الشمسية يف اجلنوب اللييب من خالل
إنشاء معاهد ومراكز وكليات متخصصة يف هذا اجملال .

المصادر والمراجع:
_ 2شريف  ,عمر  ،استخدام الطاقات املتجددة ودورها يف التنمية املستدامة ( دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر)  ،قسم العلوم
االقتصادية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,،جامعة احلاج األخضر  ،باتنة0667 ،م.
_ 0شريف  ,عمر  ،مرجع سابق
 -3طنطيش  ،مجعة رجب ،وأخرون  ،دراسات يف جغرافية مصادر الطاقة  ،منشورات  ،مالطا 2666,م.
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المقومات البيئية الصحراوية ودورها في الجذب السياحي (مدينة غدامس نموذجا)
المستخلص:

د .علي منصور علي سعد /كلية البربية الرياينة /جامعة الزنتان
د .حممد صاحل عمر املقرم /كلية البربية تيجي /جامعة الزنتان

تعد السياحة البيئية واحدة من أفضل األمناط السياحية العاملية يف الوقت احلاضر ملا تتمتع به من مقومات جعلتها يف
مقدمة األمناط السياحية كوهنا سياحة نظيفة تعمل على احلفاظ على املناطق الطبيعية وحماولة استدامتها بيئياً واستثمارها
بشكل أمثل مبا يعود بالنفع الكبري على مجيع األطراف املشاركني يف العملية السياحة ،وتتجلى أيمية السياحة البيئية من
خالل ما توفره من آثار إجيابية كزيادة إيرادات اجملتمع احمللي واحلفاظ على املناطق الطبيعية وحتسني مستوى البيئة وتنمية
البىن التحتية وحتسني وتطوير املزارات السياحية ،وكذلك احليلولة دون وقوع آثار سلبية؛ كتدمري جودة البيئة وتشوية املناطق
السياحية وتلوث املياه واهلواء ،وهتدف هذه الدراسة إلبراز ما متتلكه مدينة غدامس من مقومات جذب سياحية متعددة
ومتنوعة مالئمة ملمارسة النشاط السياحي البيئي ،فضالً عن املناظر الطبيعية واألجواء اخلالبة اليت متتاز هبا املدينة واليت
توفر للسواح متسعاً كبرياً ملمارسة االنشطة والفعاليات اخلاصة بالسياحة البيئية .وقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج
لعل من أيمها :أن مدينة غدامس تعد من بني أهم املدن التارخيية املعروفة عاملياً حيث يرجع تارخيها اىل أكثر من أربعة
اآلف سنة قبل امليالد وهي بذلك تعترب من أقدم املراكز احلضرية احلية يف العامل ،تعد السياحة البيئية واحدة من أفضل
األمناط السياحية املوجودة يف مدينة غدامس كوهنا سياحة نظيفة قائمة على زيارة املناطق الطبيعية واحملافظة عليها
واستدامتها بيئياً ،وبناءً على النتائج املستخلصة أوصت الدراسة بعدة توصيات أيمها :ضرورة االهتمام بالسياحة البيئية
كوهنا من أهم وأفضل األمناط السياحية يف غدامس ،العمل على تنمية السياحة البيئية من الناحية البيئية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية ،العمل على الرفع من مستوى اخلدمات املقدمة للسياح يف مناطق اجلذب السياحي
واالستعانة خبربات منظمة السياحة العاملية يف هذا اجملال املهم.
الكلمات المفتاحية :مدينة غدامس ،السياحة البيئية ،المقومات البيئية الصحراوية ،الجذب السياحي.

Abstract:

Environmental Tourism (ET) is one of the best international tourism
patterns. Its components make it tops the tourism forms. It protects, invests
and sustain the natural areas. It contributes to increase the local society
revenues, improves, and protects the tourism's infrastructure in the tourism
areas. ET prevents the negative effects on the quality of the environment,
such as air and water pollution. This paper aimed to study the tourism
possibilities in Ghadmis City in order to revive ET activities in Libya, as well
as to invest the natural diversity in the city and surrounded areas, where
environmental diversity in the study area constitutes a wide space to practice
all ET activities for tourists. Finally, the paper concluded that Ghdamis City
is one of the best historical cities at the global level. Historically, it classified
as the oldest urban centre in the world (4000 years PC). The study highly
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recommended to invest the ET possibilities available in Ghadmis City and
surrounded areas, which can contribute to support the national economy in
Libya.

Key words: Ghadames City, Eco-tourism, Environmental Elements of the
المقدمة :

Desert, Tourist Attractions

تلعب السياحة البيئية دوراً فاعالً يف تنمية احلركة السياحية يف العديد من دول العامل يف الوقت احلاضر ،حيث شهد
هذا النوع من السياحة خالل السنوات األخرية اهتماماً متزايداً من الدول ،وتطوراً كبرياً يف أعداد السواح الذين ميارسون
النشاط السياحي البيئي لكونه يوفر العديد من الفوائد االجيابية اليت من شأهنا جعل السياحة البيئية يف مقدمة األمناط
السياحية ،وحماولة استثمار آثارها اإلجيابية واحلد من اآلثار السلبية اليت قد تنجم عنها.
ظهر مصطلح السياحة البيئية (  )ECO-TOURISMمنذ مطلع الثمانينات من القرن العشرين ،وهو
مصطلح حديث نسبياً ،جاء ليعرب عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي ميارسه اإلنسان حمافظاً على
املرياث الفطري الطبيعي واحلضاري للبيئة اليت يعيش فيها ،والسياحة البيئية أو السياحة الطبيعية إن جاز التعبري هي :ذلك
النوع البرفيهي والبروحيي عن النفس والذى يوضح العالقة اليت تربط السياحة بالبيئة ،أو مبعىن آخر كيف يتم توظيف
املقومات البيئية من حولنا لكى متثل منطاً من أمناط السياحة اليت يلجأ إليها الفرد لالستجمام فالسياحة البيئية ما هي إال
()2
عرف الصندوق العالمي للبيئة
متعة طبيعية ،متعة بكل شيء طبيعي يوجد من حولنا يف البيئة الربية والبحرية  .وقد َ

(السياحة البيئية) بأنها" :السفر إىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل يتعرض توازهنا الطبيعي إىل اخللل ،وذلك
لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية وحضاراهتا يف املاضي واحلاضر" ،فهي سياحة تعتمد بالدرجة األوىل على
الطبيعة مبا حتويه من مناظر خالبة وأجواء رائعة وبيئة بكر مل تطاهلا يد اإلنسان فتفسدها(.)0
متثل السياحة يف ليبيا قطاعاً اقتصادياً مهماً خلدمة االقتصاد واجملتمع؛ هلذا السبب ،يعد حتديد أهداف وغايات
التنمية السياحية أمراً ضرورياً؛ ألهنا حتدد مسار السياحة ومستقبلها بالبالد ،ومن املعلوم أن إعداد اخلطة االسبراتيجية
املتكاملة للتنمية السياحية يتمحور حول هدفني أساسني يتمثالن يف :زيادة إيرادات عملية التنمية السياحية ألقصى حد
ممكن ،والتقليل من اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية ألدىن مستوى ،وتكتسي السياحة الداخلية أيمية كبرية يف العديد
من الدول ملا توفره من تشغيل مستمر للمنشآت والفعاليات السياحية احمللية؛ وهذا يعىن إنعاش لألسواق الراكدة من
خالل تشغيل يد عاملة إضافية يف تلك املنشآت وكذلك تنشيط عمل قطاعات أخرى تقدم خدمات للسياحة كالنقل
واألسواق احمللية مبختلف منتجاهتا ويساهم بفاعلية يف تنويع مرتكزات االقتصاد الوطين  ،ومن هنا ينبغي أن يكون لإلنسان
والدولة دوراً إجيابياً فاعالً يف صيانة البيئة واحلفاظ على توازهنا البيئي ,ومن أجل كل ماتقدم جاء هذا البحث ليسلط
الضوء على املقومات البيئية والتارخيية ملدينة غدامس وأيميتها يف احلفاظ على النظام البيئي وتوازنه ,واالستفادة منه ألقصى
حد ممكن يف ضوء التجارب العربية يف هذا املضمار.

مشكلة البحث:
مع تدفق أعداد السياح بشكل كبرية للمواقع السياحية ،واهتمامهم بالتنوع احليوي ،جرى فخريب وتدمري للعديد من
البيئات وهتديد للحياة الفطرية هبا ،ولذا بدأت تتعاىل األصوات بضرورة اهتمام السياحة باملظاهر البيئية ،وتبني أنه ال
ميكن احلفاظ على البيئة إال بتكاثف اجلهود بني السكان احملليني واجلهات احلكومية املسؤولة ومؤسسات اجملتمع املدين
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واملنظمات اليت تعىن بالبيئة ألجل احملافظة عليها وصيانتها من التدمري والعبث ،وكذلك احملافظة على األماكن األثرية
ومحايتها ألهنا ثروة ال تقدر بثمن .ومن هنا ظهر مصطلح السياحة البيئية يف مطلع الثمانينات من القرن العشرين ،ليعرب
عن نوع جديد من النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي ميارسه اإلنسان حمافظاً على املرياث الفطري الطبيعي واحلضاري
للبيئة اليت يعيش فيها.
مما سبق تربز مشكلة الدراسة يف كون السياحة البيئية واحدة من أهم األمناط السياحية حالياً إال أهنا مل تأخذ
مكاهنا ودورها الطبيعي يف مدينة غامس بشكل خاص ،ويف باقي املدن السياحية الليبية بشكل عام على الرغم من كون
الدولة متتلك مقومات جذب سياحية متعددة ومتنوعة ميكن أن تؤسس لقيام نشاط سياحي بيئي بأشكال متعددة
ومتنوعة ،فضالً عن قلة الدراسات يف هذا اجملال املهم .وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف جمموعة من التساؤالت كالتايل:
 .2ما هي أهم اخلصائ السياحية املميزة ملنطقة الدراسة؟
 .0هل تتوفر مبدينة غدامس الليبية مقومات بيئية صحراوية وأثرية تكفي جلذب السياح من خمتلف دول العامل؟
 .3هل تتوفر مبنطقة الدراسة اإلمكانيات املادية والبشرية إلجناح هذه النمط السياحي دون اإلضرار باجلانب البيئي؟
أهمية البحث:

تتضح أيمية الدراسة من أيمية السياحة البيئية كوهنا تسلط الضوء على السياحة البيئية باعتبارها واحدة من أهم أمناط
السياحة احلديثة يف العامل؛ نظراً ملا ميكن أن توفره من فوائد مجة تشمل مجيع املشاركني يف العملية السياحية من خالل
االستثمار األمثل ملقومات اجلذب السياحي يف مدينة غدامس؛ ملمارسة مجيع األنشطة والفعاليات السياحية البيئية وفقاَ
إلمكانيات اجلذب البيئي املتوفرة مبنطقة الدراسة مبا يسهم يف تنويع مرتكزات االقتصاد الوطين.
أهداف البحث :هتدف هذه الورقة لتحقيق جمموعة من األهداف لعل من أيمها ما يلي:

 .2تسليط الضوء على أحد أهم األمناط السياحية العاملية يف الوقت احلاضر أال وهو السياحة البيئية.
 .0إبراز مقومات اجلذب السياحي يف مدينة غدامس وما تتمتع به هذه املدينة من مقومات سياحية متعددة
ومتنوعة متكنها من أن تكون قبلة للسواح من خمتلف دول العامل.
 .3تعريف السكان وحث اجلهات املسؤولة وصناع القرار بأيمية احملافظة على مقومات اجلذب السياحي من خالل
استدامتها بيئياً.

منهجية البحث:

مت االعتماد إلجناز هذه الدراسة على منهجني :املنهج الوصفي التحليلي Descriptive Analytical
 Approachواملنهج التارخيي  ،Historical Approachحيث مت االعتماد على األول (الوصفي) يف وصف
املشكلة وطبيعتها وأبعادها وآثارها واكتشاف العالقات بينما مت االعتماد على املنهج التارخيي لتسجيل املالحظات والتقييم
وحتليل النتائج واستنتاج اخلالصة ملشكلة البحث.
منطقة الدراسة:

تقع مدينة غدامس كما هو مبني بالشكل ( )2يف أقصى مشال غرب ليبيا يف منخف غدامس على احلافة الغربية
للحماده احلم ـراء على ارتفاع يبراوح ما بني  376-306مبراً فوق مستوى سطح البحر ،وتبعد عن مدينة طرابلس

124

املصدر  :عمل الباحثني استناداً إىل Google Earth

مبسافة تقدر بنح ــو  006كم ،وعن مدينة غات يف اجلنوب اللييب مسافة  166كم ،وهي أقصى الواحات الليبية يف االجتاه
الغريب حيث تلتقي عندها األراضي الليبية التونسية اجلزائرية .أما فلكياً فهي تقع عند تقاطع خط طول  °6 ʹ0شرقاً،
ودائرة عرض  °36 ʹ0مشاالً(.)3
وتتميز هذه الواحة عن الواحات الليبية بتوفر مصدر ثابت من املياه اجلوفية ،وحتيط هبا الكثبان الرملية من اجلهتني
الشمالية والغربية على شكل هالل ،ونظراً أليمية هذا املوقع فقد أطلق عليها اسم بوابة الصحراء حيث يبدأ بعد حوض
غدامس يف اجتاه الشرق واجلنوب االمتداد الواسع للحمادة احلمراء ،وقد أسهم هذا املوقع املتميز واملوارد املائية الوفرية يف
استقرار وتواصل احلياة فيها لقرون عديدة ،فهي أقصى مدن الواحات الليبية تطرفاً ناحية الغرب وأقصاها أيضاً باجتاه
الشمال وأقرهبا ملدن اجلبل الغريب واملراكز احلضرية الساحلية الغربية ،وتعترب من الواحات الرئيسية ،ومركز حضري مهم يف
اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا ،أما بالنسبة ملناخها فهو صحراوي بأمت معىن الكلمة ،فالرياح السائدة هي الرياح اجلنوبية
واجلنوبية الغربية احلارة اجلافة احململة بالغبار واألتربة؛ واليت تتسبب يف ارتفاع درجات احلرارة إىل أرقام قياسية خالل فصل
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الصيف؛ فقد سجلت املدينة خالل شهر يونيو سنة 2630م ( )55.0درجة مئوية مما يصنفها بالتايل ضمن أعلى درجات
احلرارة املعروفة على نطاق العامل ،يف حني هتبط احلرارة إىل أقل من  0درجات مئوية حتت الصفر كما حدث يف شهر
يناير سنة 2637م ،وبالنسبة لكميات األمطار فقد سجلت أكرب الكميات ( 56.0ملم) خالل سنة 2670م ،يف حني
تسجل أقل من امللليمبر الواحد خالل معظم السنوات(.)0
المناقشة واالستنتاجات

أوالً  -النشأة والخلفية التاريخية لمدينة غدامس:

نشأت واحة غدامس يف مكان يسمح تكوينه اجليولوجي باختزان طبقة مائية تعلوها تكوينات ضعيفة تؤدي إيل انبثاق
املياه تلقائياً إيل سطح األرض على شكل عيون وذلك بسبب الضغط الواقع عليها( ،)5وقد منت حول منطقة هذه العيون
غابة من النخيل ش َكلت عامل جذب الستقرار السكان بعد أن ساد اجلفاف املنطقة الصحراوية احمليطة هبا خاصة
فأصبحت الواحة عامرة بالسكان منذ األزمنة القدمية ،واجلدير بالذكر أن غدامس تعد من أهم مراكز احلضارة الليبية
وأقدمها علي مر العصور حيث تدل اآلثار اليت وجدت بالواحة علي أهنا كانت ذات حضارة معاصرة للحضارة املصرية
القدمية ،كما أن بع اآلثار والنقوش اليت مت العثور عليها يرجع تارخيها إىل ما قبل العصر الروماين ،واملرجح أهنا من بقايا
حضارة اجلرمنتيني( ،)0كما تشري املعلومات إىل أن القنصل الروماين (لوسيوس كورنيليوس) قد احتل غدامس عام  26قبل
امليالد وبقيت املدينة فبرة من الزمن حتت السيطرة الرومانية وعرفت آنذاك باسم (سيداموس) ،والتزال بع الشواهد
املادية اليت تدل علي وصول الرومان ايل هذه الواحة ماثلة إىل حد اآلن( ،)7وقد اختلفت اآلراء حول تاريخ فتح العرب
ملدينة غدامس إال أن معظم املصادر تؤكد أهنا فتحت عام  00هـ من قبل جيوش عقبة بن نافع ( ،)1وبعد وقوع غدامس
فبرة من الزمن ضمن الدولة العثمانية مرت بفبرة االستعمار األورويب (اإليطايل والفرنسي) اليت استمرت حىت منتصف
القرن العشرين.
أشاد الرحالة واملؤرخون مبا تتمتع به مدينة غدامس من مزايا قلَما توفرت لغريها من مدن الصحراء ،إذ متيزت
مبوقع مهم ساعد يف توجيه األنظار إليها منذ أقدم العهود فهي واقعة يف مكان متوسط ميثل ملتقى لطرق القوافل التجارية
مما أضفى عليها صبغة جتارية متميزة ،واعتربت حمطة رئيسية على طريق القوافل املمتد من غات يف اجلنوب إىل ساحل
البحر املتوسط يف الشمال وقد كانت هلذه الطريق شهرة واسعة يف عهد جتارة الرقيق ،كما أصبحت غدامس بعد الفتح
اإلسالمي إحدى العالمات املشهورة علي الطريق الذي افخذته قوافل احلجاج من مشال أفريقيا وغرهبا إىل األراضي املقدسة
يف احلجاز بشبه اجلزيرة العربية ،ويف هذا يقول العالمة ابن خلدون "إن غدامس احد املنازل اليت ينزهلا احلجاج القادمون
من السودان "أي مناطق جتارة القوافل" ومنها خيرج التجار إىل اإلسكندرية والقاهرة بعد االسبراحة من سفرهم يف
الصحراء"(.)6
ثانياً  -مقومات الجذب السياحي في مدينة غدامس:
هناك العديد من مقومات اجلذب السياحي اليت جتعل من مدينة غدامس مركزاً مهما الستقطاب السياح إذا ما استغلت
بشكل جيد ,فوجود املدينة القدمية اليت تعترب من أهم مدن الواحات التارخيية يف ليبيا ومشال أفريقيا واليت تعد من أكرب
مقومات ازدهار السياحة يف املدينة ,لذا ميكن إقامة املهرجانات واملناشط السياحية على أرضها (على غرار مهرجان
غدامس السياحي الذي يقام كل عام) ,إضافة إىل وجود العديد من األماكن األثرية اليت تستقطب السياح ,فضالً عن
متتعها باملوروث الفلكلوري والبراث الشعيب املتنوع الذي يأيت من تعدد الثقافات اليت تسكنها واحتفاظها بتقاليدها وعاداهتا
عرب التاريخ .ومن املعلوم أن قيام أي نشاط سياحي بيئي يتطلب توافر مقومات (موارد) سياحية طبيعية :كــاملوقع ،واملناخ،
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وشكل األرض ،وبشرية وتشمل :اجلوانب التارخيية ،والثقافية ومدى تطور البنية التحتية ،وكل مورد له مزاياه اخلاصة يف
اجلذب السياحي.
 .1مقومات الجذب السياحي الطبيعية:

تعترب الطبيعة الوعاء الذي تتم فيه مجيع التفاعالت واألنشطة واملؤثرات املتبادلة بني اإلنسان والطبيعة ،وتُشكل
عناصر أساسية للسياحة البيئية الطبيعية أو اجلمالية( ،)26وتعترب املقومات الطبيعية عوامل مهمة ورئيسة تستند إليها صناعة
السياحة وذلك ألهنا تشمل العديد من العناصر اليت ميكن أن يستغلها اإلنسان إلشباع رغباته وتلبية احتياجاته ,أو أهنا
عوامل اجلذب السياحي املتمثلة يف مجلة من املغريات الطبيعية ,اليت تتباين يف األثر الذي حتدثه على منطقة معينة أو إقليم
معني ,وتشمل هذه املقومات ما يأيت:
أ .الموقع الجغرافي والفلكي وأثره في الجذب السياحي:

الموقع الجغرافي :ويقصد به موقع املدينة بالنسبة للظاهرات اجلغرافية العامة وهو ما يؤثر بصورة مباشرة يف املظاهر
البشرية واحلضارية وخاصة ما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف للسكان وكثافتهم ومستواهم وأنشطتهم االقتصادية .تقع مدينة
غدامس على احلافة الغربية للحمادة احلم ـراء على ارتفاع يبراوح ما بني  376-306مبراً فوق مستوى سطح البحر ،وتبعد
عن مدينة طرابلس مبسافة تقدر بنح ــو  006كم وهي أقصى الواحات الليبية يف االجتاه الغريب حيث تلتقي عندها األراضي
الليبية التونسية اجلزائرية انطر الشكل ( ،)2كما يوجد بالقرب من املدينة مهبط للطائرات (مطار حملي) تربطها رحالت
دورية مع مدينة طرابلس وسبها وبنغازي ،وتعد مدينة غدامس من املراكز العمرانية املهمة يف املنطقة الشمالية الغربية من
ليبيا ،وهي إحدى أهم مدن الواحات التارخيية يف ليبيا ومثل بارز علي احلل البشري لإلقامة يف البيئة الصحراوية( ،)22ولعل
أيمية موقعها اجلغرايف هو الذي جعل الباحثني يطلقون عليها اسم "بوابة الصحراء" فهي تقع عند مدخل الصحراء ويبدأ
بعدها باجتاه الشرق واجلنوب االمتداد الواسع للحمادة احلمراء وأدهان أوباري اللذين يفصالهنا عن املراكز احلضرية يف
وادي الشاطئ ووادي احلياة الذي ميتد يف اجتاه الغرب واجلنوب حىت يصل واحة غات ،وهبذا املوقع اهلام استمرت غدامس
فبرة من الزمن معرباً مفضالً للقادمني من الصحراء وحمطة رئيسية ألهايل املدن السياحية املتوغلني يف الصحراء الكربى
هبدف التجارة واملغامرة(.)20
الموقع الفلكي :ويقصد به موقع املدينة بالنسبة خلطوط الطول ودوائر العرض ،حيث تقع مدينة غدامس عند تقاطع

خط طول  °6 ʹ0شرقاً ،مع دائرة عرض  °36 ʹ0مشاالً ،وحيدد هذا النمط من املواقع خصائ كل من عناصر املناخ
السائدة وأشكال احلياة النباتية الطبيعية ،وهي من جوانب البيئة الطبيعية املؤثرة بصورة مباشرة وغري مباشرة يف اإلنسان
من حيث التوزيع اجلغرايف واملستوى احلضاري واالحتياجات املختلفة ذات اجلذب السياحي ،وذلك من حيث استغالهلا
يف أنشطة البرويج السياحي نتيجة توافر االحوال املناخية املشمسة واهلواء اجلاف النقي اخلايل من امللوثات.
ب .المناخ:

يعترب املناخ من العوامل املهمة واملساعدة على انتشار النشاط السياحي خاصة يف املناطق ذات املناخ املناسب للجذب
السياحي ،كما هو احلال يف مشال ليبيا ،يؤدى املناخ وظيفة مهمة لتحديد السياحة سواء كانت يف فصل الصيف أو فصل
الشتاء ،ذلك لتأهيل املنطقة أن تكون ذات جذب سياحي حيث إ ّن السائح عادة ما خيتار اإلقليم السياحي الذى تتوفر
فيه عناصر مناخية مناسبة وخمتلفة عن تلك اليت يعيشها يف وطنة.
تقع منطقة الدراسة بني العروض املدارية الواقعة يف الصحراء الكربى الوسطى أي ان مناخ املدينة يقع ضمن خصائ
املناخ الصحراوي اجلاف والذى من أبرز مساته املناخية ارتفاع يف درجة احلرارة وهذا جيذب نوعاً من النشاط السياحي
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ألولئك الذين يرغبون يف االنتقال من مناطق الربودة والرطوبة وعدم توفر أشعة الشمس ،إىل مناطق اجلو الصحو قليلة
الرطوبة واألماكن األثرية املنتشرة يف مناطق اإلقليم الصحراوي ،إضافة إىل الكثبان الرملية اليت تشكل عنصراً أساسياً من
عناصر اجلذب السياحية الطبيعية ،ومن املعلوم أ ّن سكان مدينة غدامس استطاعوا التكيف مع املناخ ،حيث أهنم يستظلون
داخل املدينة املسقوفة وال خيرجون أثناء ساعات النهار الساخنة ،واجلدير بالذكر أ ّن مدينة غدامس الليبية تعترب املدينة
الوحيدة املسقوفة بكاملها يف مجيع احناء العامل ،وأ ّن املدينة من الداخل تتمتع مبناخ خاص مغاير ملا هو سائد يف البيئة
احمليطة ،فالفرق بني درجات احلرارة داخل مباين املدينة واخلارج يفوق  26درجات مئوية يف كثري من األحيان ،كما أهنم
برعوا يف حتديد أوقات السفر والتجارة واختيار أفضل الطرق يف تسيري القوافل التجارية متجنبني ظروف الطقس السيئة(.)23
جــ .مظاهر السطح:
يتباين البركيب الصخري يف أي إقليم أو منطقة يف العامل أفقياً ورأسياً تبعاً لعدة عوامل يأيت يف مقدمتها التاريخ
اجليولوجي ،احلركات اليت انتابت القشرة األرضية ،وعوامل التعرية؛ لذلك يتصف البركيب اجليولوجي للطبقات األرضية
بالتنوع الشديد تبعاً ملا حتويها من صخور ومعادن وعناصر خمتلفة ،وما يهمنا هو طبيعة الطبقات األرضية السطحية وما
قد حتوية من صخور مجيلة املنظر أو عناصر معدنية أو حفريات غريبة التكوين تعمل على جذب أعداد كبرية من هواة
مجع مثل هذه التكوينات الطبيعية اليت تقوم عليها أحياناً أنشطة السياحة والبرويح.
ميثل البركيب اجليولوجي ملنطقة غدامس ،أهم العناصر اليت تفسر أشكال سطح األرض وتضاريس املنطقة ،حيث
تتكون من جمموعة من الطبقات األفقية اليت متيل باجتاه الغرب مع وجود انكسارات
أثبتت الدراسات اجليولوجية أ ّن املنطقة ّ
املكونة حلوض احلماده احلمراء،
غري متتابعة ،وهي تنتمي إىل الرواسب البحرية للعصرين الطباشريي العلوي والباليوسني ّ
وتأثرت بعوامل النحت واإلرساب على مر العصور اجليولوجية ،واختفت معامل سطحها حتت تأثري املفتتات اليت مل جتد
وسيلة ميكانيكية لنقلها ،أو تراكم اإلرسابات الرملية الضخمة اليت جتمعت يف األماكن املنخفضة ،أو الوديان بفعل
األنشطة الرحيية( ،)20وتشكل صخور العصر الكريتاسي أهم التكوينات اجليولوجية انتشاراً يف غدامس واحلمادة احلمراء
وتتكون البنية اجليولوجية ملنطقة الدراسة من احجار خمتلفة تضم أحجار الدولوميت ,الطني ,احلجارة السوداء والبيضاء،
إضافة إىل األحجار اجلريية اليت تشكل الطبقات األفقية واليت تعود اىل العصر الطباشريي العلوي وتغطي هذه الطبقات
بأحجار منحدرة أو ترابية برواسب رملية تكونت بفعل الرياح واملياه(.)25

د .الموارد المائية :
تشكل املوارد املائية أحد أهم مقومات السياحة البيئية الطبيعية ،وتعترب املياه السطحية (أهنراً وحبريات) ،واملياه اجلوفية
(العيون املعدنية خصوصا) ،ومياه شواطئ البحار ذات أيمية كبرية يف التخطيط السياحي لعالقتها الوثيقة بكثري من أوجه
النشاط السياحي .متتاز املنطقة بغناها مبصادر املياه اجلوفية شاملة الينابيع الطبيعية ،واألحواض اجلوفية واالرتوازية ،املوجودة
يف معدالت أعماق تبراوح بني 366م اىل أكثر من 2666م ،ومن خالل دراسة هذه األحواض اجلوفية وجد تصريفها
اجلويف متجه يف الغالب ايل الشمال الغريب مع التغري يف بع األحيان للشمال والغرب ،وإعادة شحن هذه األحواض
على األرجح ناتج عن تساقط األمطار على اجلبل الغريب واحلماده احلمراء وجبل فزان ،وتعتمد املنطقة يف مصادر إمدادها
باملياه على جمموعة عيون ومنابع طبيعية تتغذى من اخلزانات اجلوفية املختلفة إىل جانب بع اآلبار السطحية ،وتعترب
العيون من أبرز مقومات اجلذب السياحي ،ومن أهم العيون مبنطقة الدراسة عين الفرس اليت تتمتع بشهرة تارخيية قدمية؛

حبيث ال تذكر مدينة غدامس إال وذكرت معها العني ،وتعد أقدم مصدر مائي يف غدامس حيث يقدر عمرها بنحو
 3666سنة( ،)20وقد كان املاء يتدفق من هذه العني بغزارة ويتجمع يف حوض مستدير ويتوزع بنظام دقيق متفق عليه بني
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السكان بوساطة أربع قن ـوات رئيسية أكربها القناة إىل متـ ــر بسوق البلدة( ،)27وقد توقف املاء عن التدفق يف الوقت احلاضر،
هذا وقد شيد بالقرب من هذه العني فندق مسي بامسها وافتتح سنة 2630م وكان مقصداً للسياح الذين يزورون املنطقة،
ونظراً لقدم املبين وعدم صيانته فقد أعيد فخطيطه متهيدا إلزالته وإعادة بنائه بصورة تسمح باستيعاب أعداد أكرب من
السياح.

 .2مقومات الجذب السياحي للبيئة االجتماعية والبشرية:
أ .مدينة غدامس األثرية :

مدينة غدامس القدمية من األمثلة القليلة يف ليبيا اليت تعترب منوذجاً للمدينة اإلسالمية التقليدية واليت قاومت الزمن
حمتفظة بطابعها األصلي املستمد من البراث العريب اإلسالمي الذي يظهر يف شكلها العام املتميز بالتماسك ووحدة
األجزاء ،فاملدينة بأكملها حماطة بسور تتخلله عدة بوابات ومقسمة إىل دورين لكل منهما وظيفة حمددة ،وقد شبهها
البع مبنزل واحد كبري تتخلله يف جزئه األرضي الشوارع الضيقة املسقوفة الشبيهة باألنفاق( ،)21ومل يبق من السور
اخلارجي الذي حييط باملدينة من مجيع اجلهات مبا يف ذلك املزارع؛ إال بع اآلثار القليلة ،أما األبواب الداخلية املؤدية
لألحياء املختلفة باملدينة فالزالت معاملها واضحة( .)26ومن خالل تأمل أسلوب فخطيط مدينة غدامس القدمية وبنائها
ميكن القول بأنه علي الرغم من وجود عدة عوامل أثرت تأثرياً جوهرياً يف فخطيط هذه املدينة (ظروف املوقع اجلغرايف وما
يرتبط به من العوامل املناخية وتوافر مواد البناء األساسية باإلضافة إىل التعاليم الدينية واملفاهيم االجتماعية) فإن عوامل
القيم االجتماعية والتعاليم الدينية كانت احملور األساسي الذي قامت عليه أسس تصميمها ،حيث كانت حرية النساء يف
احلركة بعيداً عن الرجال من األمور اليت حيرص عليها أهايل غدامس القدمية ،وقد أوجد املعماري اإلسالمي حلوالً لتحقيق
مبدأ حرية احلركة هذا فعمل علي أن تكون مداخل البيوت متكسرة علي شكل حرف ( )Lحبيث ال يستطيع املار بالشارع
الرئيسي رؤية من بداخل املنزل ،كذلك وضع حداً معيناً الرتفاع املنازل حىت ال ميكن للجار رؤية النساء وهن بداخل فناء
املنزل املكشوف ،كما مت ربط البيوت من خالل األسطح مبمرات علوية تستخدم من قبل املرأة يف التنقل بني مساكن
املدينة لتبادل الزيارات االجتماعية أو البيع والشراء ،وال تستخدم املرأة الشوارع واألزقة األرضية إال يف أوقات ومناسبات
حمددة حيث يغادر الرجال هذه الشوارع وتبرك خالية للنساء ،كما تستخدم املرأة السطح لألعمال املنزلية حيث يوجد
املطبخ وهو حماط بأسوار توفر اخلصوصية املطلوبة ألهل البيت ،وإن كانت هذه املمرات قد حققت اهلدف الديين من
إنشائها فإهنا جاءت أيضاً متماشية مع الظروف املناخية للمدينة حيث فخفف من حدة احلرارة ومتنع وصوهلا إىل أجزاء
البيوت مبا تلقيه من ظالل علي جدراهنا اخلارجية ،ويف هذا املوضع يتضح التصميم املعماري اإلسالمي وطابعه اخلاص
املميز بتجانس بديع بني العقيدة املوحدة وطبيعة املناخ اجلاف ،ورغم وجود املمرات اخلاصة بالنساء يف بع املدن
اإلسالمية كمدينة فاس باملغرب وواحة سيوه مبصر حيث يعلو أسطح البيوت رفرف أو رفراف خيص للنساء ليجلسن
فيه وميارسن بع أعماهلن كما ميكنهن عن طريقة االنتقال من بيت آلخر فإن هذا الرفرف مل يكن ميتد إال امتداداً بسيطا
على عكس ما هو موجود بغدامس ،حيث متتد املمرات العليا حول معظم أجزائها ،وهذا ما جيعله ملمحاً معمارياً مميزاً
هلذه املدينة(.)06
ومن خالل اآلثار اإلسالمية املوجودة بغدامس (املساجد اجلامعة والزوايا واألضرحة) ميكن استخالص اخلصائ
املميزة لطرازها املعماري اليت من أيمها البساطة يف التكوين وعدم املبالغة يف االهتمام باجلانب الزخريف واالعتماد كلياً علي
املواد املتوفرة بالبيئة ،هذا باإلضافة إىل تأثر بع الوحدات واألشكال املعمارية بنمط البناء يف املغرب اإلسالمي اليت منها
املآذن ذات القاعدة املربعة والبدن املستطيل والقبة اليت تعلو احملراب ،وميثل التصميم املعماري للمدينة القدمية ومواد بنائها
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احد نواحي اجلذب الرئيسية بالنسبة للسياح ،كما تتمتع الواحة بأيمية سياحية تتعلق بامتالكها جملموعة من اآلثار اليت
تنتمي حلض ارات قدمية تعاقبت عليها منذ فبرة ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الروماين حيت فبرة الفتح االسالمي هلا وبقائها
فبرة من الزمن حتت السيطرة العثمانية ،وتتأكد أيميتها وإمكاناهتا السياحية بتخصيصها علي أهنا موقع للبراث العاملي
ملنظمة البربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم املتحدة (اليونسكو)(.)02
ب .جامع عقبة بن نافع :

يقع بشارع أوالد بالليل مبدينة غدامس القدمية ،ومل يتبق من معامل اجلامع القدمي سوي احملراب وأجزاء من اجلدار
األصلي ،ويقع احملراب األصلي يف الركن الشرقي من اجلدار اجلنويب للجامع وهو عبارة عن جتويف معقود بعقد علي شكل
حدوة فرس يربز علي جدار القبة ويرتكز العقد علي عمودين يكتنفان جانيب احملراب ،يعلو العمود األمين تاج يشتمل
علي زخارف نباتية تعلو وسادة حجرية مربعة ،أما العمود اآلخر فتعلوه وسادتان السفلى مستديرة والعليا مربعة وايل ميني
احملراب جزء من اجلدار القدمي تعلوه مخس نوافذ صغرية متتالية ،ويذكر ان بقايا جامع عقبة بن نافع هي أقدم اآلثار
اإلسالمية مبدينة غدامس وأن اجلامع قد أسس بعد فتح (عقبة بن نافع) لغدامس مباشرة وذلك سنة  32من وفاة الرسول
عليه الصالة والسالم ،وتشري املعلومات إىل أنه مل يبق من البناء القدمي جلامع عقبة بن نافع إال احملراب اجملوف وجزء من
اجلدار (وإن حنن سلمنا بأصالة هذا احملراب فإنه ميكن اعتباره أقدم منوذج لعنصر احملراب اجملوف يف العصر اإلسالمي
وذلك استناداً علي ما ذكر حول تاريخ احملاريب اجملوفة يف العصور اإلسالمية) ،ويقع ضريح عقبة عند امتداد كل من
اجلدار اجلنويب الغريب والشمال الغريب للجامع ويؤكد بع املؤرخني احتمال نسبة القرب املوجود داخل الضريح (أليب
مسعود عقبة بن رافع) حيث ذكر يف كتابات ابن خلدون أنه تويف يف أفريقيا دون حتديد مكان وفاته وقربه( ،)00ويعد
ضريح عقبة من أشهر اآلثار اإلسالمية يف مدينة غدامس.
ج .الجامع العتيق :

يقع هذا اجلامع يف مكان يتوسط احمللتني بين وليد وبين وازيت( ،)03ويعد من أهم املساجد اجلامعة يف مدينة غدامس
القدمية وأكربها مساحة وأكثرها إتقانا للعناصر املعمارية ولعل أهم ما يتميز به هو الزخرفة اهلندسية اليت تزين تيجان
األعمدة فيه ،ويشتمل اجلامع علي مصلي خاص بالنساء كما أنه من املساجد القدمية القليلة جداً يف ليبيا اليت تشتمل
علي مئذنتني ويما من نوع املآذن املغربية املربعة القاعدة املستطيلة البدن ،وال يقف تأثر اجلامع بالنمط املغريب عند هذا
احلد إذ توجد فيه قبة تغطي بالطة احملراب ،وإىل جانب احملراب توجد حجرة يدفع فيها املنرب إىل الداخل يف غري وقت
اجلمعة ،وهي طريقة استعملت يف مساجد املغرب اإلسالمي(.)00
وقد اختلفت اآلراء حول تاريخ بناء اجلامع العتيق إال أن الرأي السائد هو أنه بين سنة  00هـ ،وأن الذي قام
ببنائه ابن مغطوس مستندين يف هذا القول علي ن يقال إنه كان مكتوباً علي أحد اجلدران قبل إجراء التعديل عليه،
واجلامع مازال حيتفظ بالقليل من معامله القدمية فإن معظمة قد جدد يف تاريخ حديث وذلك بعد الغارة اجلوية اليت تعرضت
هلا غدامس عام 2600م .ومن املساجد األخرى يف مدينة غدامس القدمية جامع يونس وجامع عمران وجامع تندرين
وغريها.
د .اآلثار الرومانية (تمسمودين):

يوجد بغدامس أصنام أو شبه أصنام تسمي (متسمودين) مبنية باألحجار واجلبس يعود تارخيها إىل العهد الروماين،
ويذكر أهنا ما بقي من معابد رومانية قدمية؛ إال أن الرأي السائد يقول إهنا بقايا قبور رومانية ،فقد أجريت عليها حفريات
سنة 2630م وأزيل بعضها فوجدت مجاجم وهياكل بشرية حتتها(.)05
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ه .القصور القديمة :
توجد بغدامس بقايا قصور أو شبه قصور أو لعلها حصون مهجورة منها قصر الغول الذي يوجد مشال غدامس علي
بعد (3كم) تقريباً ،ويقع هذا القصر علي قمة تل ارتفاعه حوايل مثانني مبراً ،به بئر عميقة جافة ،وبالقرب من هذا التل
توجد قبور علي ناحييت املكان ،ويقال إن هذه القبور ترجع للصحابة وذلك استناداً علي قول (الشيخ حممد بن حممد بن
يونس الدراري)( ،)00كما توجد بقايا قصور أخري منها قصر بن عمري الذي يقع جنوب غدامس ،وقصر مقدول الذي
مازالت بقاياه قائمة وميتاز هذا القصر عن بقية القصور بوجود بئر عميقة أمام مدخله وتعترب هذه القصور من مقومات
اجلذب السياحي خاصتا حميب السياحة االثرية.

و .القلعة العثمانية :

شيد العثمانيون يف أثناء سيطرهتم علي غدامس قالعاً اعتربت مراكز دفاعية غري بعيدة عن األسوار القدمية( ،)07ومن
بني هذه القالع قلعة أقيمت علي مرتفع من األرض مازالت آثارها قائمة حىت اآلن ،وقد أنشئ يف جزء من هذه القلعة
متحف غدامس الذي تعرض فيه أصناف من املصنوعات اجللدية والصوفية والفخارية ،إىل جانب عينات من النباتات
واحليوانات الربية اليت تعيش باملنطقة ،كما يضم املتحف قسماً خاصاً باملكتشفات األثرية اليت وجدت باملنطقة وتعترب
هذه القلعة مزارا سياحيا يستقطب العديد من السواح باإلضافة اىل رواد املتحف.
الخاتمة والنتائج والتوصيات

إن كل هذا الزخم احلضاري ملدينة غدامس ،وموقعها اجلغرايف املتميز يف قلب العامل والرابط مشال أفريقيا جبنوهبا،
وغرب القارة بشرقها ،مما جعلها من بني أهم مناطقة اجلذب السياحي العاملي ،فقد مت تسجيل غدامس يف قائمة البراث
العاملي يف عام 2610م ،نظراً لقيمتها البارزة كمستوطنة بشرية تقليدية ،وهى تقع على طرف الصحراء ،مما جعلها مدينة
ذات قيمة جتارية رئيسية واسبراتيجية كما يستدل على اآلثار الرومانية واحلصن البركي أو من آثار القصف اجلوي األمريكي
خالل احلرب العاملية الثانية ،واحتفظت املدينة القدمية بعراقتها التارخيية ونظامها اهلندسي الفريد .وتعترب غدامس قدمياً
وحديثاً حمطة مهمة للرحالت الصحراوية املتجهة إىل اجلنوب فتوفر االسبراحة والتزود بالوقود للسيارات الصحراوية ،وكذلك
االستعدادات الالزمة للرحلة الصحراوية من مواد غذائية وحطب ومعدات التخييم الصحراوي ،وكذلك الدليل السياحي
اخلبري باملسارات الصحراوية إىل العوينات وغات ،وإىل البحريات الصحراوية ،عرب وداي الشاطئ وإىل جرمة أو القاصد
مدينة سبها عرب القريات ،وكذلك يف استقبال هذه الرحالت وتوفري هلم اإلقامة اجليدة ،واالسبراحة من عناء السفر
والبرحال عرب الصحراء ،وذلك ملا جيده السائح يف غدامس من رحابة االستقبال ونظافة البيئة واملدينة القدمية الفريدة من
نوعها ،من حيث اهلندسة املعمارية ونقوش جدراهنا وزخارفها ،وكذلك جوامعها العتيقة واخضرار بساتينها ،وكثافة عدد
خنليها ،إضافة إىل سكون املدينة وهدئها ونقاوة أجوائها من امللوثات الصناعية ،مما جعل من غدامس عروس الصحراء
وجوهرهتا حقاً ،وجعلها إحدى مواقع اجلذب السياحي املهمة جداً واملرغوبة من قبل السواح يف ليبيا وخارجها معظم
فصول السنة.
النتائج:
 .2تعد مدينة غدامس من املدن التارخيية املعروفة عاملياً حيث يرجع تارخيها اىل أكثر من اربعة آالف سنة قبل امليالد وهي
بذلك تعترب من أقدم املراكز احلضرية احلية يف العامل.
 .0تعد السياحة البيئية واحدة من أفضل االمناط السياحية املوجودة يف مدينة غدامس كوهنا سياحة نظيفة قائمة على زيارة
املناطق الطبيعية واحملافظة عليها واستدامتها بيئياً.
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 .3تشكل مدينة غدامس منوذجاَ للسياحة الطبيعية نظراً ملوقعها اجلغرايف املتوسط ،واعتدال عناصر مناخها ،وتنوعه ،وتنوع
معامل سطحها وجيولوجيتها ونباتاهتا الطبيعية ،عالوة على تعدد آثارها ،فمكونات الصحراء الطبيعية وما خلفته األنظمة
السياسية اليت تعاقبت على ُحكمها من آثار جتعل منها نقطة جذب سياحي بني خمتلف دول العامل.
 .0مدينة غدامس القدمية من األمثلة القليلة يف ليبيا اليت تعترب منوذجاً للمدينة اإلسالمية التقليدية اليت قاومت الزمن حمتفظة
بطابعها األصلي املستمد من البراث العريب اإلسالمي الذي يظهر يف شكلها العام املتميز بالتماسك ووحدة األجزاء،
والبساطة يف التكوين وعدم املبالغة يف االهتمام باجلانب الزخريف واالعتماد كلياً علي املواد املتوفرة بالبيئة.
 .5ميثل التصميم املعماري ملدينة غدامس القدمية ومواد بنائها احد نواحي اجلذب الرئيسية بالنسبة للسياح ،كما تتمتع الواحة
بأيمية سياحية تتعلق بامتالكها جملموعة من اآلثار اليت تنتمي حلضارات قدمية تعاقبت عليها منذ فبرة ما قبل التاريخ مرورا
بالعصر الروماين حيت فبرة الفتح اإلسالمي هلا.
التوصيات:

 -2السعي لبرسيخ مبادئ اإلدارة السليمة لألماكن األثرية والعمل على تشجيع السياسات والربامج الرامية لتنميتها وتطويرها
وحتسني خدماهتا.
 -0جيب أن يكون هناك املزيد من االهتمام مبدينة غدامس التارخيية باعتبارها من أقدم املراكز احلضرية احلية يف العامل.
 -3جيب البركيز أكثر على السياحة البيئية كوهنا من أهم األمناط السياحية وأيضاً ؛ألهنا سياحة نظيفة تسعى للمحافظة
على سالمة البيئة واستدامتها.
 -0العمل على تنمية السياحة البيئية من مجيع النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية ،واالستعانة
خبربات منظمة السياحة العاملية يف هذا اجملال.
 -5السعي لتقدمي أفضل اخلدمات السياحية يف مناطق اجلذب السياحي البيئي وباألخ يف غدامس وتشجيع قدوم السياح
بأعداد كبرية ،وتفعيل دور وسائل اإلعالم وبرامج التعليم لتوعية اجلمهور بأيمية البيئة واملناطق األثرية.
-0تشجيع الدراسات واألحباث يف هذا اجملال ،والعمل على إنشاء قاعدة بيانات؛ ملراقبة حالة التدهور باألماكن األثرية،
واالعتماد على التقنيات احلديثة يف حتديد املناطق املتأثرة ،ومن مث اتباع أنسب الطرق لبرميمها وصيانتها وتفادي
خسارهتا.
المصادر والمراجع
 .2بكري ،سوزان ،عطااهلل ،فاروق عبد النىب ،السياحة البيئية (قضايا ،سياسات،خطط وبرامج)0666 ،م ،ص.05
 .0بظاظو ،ابراهيم وآخرون ،السياحة البيئية بني النظرية والتطبيق،ط،2مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع0620،م ،ص.70
 .3البابور ،منصور حممد ،غدامس التحضر والقاعدة االقتصادية ،الطبعة الثانية ,بنغازي ,منشورات جامعة فاريونس
2665,م ،ص.6
 .0ابو لقمة ،اهلادي( ,فصل) البيئة الطبيعية والتطور التارخيي( ,كتاب) غدامس التحضر والقاعدة االقتصادية( ،تح)
منصور حممد البابور ,الطبعة الثانية ,بنغازي ,منشورات جامعة فاريونس 2665,م ،ص.65
 .5أبو لقمة ،اهلادي ؛ البابور ،منصــور ،غـ ــدامس وغات توأما الصحـ ـراء ،جملة البحوث التارخيية ،منشورات مركز دراسات
جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثاين2662 ،م ،ص.11
 .0شرف ،عبد العزيز طريح ،جغرافية ليبيا ،ط الثالثة ،م ــركز اإلسكندرية للكتاب 2660م ،ص.063
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 .7رولفس ،غريهارد ،عرب أفريقيا ،رحلة من البحر املتوسط إىل حبرية تشاد وخليج غينيا ،اجل ـ ــزء األول ،ترمجة عماد الدين
غامن ،منشورات مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،سبها2175 ،م ،ص.67
 .1البلوشى ،علي مسعود وآخرون ،موسوعة اآلثار اإلسالمية يف ليبيا ،اجلزء الثاين ،منشورات مصلحة اآلثار ومجعية
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المقومات الطبيعية في شمال غرب ليبيا ودورها في الجذب السياحي
 فوزية عمارة عبد اهلل بلق.د

 جامعة صبراتة/ كلية اآلداب الجميل/ قسم الجغرافيا
fwwmhmd@gmail.com

: الملخص

 حيث استعرض مفهوم السياحة، يهدف البحث إىل إبراز املقومات الطبيعية يف مشال غرب ليبيا ودورها يف اجلذب السياحي
 ولقد اعتمد البحث على املنهجني الوصفي،  وأهم املعوقات واملشكالت اليت تعوقها، البيئية وأنواعها وإبراز مقوماهتا يف املنطقة
 واحلافات،  أبرزها أن املنطقة هبا تنوع تضاريسي ضم األرض السهلية واملرتفعات والتالل: عدة
ً  وتوصل إىل نتائج، والتحليلي
وشجريات تسر الناظرين وتشجع على
ُ  وأيضاً تنوع يف البيئة النباتية من حشاش وأعشاب،  واجلروف الصخرية، السريعة االحندار
 وعدم،  أيمها انعدام االستقرار السياسي واألمين:  وإن السياحة يف املنطقة تعاين من معوقات عدة، احلركة السياحية يف املنطقة
 وعليه،  وعدم فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية والوطنية،  وضعف اإلعالم السياحي، وضوح خطط السياحة وسياساهتا
تقبرح الباحثة ضرورة االهتمام بالسياحة البيئية وتنميتها بإدخال القطاع اخلاص يف االستثمار السياحي بتقدمي الضمانات
 وتوعية السكان بأيمية السياحة البيئية واحلفاظ على مقوماهتا من خالل مؤسسات اجملتمع املدين وإجراء، والتسهيالت للمستثمرين
 واالهتمام باجلانب االعالمي وذلك بتصميم دليل سياحي ترفيهي، دراسات عن اجلدوى االقتصادية ألنواع جديدة من السياحة
. يوضح ما تتمتع به املنطقة من مقومات سياحية مع توثيق ذلك بالصور والشرح املبسط هلا جلذب االنتباه للمعامل السياحية
Abstract:
The research aims to highlight the natural ingredients in northwestern Libya and
their role in tourist attractions, as it reviewed the concept of ecotourism and its
types and highlight its components in the region, the most important obstacles
and problems, and the research was based on the descriptive and analytical
approaches. To several results: the most prominent of which is that the region
has a diversity of terrain, including plains land, heights and hills, fast-sloping
ridges, and rocky cliffs, as well as a diversity in the plant environment of grass,
herbs and shrubs that pleases the viewers and encourages tourism in the region,
and that tourism in the region suffers from several obstacles, the most important
of which is the lack of The political and security stability, the lack of clarity of
tourism plans and policies, the weakness of the tourism media, and the lack of
opening the way for foreign and national investments. Therefore, the researcher
suggests the need to pay attention to environmental tourism and its development
by introducing the private sector in tourism investment by providing guarantees
and facilities to investors, and educating the population about the importance of
ecotourism and preserving its components through Civil society institutions and
studies on the economic viability of new species In terms of tourism, and paying
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attention to the media aspect, by designing an entertaining tourist guide that
explains the tourism potential of the region, with documenting this in pictures
and a simple explanation to attract attention to the tourist attractions.

مقدمة :

يهتم كثري من الباحثني اجلغرافيني بدراسة السياحة ومقوماهتا الطبيعية ؛ وذلك ملا هلا من أيمية كبرية يف حتسني الدخل القومي ،
وتوفري فرص للعمل  ،لقد شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين تزايداً يف أعداد ال ّدراسات اليت تناولت السياحة
البيئية  ،فاملنطقة متلك مقومات طبيعية تؤهلها لتكون مناطق للجذب السياحي  ،وهذه تعد أحد األنشطة االقتصادية
اليت تستند عليها التنمية املستدامة  ،وتسهم يف زيادة الدخل القومي  ،وتعزز أواصر التواصل احلضاري والثقايف بني
الشعوب  ،وحتافظ على املوارد الطبيعية وتربز معاملها اجلمالية  ،فكلما كانت البيئة نظيفة وصحية ازدهرت السياحة البيئية
 ،هلذا أصبحت السياحة البيئية تتصدر مكانة يف االقتصاد العاملي اليوم فاالهتمام هبا وتفعيل دورها له منافع اقتصادية
واجتماعية وبيئية  ،وعليه يتطلب األمر من صناع القرار افخاذ اآلليات املناسبة لدعم السياحة البيئية يف ليبيا .

إشكالية البحث :

تعد السياحة البيئية عامل من عوامل البرفيه واالسبرخاء من ضغوطات احلياة اليومية  ،فالفرد يلجأ إىل البيئة الطبيعية للبحث
عن اهلدوء والراحة واالستجمام واملتعة وجيدد نشاطه ويزيد من قدرته على العمل واإلنتاج  ،فاملنطقة تتميز بوجود إمكانات
طبيعية بيئية عدة تسهم يف خلق سياحة طبيعية متنوعة ومتعددة منها البحرية والصحراوية واجليومورفولوجية واألثرية  ،إال أن هذه
اإلمكانات واملقومات البيئية الطبيعية تعاين من اإليمال وعدم االستغالل  ،وعليه فإن استثمارها بشكل علمي واقتصادي خمطط
ومدروس يسهم يف تنمية املنطقة وانتعاشها اقتصادياً واجتماعياً  ،وعليه تتمحور إشكالية البحث يف طرح التساؤالت اآلتية :
 .2هل توجد إمكانات بيئية طبيعية هلا القدرة على تنمية النشاط السياحي البيئي واستدامته يف مشال غرب ليبيا ؟
 . 0كيف ميكن استثمار البيئة اجلغرافية الطبيعية يف مشال غرب ليبيا يف اجلذب السياحي ؟
 .3ما املعوقات واملشكالت اليت تعوق التنمية السياحية البيئية يف مشال غرب ليبيا ؟
فروض البحث  :تتمثل فروض البحث يف النقاط اآلتية :

2ـ ـتزخر منطقة البحث بإمكانات طبيعية تصلح للسياحة والبرفيه إذ استثمرت بشكل علمي ومدروس.
 0ـ تعد منطقة البحث بيئة استثمارية واعدة يف جمال السياحة البيئية .
3ـ ـ هناك معوقات اقتصادية وإعالمية وتسويقية وسياسية وبيئية تعوق التنمية السياحة البيئية يف مشال غرب ليبيا .
أهداف البحث  :يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف :

2ـ ـ إلقاء الضوء على السياحة البيئية  ،والتعرف على أنواعها .
 0ـ ـ التعرف على مقومات اجلذب السياحي الطبيعية يف مشال غرب ليبيا .
3ـ ـ إبراز املعامل السياحية وتوزيعها اجلغرايف .
0ـ ـ إظهار حجم املعوقات اليت حتد من قيام النشاط السياحي البيئي وتنميته يف املنطقة.
5ـ ـ إبراز دور اجلغرايف يف التخطيط للتنمية .
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أهمية البحث :

نظرا ملا للموضوع من أيمية دولية وإقليمية وحملية يف إطار االهتمام العاملي بالسياحة البيئية  ،فإن البحث يتطرق إىل
املقومات الطبيعية وتأثريات الظروف املناخية عليه وتتمثل أيمية البحث يف اآليت :
 2ـ التعرف علي دور عناصر املناخ يف حتديد السمات املناخية للمنطقة وأثرها يف تنوع السياحة البيئية وتوزيعها اجلغرايف .
0ـ ـ أيمية السياحة البيئية كثروة اقتصادية ،ومركب طبيعي ،مهم للتنوع البيولوجي ،والتوازن البيئي .
3ـ ـ إثراء الدراسات اجلغرافية اخلاصة بالسياحة بشمال غرب ليبيا.

حدود منطقة البحث  -:تقع منطقة البحث فلكيا بني خطي طول ( ) 27 -  6 ، 07شرقاً  ،ودائريت عرض (

 )33 26 - 07مشاالً متتد يف أقصى اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا خريطة (.)2حيث حيدها مشاالً البحر املتوسط ،
ومن الناحية اجلنوبية حتدها إدهان أوباري ووادي الشاطئ  ،ومن جهة الغرب حتدها احلدود الليبية مع تونس واجلزائر ،
أما شرقاً فيحدها إقليم خليج السدرة  ،وهي بذلك تشغل مساحة تقدر بـ ـ  056ألف كيلو مبر مربع أي ما يعادل 05
 %من مساحة ليبيا .
خريطة( )2موقع منطقة البحث

املصدر :جنم الدين فرج بق
 ،القاهرة  ، 0625 ،ص .3

 ،مناخ مشال غريب ليبيا  ،أطروحة دكتوراه "غري منشورة"  ،قسم اجلغرافيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة عني مشس

منهجية البحث :

لتحقيق أهداف البحث اتبعت الباحثة منهجني يما املنهج الوصفي التحليلي للواقع السياحي ومقوماته من خالل
حتليل البيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبري عنها يف جداول وخرائط ،وذلك لفهم العالقات بني هذه الظواهر ،
واستخدمت املنهج االستنتاجي للوصول إىل النتائج وحتقيق التنمية السياحية  ،ناهيك عن العمل املكتيب والذي تضمن
عدداً من املصادر واملراجع اليت هلا عالقة جبغرافية السياحة بشكل عام  ،واجلغرافية الطبيعية بشكل خاص .
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المحور األول  -السياحة البيئية مفهومها وأنواعها :

أوالً  :مفهوم السياحة البيئية :

فختلف مفاهيم السياحة باختالف االختصاصات العلمية فعلماء االقتصاد ينظرون إليها من جهة الطلب على خدمات
السفر واملواصالت واإلقامة وكل ما يتصل بالرحلة من خدمات وسلع  ،أما علماء االجتماع فينظرون إىل السياحة على اهنا
التعرف على العالقات االجتماعية والثقافات والعادات والتقاليد والبرفيه واالستمتاع واالستجمام الذهين والروحي والنفسي
والبدين  ،وعلماء القانون ينظرون إليها من ناحية اإلجراءات الرمسية اخلاصة باالنتقال وكيفية الدخول ومدة اإلقامة املسموح هبا
()2
وعرفت منظمة السياحة العاملية ()UNWTO
حىت ميكن متييز السائح عن العابر من جهة وعن املهاجر من جهة أخرى ّ ،
السياحة البيئية بأهنا تلبية احتياجات السواح  ،واحلفاظ على املؤهالت السياحية الطبيعية  ،وتنميتها مستقبالً  ،واحلفاظ على
االندماج الثقايف  ،والعمليات البيئية الالزمة  ،والتنوع البيولوجي  ،والنظم اليت تدعم احلياة( ، )0وعرفتها اجلمعية الدولية لصيانة
الطبيعة واملوارد الطبيعية بأهنا السفر إىل املناطق الطبيعية واحلفاظ على البيئة بشكل يكفل استمرار رفاهية سكاهنا
األصليني(،)3وعرفها الصندوق العاملي للبيئة بأهنا السفر إىل مناطق طبيعية مل حيصل فيها تلوث ومل يتعرض توازهنا الطبيعي إىل
اخللل ،وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية وحضارهتا( ،)0كما ُعرفت السياحة البيئية بأهنا السفر إىل مناطق
طبيعية وذلك لالستمتاع باملوارد البيئية الطبيعية من حبا ٍر وجبال وصحراء وكائنات حية ( ، )5أما الباحثة فعرفتها إجرائياً بأهنا
لتأمل الطبيعة واستكشافها لغرض االستمتاع والبرفيه والبرويح عن النفس وزيارة املناطق األثرية
االنتقال من مكان إىل آخر ُ
والبراثية هبا .

ثانياً  -أنواع السياحة البيئية في شمال غرب ليبيا :

تتعدد أنواع السياحة البيئية يف منطقة البحث وهي على النحو اآليت :
 .2السياحة الفطرية  :وهي زيارة احملميات الطبيعية .
 .0السياحة اخلضراء  :وهي زيارة السهول والغابات واملنتزهات وحدائق احليوان .
 .3السياحة الشاطئية  :وهي الغوص واللعب يف املاء والتنزه على الشاطئ .
 .0السياحة الصحراوية  :وهي صيد احليوانات الربية والطيور والتزحلق على الرمال وسباق اخليول والسيارات .
 .5السياحة األثرية  :وهي زيارة املتاحف واملناطق التارخيية والنقوش والكهوف وحتليل الصخور اجليولوجية .
 .0السياحة الثقافية  :وهي زيارة املخيمات الكشفية واالحتفاالت واملناسبات الوطنية والدينية واالطالع على
احلرف اليدوية واأللبسة التقليدية واألكالت الشعبية .
 .7السياحة العالجية  :وهي السفر إىل الطبيعية ومراكز املياه الساخنة واملاحلة والرمال للعالج .

المحور الثاني  :المقومات الطبيعية ودورها في الجذب السياحي البيئي في شمال غرب ليبيا :

تشكل املقومات الطبيعية بأشكاهلا املختلفة قاعدة النشاط السياحي ألي موقع سياحي  ،حيث متلك املنطقة مقومات
طبيعية متنوعة قابلة لالستغالل واالستثمار يف اجملال الطبيعي وهي :

.2الموقع الجغرافي :

يعد املوقع اجلغرايف وامتداده عامالً مهماً ومؤثراً يف السياحة  ،فاملوقع بالنسبة لدوائر العرض يظهر نوع املناخ وخصائصه
 ،وهذا له مؤثراته يف السياحة بأنواعها املختلفة ،فمتطلبات السكان فيما خي البرفيه واالستجمام يلزمها عناصر مناخية
 ،ومظاهر طبيعية  ،وتنوع يف بيئة النبات الطبيعي واحليواين تساندهم بنية حتتية توفر الراحة واهلدوء  ،وامتداده يكشف
137

حمتواه من املوارد الطبيعية  ،وأيضا املوارد البشرية ويظهر تفاعله مع جواره ومن مث يسهم يف حتقيق التنمية واستدامتها ،
واملوقـع الفلكي حيدد نوع املناخ  ،واحلـياة النباتية واحليوانية ،وكذلك مدة النهار  ،فهذه الشخصية املكانية هلا تأثـري على
نوع وطبيعة احلـركة السياحية ،لذلك تتنوع السياحة بني دائمة ومومسية .
أن منطقة البحث تقع ضمن املناخ املداري وشبه املداري املتميز بدفئه النسيب شتاءً  ،وارتفاع درجة حرارته صيفاً ،وسيطرت
املناخ شبة اجلـ ــاف (االستبس) يف األجزاء الشمالية  ،واملناخ اجلاف (الصحراوي) يف األجزاء اجلنوبية منها  ،ومتتلك يف أقصى
اجلزء الشمايل الغريب شاطئ يزخر باملوارد الطبيعية الكثرية  ،كما تنتشر على طول شاطئها مرافئ طبيعية استغلت يف صيد
األمساك  ،وغابات جماورة له استغلت يف التنزه والبرفيه  ،وأقاموا عليه فنادق ومنتجعات للسياحة واالستجمام ومما زاد من أيمية
شاطئ املنطقة وجود بع املواقع التارخيية واليت من أيمها مدينيت (صرباتة ولبدة )  ،وأسهمت بع األودية املنحدرة من
السلسلة اجلبلية يف زيادة خمزون املاء اجلويف ،وهذا االمتداد جعلها تتشارك حبدود مع مناطق الساحل ومناطق الداخل من جهة
 ،ومع احلدود التونسية واجلزائرية من جهة أخرى ،و بالتايل فهي حلقة تواصل بني خمتلف املناطق .

 .0مظاهر السطح :

تتنوع مظاهر السطح يف منطقة البحث حيث توجد اجلبال اليت تقع ضمن سلسلة جبل نفوسه  ،والسهول املنبسطة
احملاذية للمناطق الساحلية يف الشمال  ،ومتتد على خط الساحل ومنطقة الصحراء  ،وميكن تقسيم املنطقة من حيث
االرتفاع إىل أربعة مستويات رئيسية  :األول  -يشمل املناطق الشمالية واملتمثلة يف السهول الساحلية ( سهل اجلفارة ،
سهل اخلمس ومصراته  ،سهل سرت )  ،ويبراوح ارتفاعه من (سطح البحر –  066م )  ،والثاين  -ميتد إىل اجلنوب من
املستوى األول  ،ويبراوح ارتفاعه من(  066 -062م) فوق مستوى سطح البحر ،والثالث  -يشمل مرتفعات اجلبل
الغريب واحلمادة احلمراء  ،ويبراوح ارتفاعه من(166 -062م) فوق مستوى سطح البحر  ،والرابع  -يقتصر وجوده على
منطقة غريان ( سلسلة اجلبل الغريب)  ،ويبراوح ارتفاعها من(2666 – 162م) فوق مستوى سطح البحر ( ، )0إن التباين
يف مظاهر السطح أوجد بيئات غري معقدة ومناسبة للجذب السياحي ينتقل إليها السواح بكل سهولة ويسر  ،فالتكوينات
الرملية احملاذية خلط الشاطئ والسهول الواسعة وفرت بيئة مالئمة ملمارسة أنشطة سياحية ورياضية وترفيهية وعالجية.

.0المناخ :

تعد العناصر املناخية املتمثلة يف الشمس الساطعة  ،واهلواء النقي  ،ودرجات احلرارة املعتدلة من االمكانات السياحية اليت
تساعد على نشو وتنمية السياحة البيئية  ،وقد أكد االحتاد الدويل للسياحة (  )Uotoيف دراسة أجرها عام 2670م إن املناخ
حيتل املرتبة األوىل بني املقومات الطبيعية والبشرية اليت تؤثر على اجلذب السياحي ( ، )7وتظهر عالقة املتغريات املناخية بالسياحة
البيئية يف مستوى الراحة البيومناخية واليت تعرف حبالة االتزان احلراري بني جسم اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها وحتيط به( ، )1وهي
تبراوح من (2.7-2م )عن املعدل العام  ،وتنعكس على األعداد الوافدة من السياح( ، )6وتتمتع منطقة البحث مبناخ معتدل
نسبياً نظراً ملوقعها القريب من البحر  ،فهي تتأثر مبناخ البحر املتوسط املتميز بصيفه احلار اجلاف  ،وشتاءه الدافئ املمطر  ،لذلك
تتميز املنطقة بظروف مناخية مالئمة للحركة السياحية  ،كما تعد مركزاً جاذباً للسياح من الداخل واخلارج وخباصة خالل فصلي
الربيع والصيف  ،ومن أهم عناصر املناخ ما يلي :
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 -1اإلشعاع الشمسي :

يعد السطوع الشمسي وازدياد نسبة التشمس من العوامل املهمة للحركة السياحية  ،فقد أصبح البحث عن أشعة الشمس
أحد األمور املهمة اليت تسهم يف تطوير السياحة  ،فالسطوع الفعلي يتباين وفقاً لتباين حالة السماء من حيث كمية السحب
 ،فكلما زادت كمية السحب زادت قدرهتا على حجب أشعة الشمس ومنعها من الوصول إىل سطح األرض  ،ففي أشهر
فصل الشتاء تظهر السحب وال تزيد مدة السطوع الشمسي عن  1ساعات  ،بينما يالحظ زيادة مدة السطوع الشمسي
خالل أشهر فصل الصيف إىل أكثر من  26ساعات وذلك بسبب قلة كمية السحب  ،إذ ميكن استغالل هذه األجواء يف
التنزه وعند مقارنة منطقة البحث ببع املواقع السياحية العاملية يتضح من حتليل بيانات اجلدول ( )2أن منطقة البحث تتمتع
مبعدالت عالية لساعات السطوع الشمسي الفعلية ما معدله (عشر ساعات يومياً) وهذا املعدل قريب جداً من املعدل العام
لألقاليم السياحية املشهورة يف العامل.
جدول ()2
خصائ بع العناصر املناخية يف بع املواقع السياحية العاملية خالل املوسم السياحي (مايو – سبتمرب)
()2

المواقع السياحية العالمية

المعدالت اليومية لإلشعاع
الشمسي

ساحل جنوب

ساحل

أسبانيا

المغربي

26.1

26.0

الساحل

الساحل الشرقي

البحر األسود

لبحر

البلغاري

األدرياتيكي

26.0

26.6

الريفيرا

الساحل الشرقي

الفرنسية

في إسبانيا

6.0

6.0

منطقة
() 0

البحث

26.3

املصدر  :جتميع الباحثة استناداً إىل :
ـ ـ ـ حبري سامل الصفار  ،التباين املكاين ألمناط املناخ السياحي يف حمافظة أربيل  ،جملة إلرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية
العدد ( 0606 ، )30م ،ص. 060
ـ املركز الوطين لألرصاد اجلوية طرابلس ،بيانات غري منشورة . 0626

ترى الباحثة أنه باإلمكان توليد الطاقة الكهربائية من اإلشعاع الشمسي وسد احتياجات املواقع السياحية ومشاريعها  ،وزيادة
املساحات اخلضراء وبناء النافورات واألحواض املائية للتقليل من تركز اهلواء الساخن والتخفيف من حدة تأثري االشعاع الشمسي
صيفاً.

.0درجة الحرارة :

تعد درجة احلرارة من عناصر املناخ املهمة واملؤثرة يف حياة النباتات الطبيعية واحليوانات الربية واإلنسان والبيئة  ،بل وعلى

مظاهر السياحة املختلفة ،فاإلنسان يشعر بالراحة عند درجة حرارة من ( 07 – 06م ، )ورطوبة نسبية من(76 - 36

.)26()%
تظهر بيانات اجلدول ( )0إن معدالت درجات احلرارة متباينة من شهر إىل آخر  ،حيث يعد شهر يناير من أبرد أشهر السنة،

ويبلغ متوسطه يف مدينيت (غريان ويفرن ) حنو(o 1.1م و  o 6.7م) على التوايل بسبب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الباردة
اليت تعمل على خف درجات احلرارة إىل حدودها الدنيا ،وترتفع معدالت درجات احلرارة بشكل تدرجيي نتيجة لزيادة هبوب
الرياح اجلنوبية الدافئة بدءاً من شهر مارس وإىل غاية شهر أغسطس حيث سُجلت يف فصل الصيف ( o30.0م) يف مدينة
(غدامس )  ،و ( o32.0م) يف مدينة (سبها) ،بسبب انعدام املطر ،والبعد عن املؤثرات البحرية وفقر املنطقة من الغطاء النبايت
وارتفاع معدالت التبخر.
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جدول ()0
املتوسطات الشهرية والفصلية لدرجات احلرارة يف مدن مشال غرب ليبيا للمدة من ( 0626 – 2616م)
البيان
طرابلس

سرت

غريان

يفرن

سبها

غدامس

الشتاء
ديسمبر

20

الربيع
فبراير

يناير

مارس

أبريل

الصيف
مايو

يونيه

يوليو

الخريف
أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

21.5 03.0 00.1 01.0 07.7 05.6 00.0 26.3 20.0 23.0 20.1
26.3

23.0

03

07.0

26.7 00.2 00.0 07.3 00.0 00.5 02.6 26.3 27.2 25.6 20.6 25.5
20.1
26.0

1.1

26.0

00.2

00.7 00.0 05.2 06.7 20.0 20.0 26.0

6. 1
26.6

03.5

20.5

6.7

00

00.2

20.0 26.0
26.3

20.0 02.0 05.0 01.0 01.2 00.0 00.3 27.6 20.5 22.0

26.1
20.0 23.1

21.0
25

02

07.5

05.2 36.2 32.0 32.0 32.5 01.0 00.2 26.0

23.1

32.0

03.6

26

00.7

27.0 00.2 06.0 30.0 30.0 32.0 07.2 00.0 21.2 23.6 22.0 20.0
00.5

20.5

03.0

30.2

املصدر :فوزية عمارة بلق  ،فاعلية عناصر احلرارة والرطوبة والرياح على راحة السكان يف مشال غرب ليبيا  ،جملة منتدى العلوم  ،العدد األول ،
يونيو  0620 ،م  ،ص . 271

.3الرطوبة النسبية :

تعد الرطوبة النسبية أحد عناصر املناخ اليت تؤثر على احلركة السياحية ملا هلا من دور فعال يف راحة اإلنسان ونشاطه
 ،فضالً عن كوهنا عنصراً مناخياً يعاجل بع األمراض  ،إذ ينصح األطباء بع املرضى بالذهاب إىل األمكنة ذات اهلواء
النقي والرطوبة املنخفضة  ,ويف هذا السياق تشري بع الدراسات إىل أن الرطوبة اجلوية املالئمة تبراوح من ()%06-06
 ,وإذا جتاوزت الرطوبة النسبية ( )% 76خالل الفصل احلار أو البارد فإهنا تكون غري مالئمة لإلنسان ألنه يشعر بالربد
الشديد يف الفصل البارد وباحلر الشديد يف الفصل احلار(.)22
يتضح من حتليل بيانات اجلدول ( )3أن أعلى معدل فصلي للرطوبة النسبية يكون يف فصل الربيع يف مدينة
جدول ( )3املتوسطات الشهرية والفصلية للرطوبة النسبية ()%يف مدن مشال غرب ليبيا للمدة من ( 0626 – 2616م)
البيان

طرابلس

غريان

يفرن

سرت
سبها

الربيع

الشتاء

الخريف

الصيف

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

07

06

05

05

00

03

00

00

07

01

01

07

07
01

06

70
00

00

07
00

07

00

06

57

07

01

07

00

00

05

03

31

32

00

06

70

70

05

56

03

02

50

56

55
75

73

70
05

02

03

56

03

07
00

00

50

00

56

07
01

01

03

55

00
06

55

00
05

07

76

00

76
00

06

33

00
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00
50

غدامس

52

07
02

35

01

07

00
05

00

06

00

30
00

06

00

37

00

31

املصدر :فوزية عمارة بلق  ،فاعلية عناصر احلرارة والرطوبة والرياح على راحة السكان يف مشال غرب ليبيا  ،جملة منتدى العلوم  ،العدد األول  ،يونيو 0620 ،
م ،ص ص . 212 – 216

(طرابلس) ( )%70بسبب نشاط املؤثرات البحرية  ،وأقل معدل يكون يف فصل الصيف يف مدينة (غدامس) ()% 00
وذلك بسبب بعدها عن املؤثرات البحرية مسافة ()310كيلو مبراً تقريباً  ،كما ُسجل أعلى معدل شهري للرطوبة النسبية
يف شهر يوليو يف مدينة (سرت) ) ، )%70ويعزى ذلك إىل زيادة كمية التبخر نتيجة الرتفاع درجة احلرارة من جهة ،
وازدياد هبوب رياح البحر من جهة أخرى ،وأدىن متوسط ُسجل يف شهر يونيو يف مدينة (سبها) (. )%02

.0الرياح :

تعد الرياح أحد عناصر املناخ اليت يكون تأثريها إجيابياً يف بع األحيان حيث تقوم الرياح بتخفيف تأثري الرطوبة يف الفصل
احلار  ،ومنع حصول الصقيع يف الفصل البارد إال أن للرياح دوراً سلبياً يف أوقات أخرى والسيما عندما هتب بسرعات عالية
مصحوبة بعواصف ترابية  ،ويتميز سطح منطقة البحث بقلة التضرس لذلك فهو مفتوح أمام املؤثرات املناخية كالرياح والعواصف
والكتل اهلوائية  ،إذ تشري الدراسات البيئية إىل أن الرمال تبدأ يف التحرك إذا وصلت سرعة الرياح إىل(  5.5م /ث)( ،)20وتصبح
ذات تأثري ضار إذا زادت السرعة إىل ( 6م/ث) حيث تتحرك الرمال الصغرية احلجم مسافة تصل إىل ( 16م  /السنة) ،بينما
الرمال الكبرية احلجم ال يزيد حتركها عن بضعة أمتار( ،)23وتعد العواصف الرملية أو البرابية املصاحبة لرياح القبلي أمراً مؤثراً يف
السياحة  ،فهي تنشأ يف املناطق الصحراوية وهي رياح جافة شديدة احلرارة حمملة بالغبار وغالباً ما تأيت من اجلنوب لكنها يف بع
األحيان هتب من اجلهات الواقعة بني اجلهة اجلنوبية واجلهة الغربية وترفع من درجة حرارة اجلو املعتاد إىل حنو ( 26درجات مئوية )
ويتدىن فيها مدى الرؤية إىل ( 2666م)( ، )20وتسبب العواصف الرملية املصاعب واملضايقات للسواح  ،فقد أثبتت بع األحباث

أن الرياح احمللية املبربة ينتج عنها إصابات بالدوار والصداع واالكتئاب والقلق النفسي .
يتضح من حتليل بيانات اجلدول ( )0إن سرعة الرياح تتباين يف فصل الشتاء من مكان آلخر فهي تتزايد يف مدن

(يفرن  ،وسرت  ،وغريان)  ،وتبراوح من (1.6- 1.5م  /ث )  ،وتتناق يف باقي املدن لتبراوح من (  7.5 – 0.0م/
ث )  ،وتتصف بارتفاعها النسيب يف فصل الربيع واوائل فصل الصيف يف معظم املدن نتيجة لتأثرها باخلصائ الصحراوية
مما يولد تيارات ساخنة بشكل مستمر .
جدول ()0
املتوسطات الشهرية والفصلية لسرعة الرياح (م/ث) يف مدن مشال غرب ليبيا للمدة من ( 0626 – 2616م)

الشهور

الربيع

الشتاء

الخريف

الصيف

ديسمبر

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيه

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

طرابلس

0.5

0.6

0. 5

0. 6

5. 2

0. 6

0.7

0.6

3.6

0.6

3. 7

3.1

غريان

6.0

يفرن

1.6

سرت

1.0

0.0
1.6

5. 6
1. 5

1. 1

1.6
5.5

1. 5

7.1

1. 7
1. 6

6. 2

1.5
1.1

1. 6

0.0

6. 3

6. 6

6. 0

0.3

7.0

7.6
6. 3

1.5

6. 0
6. 0

0.6

3.1

7.6

7.1
7.0

7.0

7.6
1. 7

7.6

7.2

7. 5

1.3

1. 2

7.6

7.6
0.6

7.5

7. 6

1.6
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1.1
سبها

0.1

غدامس

7.2

7.0

6. 3
1. 0

26.2

7.0
7.0

7. 6

6. 7

7.5

22

7.3
22.0

6

6.2

26.1

1.7

26.6 26.6 26.0

6.1

26.0

6.1

7.1
1

6.5

7.1

6. 6
1.1

1.1

6.0

0.6

1. 2
1.2
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.5األمطار :

تعد األمطار اليت هتطل على البالد قليلة جداً فجزءاً صغرياً فقط من مساحة البالد هو الذي حيظى سنوياً بقدر مناسب من
األمطار ويتمثل يف الشريط الساحلي يف مشاليها الغريب والشرقي ،وبع املناطق اجلبلية  ،وفختلف كمية األمطار اهلاطلة من منطقة
إىل أخرى ،كما أهنا التتوزع بشكل منتظم خالل املوسم ،وهذا التذبذب له أَثاره على السياحة ومنو النباتات وكثافتها وتوزيعها
اجلغرايف  ،فيحصل اهلطول بسبب تربيد اهلواء املتصاعد ويقبرن هطول األمطار بوجود السحب وحجب أشعة الشمس عن سطح
األرض  ،وإذا ما رافقتها معدالت هطول كبرية وفوق املعدل العام ـفإن ذلك يعد ٍ
معوق لألنشطة السياحية اليت تعتمد على صفاء
اجلو وحتتاج إىل فبرات سطوع مشسي مدة طويلة  ،كما أن طبيعة هطول األمطار وكمياهتا يف بع األحيان يكون هلا أثر إجيايب
يف بع األنشطة السياحية  ،إذ إن رذاذ املطر القصري واملفاجئ يتخلله سطوع مشسي يكون مرغوباً فيه ومفضالً للسياح  ،ألنه
يشعر السائح بالراحة واالنتعاش وخيلق جواً مالئماً للتنزه والبرفيه  ،وإلظهار العالقة بني راحة اإلنسان وعناصر املناخ أعتمد على
معيارين يما :
أ .معيار دليل الحرارة – الرطوبة :

يعد هذا املعيار من املعايري املستعملة لقياس راحة اإلنسان باالعتماد على عنصرين يما  :درجة احلرارة والرطوبة النسبية
 ،يصنف هذا املعيار إىل ثالثة أصناف ملستويات الراحة وهي ( )pاإلقليم املثايل  )c( ،اإلقليم البارد غري املريح )H( ،
اإلقليم احلار غري املريح  ،بيانات اجلدول ( )5ويأخذ الصيغة األتية(T-0.55(1 – RH/100 )(T-14)(*): )25
= THI
جدول ( )5دليل احلرارة – الرطوبة ( (THIوما يعادهلا من شعور لدى اإلنسان وفقاً قرينة ()Thom

الرمز

الحدود

P

+P

-P

C

+C

-C

 23.6-20 20.6-20 06-21.2 21-20.2 20-25أقل من 22.6

H

-06.2

+H

-H

 05-03.2أكثر من 05

03
مرتبة الراحة

المثالي

الصنف

المثالي

البارد غير المريح
شديد البرودة

األقل برودة

الدافئ غير المريح
البارد

الدافئ

الحار

شديد الحرارة

املصدر  :عادل سعيد الراوي  ،قصي عبد اجمليد السامرائي  ،املناخ التطبيقي  ،دار احلكمة للطباعة والنشر  ،بغداد 2666 ، ،م  ،ص

ص . 200 - 200

من خالل حتليل بيانات اجلدول ( )0ومقارنتها ببيانات جدول ( )5يتضح أن هناك تبايناً يف قيم الدليل بني األشهر
والفصول حيث األشهر املثالية للراحة يف مجيع املدن هي (مارس وأبريل ونوفمرب)  ،وشهري (مايو وأكتوير) يف مدينيت (غريان
ويفرن)  ،وهذه تعد أشهر مناسبة للنشاطات البرفيهية والسياحية  ،أما األشهر ذات القيم غري املرحية فتتمثل يف أشهر فصلي
الشتاء والصيف يف كل املدن  ،وشهر مايو يف فصل الربيع يف كل املدن باستثناء مدينيت (غريان ويفرن)  ،وشهري (سبتمرب
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وأكتوبر) يف مجيع املدن  ،باستثناء مدينيت (يفرن وغريان) فهي غري مناسبة للبرفيه ؛ ألن اجلو فيهما شديد الربودة أو شديدة
احلرارة .
جدول ()0
نتائج تطبيق معيار دليل احلرارة – الرطوبة ()THIيف مدن مشال غرب ليبيا للمدة من ( 0626 – 2616م )
البيان
طرابلس

الشتاء
ديسمبر

يناير

20.6

23

الربيع
فبراير

مارس

أبريل

25.1 23.7

23.5
سرت

20.0 20.6 20.6 25.3
20.7

غريان

6.7

6. 0

20.6 22.0

26.7
يفرن

20.0 20.0 26.5 22.0
22.5

سبها

20.6

غدامس

20.1

23

27.0 20.1

20.6
20

20

الصيف

20.1

23

مايو

يوليو

يونيه

الخريف
أغسطس

21.3

05.2 03.0 06.6

21.0

00.6

21.0

00.5 00.6 06.0

21.5

00.0

25.7

00.1 02.7 21.6

20.6

00.5

20.6

03.7 00.0 26.6

27.2

03.5

06.0

00.0 00.2 00.5

06.2

00.3

26.2

00.1 00.2 02.6

26.3

00.5

سبتمبر

05.1

نوفمبر

أكتوبر

27.7

02.6 00.0
02.0

05.5

21.7

00.5 00.1
00

03

20.0

21.5 02.0
21.0

00

25.1

26.1 00.0
26.3

00.5

27.5

02.0 00.6
02.6

00.6

20.5

06.7 03.5
06.5

املصدر  :إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات اجلدولني ( )0و ( )3وباستخدام معادلة توم .

ب .دليل تبريد الرياح :

يعتمد الدليل على سرعة الرياح ودرجة احلرارة وأصنافه ()pالقيم املثالية  )c( ،القيم غري املرحية  ،الرياح تكون باردة
وتف من درجات احلرارة )H( ،القيم غري مرحية  ،والرياح تكون حارة ترفع من درجات احلرارة  ،بيانات اجلدول ()7
2

ويأخذ الصيغة اآلتية (K=(((√100 ∗ V) + 10.45 − V)(33 − T) )*( :)20
جدول ()7

دليل تربيد الرياح ()Kوما يعادهلا من شعور لدى اإلنسان وفق قرينة () Passel  Siple

الرمز
الحدود

P

+P

066-066 266-266

الصفة

المثالي

مرتبة الراحة

مثالي

-P

C

+C

-366

-066

-566

 066فأكثر أقل من صفر

بارد

شديد البرودة

البارد القارص شديد الحرارة

366

066

566

-C

غير المريحة "الباردة"

-H

+H

H

صفر -

66-56

حار

الدافئ

06

غير المريحة "الحارة"

املصدر  :عبداهلل سامل املالكي ,دراسات يف املناخ التطبيقي  ،ط ,2دار الوضاح للنشر ,مكتبة دجلة للطباعة والنشر  ,بغداد  0627,م,ص.75

ويظهر من خالل حتليل بيانات اجلدول ( )1ومقارنتها بيانات اجلدول ( )7احلقائق اآلتية :
 .2األشهر املثالية  :وتتمثل يف شهر مايو يف كل املدن  ،وشهر سبتمرب يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغدامس  ،وغريان ،
ويفرن) وشهر يونيه يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغريان  ،ويفرن)  ،وشهر يوليو يف مدينيت (سرت  ،ويفرن)  ،وشهر
أكتوبر يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،ويفرن  ،وسبها  ،وغدامس) .
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 .0األشهر غري املرحية وتتمثل يف أشهر فصل الشتاء يف كل املدن  ،وشهر نوفمرب يف كل املدن باستثناء مدينة
طرابلس  ،وشهر أبريل يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغريان  ،ويفرن)  ،وشهري يونيه وأغسطس يف مدينيت
(سبها وغدامس)  ،وشهر سبتمرب يف مدينة (سبها) .
جدول ()1

نتائج تطبيق دليل تبريد الرياح ()Kفي مدن شمال غرب ليبيا للمدة من (0626-2616م)
الشتاء

البيان

الربيع

الخريف

الصيف

ديسمبر يناير فبراير مارس

أبريل

مايو

يونيه

يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر

005 501 556

510

011

260

371

535

370

560 507 565

030

576

036

031 763 706

507

762

525

510 070 000

077

066

001

003 550 020

066

512

060

075 510 006

356

002

336

طرابلس

527

سرت

500

غريان

706

يفرن

071

سبها

501

غدامس

000

016

202

200

206
300

002

261

002
276

260

260
310

000

000

331

065

210

073

256

07

205

037

260

50

352

520

301
06

60

06
23

060

577

026

201
56

073

066

062

060
256

000

006

033

006
05

220

06

070

005

016

املصدر  :إعداد الباحثة اعتمادا علي بيانات اجلدولني ( )0و ( )0وباستخدام معادلة عامل تربيد الرياح .

خالصة القول إن شعور اإلنسان بالراحة فيما خي درجات احلرارة واإلشعاع الشمسي والرطوبة النسبية والرياح يشجع على التنزه
والبرفيه واالستمتاع باألجواء املرحية  ،فإن التمتع باهلواء املنعش واإلشعاع الشمسي يعد صحة بدنية ونفسية .

.0الموارد المائية :

إن حتديد مصادر املياه اليت تعتمد عليها منطقة البحث هي املياه اجلوفية واملياه السطحية املتمثلة يف األودية حيث
تتعدد وتتنوع تبعا لألمكنة اليت تنبع منها  ،واألمكنة اليت تصب فيها  ،وميكن إجياز أهم األودية يف املنطقة وهي أودية
(ساسو  ،وأم اجلرفان  ،وإمشيخ  ،تينيناي  ،وميمون  ،ومغموغ  ،واملشيد  ،وسوف اجلني  ،ولبدة  ،وادي سـوق اخلميس)
 ،كما تعـد العيون أحد مصادر املياه السطحية وهي عني (كعام  ،وتاورغاء  ،والشرشارة  ،والزرقاء).

.5تنوع البيئة النباتية والحيوانية :

يعد تنوع البيئة النباتية واحليوانية من وسائل اجلذب وإحدى املكونات السياحية لصناعة السياحة البيئية ،حيث ميتاز
الغطاء النبايت الطبيعي بشمال غرب ليبيا بالتنوع والتباين يف كثافته نتيجة للتباين يف ظروف البيئة الطبيعية املتمثلة يف املناخ
ومظاهر السطح والبربة  ،فاملالمح الطبيعية تعطي قيمة مجالية جتذب السواح  ،وينقسم النبات الطبيعي يف منطقة البحث
إىل نباتات طبيعية مومسية  ،ونباتات حولية  ،واخرى معمرة ويصنف وفق اخلريطة ( )0والصورة ( )2إىل
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 نباتات إقليم شبه الرطب  :توجد يف املناطق الساحلية واملرتفعة من اجلبل الغريب  ،وهي نباتات دائمة اخلضرة
تتمثل يف غابات العرعار  ،وأشجار الصنوبر  ،والشجريات الصغرية  ،والنباتات القزمية  ،واليت تنمو بالقرب
من الساحل كنبات القندول والبلوز ونبات الغاسول.

 نباتات إقليم شبه الصحراوي :وهي عبارة عن حشائش قصرية تظهر بشكل متباعد ومبعثر تتخللها أشجار شوكية ،
مثل السبط والرمت  ،والسدر ،وتنتشر إىل اجلنوب من نباتات اإلقليم الشبه الرطب يف وسط وغرب سهل اجلفارة  ،وجنوب
اجلبل الغريب .

 نباتات اإلقليم الصحراوي  :تشغل مساحة واسع ـ ــة جنوب منطقة البحث  ،وهي نباتات فقرية مبعثرة تظهر
يف شكل جتمعات نباتية صغرية بسبب قلة األمطار وارتفاع معدالت التبخر .
خريطة ( )0التنوع النباتي في منطقة البحث

املصدر :جنم الدين فرج بق  ،مناخ مشال غريب ليبيا  ،أطروحة دكتوراه "غري منشورة"  ،قسم اجلغرافيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة عني مشس
 ،القاهرة  0625 ،م  ،ص. 20
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صورة ()2

تنوع الغطاء النباتي في منطقة البحث

املصدر  :الباحثة  ،استناداً إىل برنامج ..Google Earth

ويعيش يف منطقة البحث أنواع خمتلفة من احليوانات اليت تأقلمت مع مناخها وتربتها كالذئاب  ،والثعالب ،
والقنافذ  ،والريابيع  ،واألرانب الربية  ،كما ينتشر يف املنطقة أنواع خمتلفة من الطيور كاحلمام  ،واحلبار  ،والبوم ،
والصقور  ،والزرزور  ،والسمان  ،وهذا ما يتطلب دراستها وتصنيفها وحتديد أمكنة تواجدها  ،حيث أن كثري من
هذه احليوانات قد هاجر  ،وإن بعضاً منها يتعرض لالنقراض فعلى وزارة البيئة والزراعة احملافظة على هذه الثروة
الوطنية ومحايتها وادامتها وتطويرها .

المحور الثالث :التوزيع المكاني لمعالم الجذب السياحي الطبيعي والبيئي بمنطقة الدراسة:

تتمتع منطقة البحث بإمكانيات عدة ومتنوعة منها املواقع التارخيية والثقافية واحلضارية وقد سجلتها منظمة اليونسكو باعتبارها
من املواقع البراثية العاملية وهي (لبدة  ،وصرباتة  ،وأويا "طرابلس")  ،وهناك املعامل الطبيعية والكهوف والصحراء اخلالبة  ،فهذه
كلها عوامل جذب سياحي مهمة  ،فإذا وظفت هذه اإلمكانات واملقومات بشكل خيدم توجهات الدولة وبإشراك اجملتمعات
احمللية إلبراز معاملها  ،وهذا يوفر فرص عمل  ،وحيسن مستوى دخل املواطن  ،ويطور البين التحتية السياحية للمنطقة  ،إضافة
إىل ترسيخ األستثمار السياحي الذي يعمل على زيادة أعداد السياح يف الدولة الليبية  ،وزيادة منافسة ليبيا كسوق سياحية غنية
جتذب أكرب عدد من السياح  ،وهناك كنوز وثروات أثرية أخرى مل تستغل بالشكل األفضل لتأخذ دورها على اخلريطة السياحية
يف ليبيا  ،ومن أهم هذه املعامل :
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 .1السياحية البحرية :

تتمتع منطقة البحث بشاطئ طويل يناهز األلف كيلومبر ميتد من احلدود التونسية غرباً إىل حدود منطقة البحث شرقاً ،
حيث يبراوح اتساعه يف خط الساحل باجتاه الداخل من (  266 - 56م)( ، )27حيتوي على عناصر عدة للجذب السياحي
 ،ويتميز باعتدال درجة حرارته  ،ومشسه الساطعة  ،وتنوع تضاريسه ما بني شاطئ رملي وصخري  ،وغىن اجلروف البحرية
بالتنوع األحيائي من النباتات الربية واملائية والطيور واألمساك والزواحف  ،وهذا جعل منه بيئة جيدة من املمكن استثمارها

سياحياً  ،كما ميكن استثمار األراضي الواسعة املنبسطة على الشاطئ بإنشاء منتجعات سياحية (فنادق  ،ومطاعم  ،ومناطق
للبرفيه  ،وقرى سياحية) .
أن السياحة البحرية يف ليبيا التزال قليليه مقارنة بالسياحة يف دول البحر املتوسط األخرى  ،ويعود ذلك إىل غياب التطوير
والسمعة السياحية هلذا النوع من السياحة رغم توفر املقومات السياحية.
 .2السياحة الترفيهية " المحميات الطبيعية" :

تعرف بأهنا مناطق حمددة األبعاد جغرافياً تفرض عليها احلماية مبوجب قوانني خاصة  ،وهتدف إىل صيانة املوارد الطبيعية احلية
 ،واحلفاظ على العمليات البيئية يف النظام البيئي  ،واحملافظة على التنوع البيولوجي الوراثي يف جمموعات الكائنات احلية  ،وقد
أٌنشئت يف منطقة البحث حمميات ومنتزهات طبيعية عدة منها ( حممية بئر عياد يف املنطقة اجلنوبية من سهل اجلفارة  ،ومنتزه
أبو غيالن مبنطقة غريان  ،ومنتزه صرمان  ،ومنتزه النقازه  ،ومنتزه صرباتة  ،وحممية نالوت ،وحمية زلطن  ،وحممية الشعافيني
مبسالتة وغريها) بيانات اجلدول ( )6صورة ( )0وميكن أن تكون هذه احملميات واملنتزهات الوطنية نواة مهمة للسياحة البيئية
يف مشال غرب ليبيا  ،فهي الرئة اليت تُنقي اهلواء من امللوثات واملواد العالقة فيه  ،وهلا قيمة اقتصادية ومجالية يرتادها الناس وتعد
إحدى الظواهر السياحية اليت تشد انتباه الناس وجتلبهم حنوها ملا توفره من متعة النظر والراحة النفسية  ،وقد حيتوي بع منها
على بع اإلنشاءات كأمكنة للجلوس  ،وحمطات لالسبراحة ومواقف للسيارات واملسطحات املائية الطبيعية أو االصطناعية
وحدائق للحيوانات.
جدول ( )6المحميات الطبيعية في منطقة البحث

االسم

منتزه

طراب
لس

المساح
ة

71
6

محمية

محمية

الهيشة

بئر عياد

20666
6

206
6

منتزه
أبي

غيالن

566
6

منتزه
صرمان

226
6

منتزه

القربولل
ي

066
6

منتزه
النقازه

066
6

منتزه

صب
راتة

56
6

محمية

محمية

محمية

نالوت

مسالتة

زلطن

06
6

266
6

256
6

المجموع

00601
6

املصدر  :اهليئة العامة للبيئة 0626 ،م .
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صورة ( )0السياحة الترفيهية

املصدر  :من تصوير الباحثة  ،0602واستناداً إىل برنامج .Google Earth

 .3السياحة الجبلية والصحراوية "المعالم التضاريسية والجيومورفولوجية" :

تتميز أشكال سطح األرض يف منطقة البحث بتنوعها وتعقيدها إىل جانب روعة مناظرها الطبيعية وهذا يسهم يف أثراء
السياحة البيئية  ،ومتثل السياحة اجليومورفولوجية يف منطقة البحث عنصراً مهماً يف التنمية إذ مل حتظ باالهتمام الكايف من
قبل الدولة  ،فغالبية الدراسات املتعلقة هبذا اجلانب اقتصرت على دراسة املنطقة دون اإلشارة لدور السياحية اجليمورفولوجية
وأيميتها  ،ورمبا يعود ذلك إىل عدم توفر اإلمكانات والبيانات اليت تتعلق هبذا اجلانب  ،إذا تضم املنطقة سلسلة جبلية
وسهول وصحراء شاسعة من املمكن أن تكون وجهة للسياح إذا ما استغلت بالشكل األمثل  ،إلقامة املهرجانات الرياضية
وكذلك األشكال اجليمورفولوجية اجلاذبة أيمها األشكال األرضية الناجتة عن عوامل التعرية كالكهوف اليت من املمكن
استثمارها يف إقامة مناطق لالسبراحة الطبيعية  ،وإظهار املناظر الطبيعية اليت تتمتع هبا تلك األشكال  ،كما حتوي على عدد
من العيون والينابيع والسدود  ،وهبا تنوع إحيائي  ،كما أهنا حتتوي على أعداد من الطيور والزواحف والنباتات الصحراوية ،
وتكسو املنطقة النباتات الطبيعية يف هناية فصل الشتاء وفصل الربيع  ،فضالً عن املوروث الثقايف التقليدي كالصناعات
اليدوية (الفخار واالطباق والسالل).
هذه اإلمكانات من املمكن استثمارها يف جذب السياح من خالل توفري االحتياجات الضرورية من (فنادق  ،ومطاعم
 ،وطرق معبدة ) ،ودعم اجلانب األمين وتنظيم املهرجانات السياحية والثقافية والبراثية وسباقات الرايل "السيارات" ،
إضافة إىل قيام هيئة السياحة بدورها الريادي يف تطوير هذا النوع من املهرجانات السياحية بالتعاون مع القطاعني العام
واخلاص  ،وتتمتع منطقة البحث مبقومات ثقافية تراثية وعادات وتقاليد عريقة ميكن توظيفها يف إقامة املهرجان السياحي
اخلاص بالبراث والثقافة إلبراز مقومات املنطقة يف اجلانب السياحي صورة (.)3
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صورة ( )3معالم السياحة الجبلية والصحراوية

املصدر  :من تصوير الباحثة . 0602

 .1السياحة العالجية :

إن املنطقة غنية بينابيع املياه املعدنية احلارة واآلبار الكربيتية االستشفائية  ،واليت اُكتشفت منذ القدم فاستغلت يف عالج
بع األمراض اجللدية وأالم املفاصل واملعدة  ،حيث يقصدها عدداً من الناس للعالج واالستشفاء نظراً الحتوائها على
صفات معدنية شفائية  ،فإذا نقلت هذه املياه ولو بكف اليد تفقد كل فوائدها العالجية ومواصفاهتا والسبب غري معروف
 ،أي أن من يريد االستفادة من ماء تلك العني جيب أن يقصدها ويتناول املاء منها بصورة مباشرة.
ويوجد مبنطقة البحث بع الينابيع منها فوار العجيالت الذي يقع على بعد  3كيلو مبر جنوب شرق مدينة العجيالت،
 ،وهناك فوار العسة يقع يف أقصى غرب املنطقة بالقرب من احلدود التونسية وجاري العمل به لتحويله إىل مرفق سياحي
 ،وفوار أم شويشة يقع على احلدود اجلنوبية ملنطقة البحث ومل يستغل بعد  ،وفوار عني املقاصية وعني السكريات الكربيتية
جنوب مصراتة  ،وعني بدر وكذلك املياه الكربيتية يف منطقة تاجوراء  ،كما حتوي الكثبان الرملية على نسبة من العناصر
املشعة تساعد يف عالج أمراض الروماتيزمية وآالم العمود الفقري .

 ..السياحة التاريخية والثقافية :

تزخر املنطقة باملعامل التـارخيية والثقافية واألثرية  ،حيث امتزجت على أرضها حضارات تارخيية تركت معامل أثرية عريقة جتمع
بني خمتلف احلضارات والديانات يف خمتلف العصور ،متمثلة يف األضرحة واملساجد واملدن األثريـة واملتاحف وغريها وأهـم املدن
األثرية باملنطقة:
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 .2مدينة صبراتة  :تقع على ساحل البحر املتوسط  ،وقد أتاح هلا موقعها اجلغرايف املتميز باحلماية واحلصانة  ،وتتمثل
أهم معاملها احلمامات واملتحف الكالسيكي الذي يضم جمموعة من التماثيل البونيقية  ،إضافة إىل املعابد والكنائس واليت
يرجع تارخيها إىل آواخر القرن الرابع امليالدي ،فضالً عن املسارح واليت منها املسرح الثقايف الذي شيد يف هناية القرن الثاين
امليالدي ويعد أكرب مسرح فينيقي يف ليبيا ، ،مث املسرح الدائري حيث كان يف املاضي ميارس فيه رياضة املصارعة حىت املوت.
 .0مدينة لبدة  :تقع عند مصب وادي لبدة إىل الشرق من مدينة اخلمس  ،فهي تطل على ساحل البحر املتوسط  ،الذي

كان له الدور الكبري يف إنشاء وازدهار املدينة  ،حتتوي املدينة على معامل أثرية ومعمارية وفنية ذات طابع حضاري  .من
خالل مينائها الذي استخدم للمبادالت التجارية  ،وأهـم املعامل األثـرية مدخل احلفائر  ،والقوس الذي قـام ببنائه اإلمرباطور
سبتيموس سفريوس عند زيارته ملدينة لبـدة سنة (063م)(،)21واملالعب واحلمامات  ،كما حتتوي املدينة على معبد احلوريات
وعلى ميدان سيفريوس  ،فضالً عن املنارة املركبة من ثالثة طوابق ،وعدد املعابد ثالثة  ،األول معبد اإلله ليربباتر  ،والثاين
معبد هرقل  ،والثالث معبد روما وأغسطس  ،كما تضم املدينة املسرح والشوارع املعبدة  ،وميدان املصارعة وبع الكنائس
والتحصينات العسكرية .
.3

المدينة القديمة في طرابلس :هي أكرب املدن الليبية اليت ظهرت يف القرن السابع قبل امليالد ومن أهم معاملها

التارخيية (السرايا احلمراء  ،وحوش القره مانلي  ،وقوس ماركوس أوريليوس) ،واجلوامع القدمية مثل (جامع الناقة  ،وجامع قرجي
 ،وجامع درغوت  ،وجامع بن موسى  ،وجامع امحد باشا القرملى  ،وجامع سيدى عبد الوهاب  ،وجامع الشيخ احلطاب)
 ،كما انتظمت األسواق وسط الساحات املكشوفة على شكل طرقات ،وأخرى مغطاة بأروقة مسقوفة ،وصل عددها إىل
حنو ( )06سوقاً  ،حيث تنوعت مصادر السلع املعروضة بأسواق املدينة واملستوردة عرب الصحراء عن طريق القوافل من دواخل
أفريقيا أو من السفن القادمة من دول العامل املختلفة مثل (سوق املشري ،وسوق البرك  ،وسوق الرباع القدمي "سوق العرب" ،
سوق العطارة ،وسوق الصناعات التقليدية  ،وأبواب املدينة القدمية وغريها .
0ـ مدينة غدامس  :تقع يف الصحراء  ،ومسيت جبوهرة الصحراء  ،وتتميز بفنون العمارة واللباس التقليدي وتنوع الفنون الشعبية

هبا  ،ويف عهد األمرباطور الرماين (سبتيموس سيفريس)بناء حصناً دفاعياً ويوجد هبا قصر الغولة ،إضافة إىل ذلك تنتشر يف
املنطقة عدداً من الواحات مثل (واحة جالو وأوجله) ،وبع القصور القدمية مثل قصر نالوت وقصر احلاج،صورة (.)5

ومن خالل العرض السابق فإن منطقة البحث تزخر مبقومات كثرية ميكن تأهيلها سياحياً واستقطاب أكرب عدد من
السياح ومن جنسيات خمتلفة  ،وميكن صيانتها وتطويرها واستحداث برامج سياحية وتطلعات جديدة تؤثر يف السياح ،
وعليه فإن السائح الوافد حباجة إىل أمكنة يسبريح ويتسلى ويبرفه فيها .
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صورة ()5

معالم من السياحة التاريخية والثقافية بمنطقة البحث

المصدر  :من عمل الباحثة  ،استناداً إلى برنامج ..Google Earth

المحور الرابع  :معوقات السياحة البيئية في شمال غرب ليبيا :

متتلك منطقة البحث مقومات سياحية عدة متكنها من إقامة صناعة سياحة بيئية متطورة  ،إال أن هناك عقبات
تقف عائقاً أمام تنميتها واستثمارها ومن أهم هذه العقبات -:

 .2معوقات اقتصادية  :تتمثل يف االفتقار إىل االسبراتيجية الواضحة عن السياحة وآفاق تطورها  ،وضعف التمويل املايل
الالزم لتنمية القطاع السياحي البيئي  ،إذ ال حيظى هذا القطاع إال بالقليل من الدعم قياساً بالقطاعات التنموية
األخرى  ،وقلة مرافق السياحة سواءً كانت (قرى سياحية  ،أو منتجعات  ،أو فنادق  ،أو مطاعم)  ،فضالً عن قلة
االستثمار يف بناء املرافق السياحية ذات املواصفات العاملية  ،وضعف البنية التحتية واحلدائق واملنتزهات  ،وقلة كفاءة
الطرق املعبدة وانعدامها يف بع املناطق  ،إذ إن أغلبها قدمي ومتهالك وذو اجتاه واحد .

 .0معوقات تتعلق بالموارد البشرية  :تتمثل يف غياب السياسات االسبراتيجية  ،وسوء اإلدارة  ،وغياب الكفاءات
املهنية املتخصصة  ،ونق الكوادر املؤهلة واملدربة ذات التخص يف اجملالني السياحي والفندقي  ،وغياب الثقافة البيئية
السياحية  ،وفخلف التوعية بأيمية السياحة للحفاظ على املعامل السياحية يف املنطقة ،واحنسار الصناعات البراثية واحلرف
اليدوية واليت لو اشتهرت وأقيمت هلا أسواق خاصة لعرضها فإهنا ستسهم يف إزدهار السياحة .

 .3معوقات إعالمية وتسويقية  :تتمثل يف غياب دور وسائل اإلعالم واالتصال يف اجملال السياحي اليت من املفروض أن
يكون هلا دور اسبراتيجي يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة والتوعية  ،ونشر الثقافة السياحية عرب وسائلها املختلفة،
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والبرويج السياحي عن اإلمكانات السياحية والبيئية يف املنطقة  ،فعدم وجودها يقلل من مدة إقامة السائح يف املنطقة،
وهذه الربامج تشمل احلجز املسبق للسائح يف الفنادق  ،فضالً عن اخلدمات االرشادية وبرامج زيارة املناطق واألمكنة
األثرية والتارخيية وأمكنة البرفيه واألسواق واملنتزهات .

 .0معوقات سياسية  :يتمثل يف غياب االستقرار األمين والسياسي الذي حال دون متكني املواطنني أو األجانب من السفر والسياحة
 ،فقد تراجع عدد السياح بسبب األزمة األمنية  ،إضافة إىل تعرض األمكنة البراثية واملرافق السياحية للتخريب والنهب والتدمري.

 .5معوقات بيئية  :تتمثل يف تلوث الشواطئ بالنفايات السائلة والصلبة  ،أضف إىل ذلك تناق

درجة التنوع احليوي

وانقراض عدد من النباتات واحليوانات اليت من أبرزها السالحف البحرية  ،وإيمال األراضي الزراعية والتصحر وعمليات
اقتالع أشجار الغابات  ،وعدم تطبيق املعايري البيئية يف القطاع الصناعي األمر الذي أدى إىل انتشار التلوث على
نطاق واسع وخباصة يف بع املدن الساحلية كمدينة اخلمس اليت تنتشر فيها مصادر التلوث كمصانع اإلمسنت ومدينة
توليد الكهرباء  ،وكذلك انتشار الغاز من شركة إين للغاز يف املناطق الواقعة جنوب مليتة  ،فضالً عن الزحف العمراين
العشوائي على املناطق الطبيعية وهذا يهدد املنظر العام للبيئية السياحية .

الخاتمة :

توصل البحث إىل نتائج عدة  ،وأعطى جمموعة من املقبرحات والتوصيات وذلك على النحو اآليت:

أوالً  -النتائج :

 .2تعد منطقة البحث أرضاً خصبة للتنوع البيولوجي وخمزوناً بيئياً  ،فضالً على أهنا إرث إنساين حضاري متنوع يشجع
على القيام بالتنمية السياحية البيئية املستدامة  ،إال أن هذه اإلمكانات تعاين من قلة االهتمام واإليمال وضعف
االستثمار يف اجملال السياحي.
 .0تتمتع املنطقة بتنوع تضاريسي من السهول واملرتفعات والتالل واحلافات املنحدرة واجلروف الصخرية  ،وتنوع البيئة
النباتية من حشاش وأعشاب وشجريات جتذب السياح وتشجع على احلركة السياحية يف املنطقة .
 .3من خالل حتليل معامل تربيد الرياح فإن األشهر املثالية للسياحة والبرفيه هي شهر مايو يف كل املدن  ،وشهر سبتمرب
يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغدامس  ،وغريان  ،ويفرن) وشهر يونيه يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغريان  ،ويفرن)
 ،وشهر يوليو يف مدينيت (سرت  ،ويفرن)  ،وشهر أكتوبر يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،ويفرن  ،وسبها  ،وغدامس)
 ،وشهر نوفمرب يف مدينة (طرابلس) ،بينما تتمثل األشهر غري املرحية يف أشهر فصل الشتاء يف كل املدن  ،وشهر أبريل
يف مدن (طرابلس  ،وسرت  ،وغريان  ،ويفرن)  ،وشهري يونيه وأغسطس يف مدينيت (سبها  ،وغدامس)  ،وشهر
سبتمرب يف مدينة (سبها) .
 .0تعاين السياحة من معوقات عدة أيمها عدم االستقرار السياسي واألمين وعدم وضوح اخلطط السياحة  ،وعدم
االهتمام باإلعالم السياحي  ،وقلة الثقافة السياحية  ،وعدم فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية والوطنية .
 .5عدم وجود تطلعات مستقبلية إلقامة حمميات طبيعية يف املنطقة تستثمر ضمن السياحة البيئية .

ثانياً  -المقترحات والتوصيات :

على ضوء النتائج السابقة ميكن وضع بع املقبرحات والتوصيات كإسهام للنهوض بالقطاع السياحي باملنطقة أيمها :
 .2ضرورة االهتمام بالسياحة البيئية وتنميتها بإدخال القطاع اخلاص لالستثمار فيها من خالل منح احلوافز والضمانات
والتسهيالت للمستثمرين .
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 .0االهتمام بالسياحة البحرية وتنميتها  ،والعمل على حتسني البيئة الساحلية ووضع حلول مناسبة إلعادة تدوير النفايات
السائلة وإيقاف تصريفها يف البحر  ،واحملافظة على التنوع احليوي وحتسني مستوى التوازن البيئي واحملافظة على األنواع
احليوانية والنباتية املهددة باالنقراض عن طريق التوسع يف إقامة احملميات الطبيعية ودعمها وتوزيعها على خمتلف املناطق .
 .3توعية السكان بأيمية السياحة البيئية واحلفاظ على مقوماهتا من خالل مؤسسات اجملتمع املدين وإجراء دراسات عن
اجلدوى االقتصادية لألنشطة السياحية .
 .0تفعيل دور هيئة السياحة وتأسيس شركة سياحية متخصصة تعمل على وضع آلية وخطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة
 ،وانشاء مركز متخص للدراسات السياحية مهمته بإعداد الدراسات والبحوث اخلاصة بالسياحة البيئية يف منطقة
البحث بصورة خاصة  ،ويف ليبيا بصورة عامة يتضمن مجيع املقومات السياحية والبرفيهية املوجودة يف املنطقة .
 .5االهتمام باجلانب اإل عالمي وذلك بتصميم دليل سياحي ترفيهي يوضح ما تتمتع به املنطقة من مقومات سياحية
مع توثيق ذلك بالصور والشرح املبسط هلا من أجل جذب االنتباه  ،فضالً عن استعمال وسائل اإلعالم احلديثة
كاألنبرنت والقنوات الفضائية .
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 .7االهتمام باحلرف والصناعات اليدوية والتقليدية واملهرجانات الشعرية وتقدمي األزياء الشعبية وإقامة املعارض والبرويج
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دعم ومتويل املشاريع السياحية .
 .6إنشاء حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق االشعاع الشمسي والرياح للحفاظ على البيئية الطبيعية من التلوث .
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 .7أمحد ئامانج جالل  ،حتليل اجلغرايف ملقومات السياحة يف قضاء دوكان  ،رسالة ماجستري "غري منشورة"  ،كلية البربية  ،جامعة
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 .1عبد احلسن مدفون أو رحيل  ،التقومي البايو مناخي ملدينة النجف  ،جملة البحوث اجلغرافية  ،العدد ( ، )20كلية البربية للبنات
 ،جامعة الكوفة  0626 ،م ،ص . 70
 .6أمحد عبد عون اخلزرجي  ،اجلزيرة احلرارية يف مدينة كربالء وعالقتها بالراحة البايو مناخية  ،رسالة ماجستري "غري منشورة" قسم
اجلغرافيا  ،كلية اآلداب  ،جامعة القادسية  0666 ،م ،ص ص .221 – 222
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الموقع الجغرافي وفرص التوطن للتنمية المكانية الصناعية في ليبيا

المستخلص :

د .منصور علي قلية /جامعة الزاوية /كلية البربية العجيالت
m.glia@zu.edu.ly

ظهر مصطلح كلمة التنمية بعد احلرب العاملية الثانية إشارة إىل مشكالت الدول اليت أخذت تستقل تباعاً واليت
كانت هتدف إىل حتسني أحواهلا  ،يعد اختيار املوقع من اإلمور املهمة يف التوزيع املكاين للنشاطات االقتصادية  ،وإن
خلصائ املوقع املكاين وكرب حجم مساحه ليبيا هي اليت حتدد آلية التطوير واالستفادة من توفر املادة اخلام واالستفادة
منها يف تطوير املواقع الصناعية لليبيا  ،ويف هذا البحث املتواضع متت دراسة أيمية املوقع اجلغرايف لليبيا  ،واملقومات الطبيعية
والبشرية اليت أسهمت على التوطن الصناعي لليبيا مع دراسة الوضع الصناعي احلايل  ،وإمكانية االستفادة من املواد اخلام
املتوفرة وتطويرها يف حتقيق تنمية مستدامة .
الكلمات املتداولة :التنمية  -املوقع – اخلطة – املواد اخلام  -الصناعة

Abstract
The tem development appeared after the second a reference to the problems
of countries that took independence in succession and that aimed to improve
their conditions the choice of the location of the spatial of economic
activities and that the characteristics of the spatial location and the large size
of the area of Libya are what determine the mechanism of development and
take advantage of the availability of raw material and use it in the
development of industrial sites for Libya and in this modest research the
importance of the geographical location of Libya the natural ingredients and
the people that help the industrial settlement of Libya were studied along
with studying the industrial situation of Libya and the possibility of making
use of the available raw materials and developing them in achieving
sustainable water.
Domain words :
Development – site- plan- Raw material industry

مقدمة:
يعد اختيار املواقع الصناعية من املوضوعات احليوية ملا له من أيمية فخدم اقتصاديات الدول فضالً عن املكانات
السياسية واألمنية واخلدمية اجملتمعية الناجحة  ،إن اختيار املواقع للصناعة يهتم به املختصني يف الدول املتقدمة والنامية
على حد سواء ،فقد افرزت نتائج احلرب العاملية األوىل والثانية احلاجة املاسة إىل إعادة النظر يف املواقع الصناعية بشكل
عام والصناعات الكربى ذات البعد االسبراتيجي ودرجة التشابك االقتصادي بشكل خاص ،مما أدى إىل ظهور أمناط
جديدة يف املواقع الصناعية تعكس وجهة نضر املخططني وأهدافهم وتلعب العوامل االقتصادية واملوقع اجلغرايف دوراًكبرياً
مهماً يف التخطيط السليم على زيادة اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة بشىت السبل وذلك بتهيئة العناصر والعوامل املؤدية إىل
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زيادة اإلنتاج كماً وكيفاً ،والنمو االقتصادي ألي دولة حيدد مدى التطور والنمو والتنظيم العمراين أنه كلما كان التخطيط
للموارد والثروة الطبيعية والصناعات كبرياً كان التطور والنمو أكثر حتقيقاً للتنمية املكانية املستدامة ملا تطلبه هذه املوارد
والصناعات من إقامه املنشآت وتوفري األيدي العاملة األمر الذي يؤدي حتماً إىل االزدياد يف تطور ومنو الدولة يف االنشطة
املختلفة كافة ،وهتتم التنمية االقتصادية بالعمل على تعدد قطاع اإلنتاج واخلدمات فيه  ،وزيادة ما بينهما من روابط
وتقاس عادة بأيمية قطاع الصناعة التحويلية ومقدار إسهامها يف الناتج القومي واإلمجايل .
مشكلة البحث:

تتلخ مشكلة البحث يف اآليت:
 -2إن املواقع الصناعية الرئيسية يف ليبيا جتمع بني التخطيط و الالفخطيط مما نتج عنه مشكالت اقتصادية عديدة عاقت
النمو االقتصادي.
 -0ماهي األبعاد االسبراتيجية اليت ميكن االعتماد عليها يف توطن الصناعة؟
 -3عدم اإلسراف يف املوارد الطبيعية وجتنبها اآلثار السلبية ؟

الفرضيات -:
 -2ان عملية التوطن الصناعي يف منطقة الدراسة قد مرت مبشكالت طبيعية وبشرية وفخطيطية متنوعة ،و خاصة يف ما
يتعلق مبواقع (املادة اخلام وتوزيعها على كامل األراضي الليبية) انعكس ذلك يف وجود فجوة بني كميات اإلنتاج والطلب
احلايل .
 -0إن النمو السكاين والعمراين أدى إىل الطلب على خمتلف الصناعات وضرورة االهتمام باملوارد الطبيعية كافة اليت
تساعد يف حتقيق التنمية وتطوير الصناعات ورسم سياسة تنموية ملستقبل األجيال القادمة.
هدف البحث:

يهدف البحث إىل ما يلي –
-2دراسة املوقع اجلغرايف واالستفادة منة يف حتقيق تنمية مكانية من جهة وربط أيمية املوقع واحليز املكاين وكيفية االستفادة
منه من جهة أخرى ومن خالهلما ميكن حتقيق تنمية متوازنة للمدن الليبية مع اعتماد منهج التخطيط اإلقليمي يف
السياسات التنموية وتوجيه املشاريع املستقبلية لألنشطة االقتصادية والعمرانية والبركيب الدميوغرايف للمدن الليبية ووضع
آلية تنموية تأخذ بعني االعتبار التباين وكرب املساحة يف خلق تنمية مكانية مرتبطة بتوفر املادة اخلام داخل هذه الرقعة
املساحية ،آخذين بعني االعتبار بع جتارب الدول املتقدمة يف هذا اجملال مع التنسيق بني احملاور األساسية (اقتصادية
– تنموية – اجتماعية ).
 -0دراسة املوارد الطبيعية ومدى االستفادة من توفرها وفق وضع سياسات فخطيطية هتدف إىل حتقيق تنمية مكانية
بشكل متساوي بني األقاليم التخطيطية يف ليبيا .

مجاالت البحث :
اجملال املكاين  :موقع ليبيا حيتل مكانة اسبراتيجية كبرية ملا له من أيمية بني دول العامل ،وموقعها وفر هلا العديد من
امليزات اجليوسياسية واالقتصادية اليت تساعد يف استغالل املوارد الطبيعية واالستفادة منها حتقيق تنمية مكانية .
اجملال الزمين :خيت بظاهرة الصناعة وتأثر توزيعها على األراضي الليبية إىل سنة 0606
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هيكلية البحث  :يتضمن البحث إطاراً نظرياً مث خص

املبحث األول للمقومات الطبيعية لتوطن الصناعي يف ليبيا،

بينما املبحث الثاين اهتم بدراسة املقومات البشرية ودورها يف توطن الصناعة مبنطقة الدراسة ودرست يف املبحث الثالث
الصناعة يف ليبيا  ،وخيتم الباحث مبا توصل إليه من نتائج ومقبرحات .

المفاهيم :

اوالً -المقصود بالتوطن الصناعي :

يشري مصطلح توطن صناعة ما ،إىل احليز أو املوقع اجلغرايف هلذه الصناعة أو هذه املنشآت الصناعية اليت متارس فيها
نشاطها هبدف حتقيق معدالت رحبية كبرية .

ثانياً -التوطن الصناعي والتنمية اإلقليمية :

إن القضية الرئيسية اليت يثريها فخطيط التنمية اإلقليمية هي حتديد املشكلة اإلقليمية ،فهي مثل أي مشكلة اقتصادية
او اجتماعية ،حتددها طبيعة اجملتمع وقيمه السائدة حيث يقرر اجملتمع جمموعة من الظروف واألحوال اليت تشكل املشكلة
ومدى ارتباطها بأهدافه اليت حتقق العدالة االقتصادية و االجتماعية للسكان كافة  ،لذا يعترب فخطيط التنمية االقتصادية
و االجتماعية اإلقليمية من أدق القضايا اليت توجهها الدول املتقدمة صناعياً وتلك اليت مازالت يف املراحل األوىل من
التصنيع وعلى حد سواء(.)2

ثالثا -التنمية المكانية :
فختلف وقائع وظروف التنمية املكانية يف املساحات اجلغرافية باختالف الظروف احمللية والسياسات احلكومية وأنظمة
البلدان ،ولكن مبادي التنمية وأهدافها ومفاهيمها تكاد تكون واحدة عند كل املخططني .ألن من الضروري أن تعرف
مصطلحات أبعاد املسرح اجلغرايف الذي نعيش عليه بعناصره الطبيعية والبشرية واالقتصادية كافة وامكانية استغالهلا
وتطويرها ،وهتيئة فرص أفضل وأمثل لالرتقاء مبستوى معيشة السكان وتلبية حاجاهتم األساسية.
التنمية املكانية منهج عمل متكامل تتداخل فيه املصاحل العامة للدولة مع مصلحة املواطنني فهي تعبري عن العمل املتواصل
للتطور االقتصادي واالجتماعي ومحاية البيئة.
والتنمية مفهوم شامل ال ميكن جتزئته فال حدود جغرافية للتنمية ،وإمنا حدود منطقية ،ومن قصور الفكر التنموي هو
حمدودية التوسع التنموي ألسباب سياسة أو إدا رية ،فهو يتناق مع املعىن اجلوهري للتنمية .توضع اخلطط التنموية احمللية
واملستويات األدىن غالبا على أساس التقسيم اإلداري والقيمة املالية املخصصة هلذا املستوى اجلغرايف اإلداري أو ذلك،
ويالحظ تفاوت تنموي بني مناطق الدولة الواحدة أو الدول اجملاورة بشكل واضح ،حبسب التوجهات اخلارجية والداخلية
والربامج احلكومية و أولويات الدول والقيمة االمجالية القتصاد الدولة()0
المبحث األول :المقومات الطبيعية للتوطن الصناعي في ليبيا

أوالً -الموقع (أهميته االقتصادية)

حتتل ليبيا مساحة تبلغ حوايل 2،756،506كم مربع من مشال القارة األفريقية وهي متتد من البحر املتوسط يف الشمال
مبسافة حوايل  2656كم  ،ومجهورييت تشاد والنيجر يف اجلنوب  ،واحلدود املصرية والسودانية من الشرق ،وغرباً تونس
واجلزائر يف الغرب  ،ومن خالل هذا التحديد يتبني أن األراضي الليبية فلكياً متتد ما بني خطي 6و 05شرقاً واقصى امتداد
من الشمال يصل إىل دائرة عرض 30-57مشاالً يف اجلبل األخضر وأقصى امتداد هلا من اجلنوب يصل إىل دائرة عرض
26-36مشاالً يف الطرف اجلنويب الشرقي من ليبيا ،وهذا املوقع الكبري لليبيا اعطى أيمية كربى هلا بني دول العامل ومن
خالل النظر أىل اخلارطة ( )2نالحظ ما يلي :
158

 2موقع ليبيا يف حوض البحر املتوسط يعطيها أيمية اسبراتيجية كبرية بالنسبة للبحر نفسه وماميكن إن يدور فيه مننشاط اقتصادي كبري ،كما جيعل منها قاعدة اقتصادية مهمه إذا استغلت املواين البحرية يف حركة النقل وتوفري املواد اخلام
والعبور سيحقق تنمية صناعية على طول الشواطئ الليبية.
 -0توغل األراضي الليبية يف داخل افريقيا ملسافة تبراوح بني 0666-2666كم مما جيعل هلا أيمية كربى لقارة أفريقيا الغنية
مبواد اخلام املختلفة كافة)3(.
-3وجود اخلامات الببرولية جعل هلا أيمية بني دول العامل مما دفع إلنشاء العديد من الطرق الربية وربط املناطق الصحراوية
بشبكة من الطرق الستغالل هذه املوارد واالستفادة منها يف حتقيق تنمية صناعية.
-0ويتميز املوقع اجلغرايف لليبيا ،بأن املناخ يتسم باالعتدال يف الربيع واخلريف ومييل يف الصيف إىل االرتفاع يف درجات
احلرارة ويف الشتاء إىل الربودة ،ويغلب مناخ البحر املتوسط يف الشمال واملناخ الصحراوي القاري يف اجلنوب  ،وهذا التنوع
املناخي ساعد يف تنوع احملاصيل الزراعية ووفرة العديد من املواد اخلام الزراعية .
-5ليبيا متثل مبوقعها االسبراتيجي حلقة وصل مهمة بني مشرق الوطن العريب ومغربة ،وكذلك ارتباطها بدول اجلوار بشبكة
من الطرق املعبدة جيعل إمكانية النقل سهلة وميسورة احلركة.
خريطة ( )2املوقع اجلغرايف لليبيا

عمل الباحث :استناداً إىل األطلس الوطين

ثانياً -التركيب الجيولوجي وأثره على جذب الصناعة.

شهدت األراضي الليبية عرب األزمنة اجليولوجية املختلفة تغيريات كبرية أثرت يف بنائها اجليولوجي كان مشال ليبيا جزءاً
من حبر تيتش الذي كان ميتد حىت األطراف الشمالية جلبال تبسيت الذي كان حيوي العديد من الكائنات احلية البحرية
159

الذي دفنت يف هذه األراضي ومع مرور السنيني تكونت بفعلها العديد من املوارد املعدنية املهمة مثل املوارد الببرولية
واملعدنية وغربها من املواد (،)0ويشكل احلجر اجلريي جزءاً كبرياً من التكوينات اجليولوجية خاصة يف املناطق الشمالية
والوسطى كما حتوي األراضي الليبية العديد من تكوينات اجلبلية وخاصة األجزاء اجلنوبية اليت يوجد هبا العديد من مواد
اخلام املهمة مثل الرخام – الزلط -اجلري -وغريها من املواد املهمة اليت تصنع منها صناعات خمتلفة .

ثالثا -خط الساحل وأثره على توطن الصناعة .

متتاز ليبيا بواجهة حبرية تطل على البحر املتوسط ويتميز الشاطئ اللييب يطوله من رأس الرملة يف الشرق إىل رأس اجدير
يف الغرب يبلغ طوله على شكل خط مستقيم 2656كم يتخلله حافات جبلية كما هو يف منطقة اجلبل األخضر واملنطقة
الغربية متتاز بسهل ساحلي منبسط ويتميز بانه فيه العديد من املناطق الزراعية املهمة يف توفري املواد اخلام الزراعية وميتاز
كذلك بوجود العديد من املوانئ و املرافئ البحرية املهمة يف التصدير واالسترياد  ،كما أن هذه الواجهة البحرية توجد هبا
العديد من املوارد البحرية إذا استغلت وأنشئت هلا مصانع ستحقق مورد اقتصادي مهم مثل صناعة وتعليب األمساك
وغريها ويقدر املخزون السمكي املتاح لالستغالل يف ليبيا بأكثر من  266طن من خمتلف أنواع األمساك  ،ويعترب نشاط
الثروة البحرية ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل إسهامه يف حتقيق األمن الغذائي وخلق فرص عمل
جديدة للعناصر الوطنية وإقامة صناعات مكملة ذات قيمة اقتصادية حتقق التوطن الصناعي مستقبالً ‘ .
المبحث الثاني  :المقومات البشرية للتوطن الصناعي لليبيا

اوالً -التوزيع الجغرافي للسكان :

تشري تقديرات مصلحة التعداد واإلحصاء أن نسبة السكان لسنة  0606وصلت إىل  0.632.602م نسمة ()5كما
هو مبني باجلدول( )2
جدول( )2تقدير السكان حسب املناطق لسنة 0606
املناطق

عدد السكان لسنة 0606

نسبة السكان%

طربق

265611

0.12

درنة

062036

0.62

اجلبل األخضر

056606

3.02

املرج

011605

0.23

بنغازي

167055

22.05

اجدابيا و الواحات

023701

3.61

الكفرة

55065

6.61

سرت

276106

0.07

اجلفرة

06153

6.11

مصراتة

003153

6.51

املرقب

530007

7.01

طرابلس

2063620

21.00

اجلفارة

501155

7.60

الزاوية

352360

5.67

العجيالت زوارة صرباتة رقدالني اجلميل

306755

5.65

اجلبل الغريب

370622

5.02
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نالوت

223110

2.00

سبها

253050

0.02

وادي الشاطئ

65060

2.37

وادي احلياة

62706

2.30

مرزق

60611

2.30

غات

07075

6.06

اجملموع

0.632.602

%266

املصدر :عمل الباحث استناداً :اىل بيانات مصلحة االحصاء والتعداد ،بيانات غري منشورة

إن تركز السكان يف أقاليم معينة ويف مدن معينة هو نتيجة خلطط تنموية مركزية واليت تتبع فيها الدولة للتنمية حسب تركز
السكان وخاصة يف اجلانب الصناعي وباقي القطاعات التنموية األخرى ،إدت هذه اخلطط على املدى الطويل إىل هجرة
السكان وشبه اإلخالء ألطراف البالد وأريافها ومدهنا مما أدى إىل ازدحام السكان باملدن الكربى ،وإذا أاردنا حل هلذه
املشكلة أن جنعل توزيع عوائد التنمية كا آليه اسبراتيجية إلعادة توزيع السكان بشكل متوازن على املدن الليبية كافة وذلك
بتوطني مشاريع تنموية صناعية حسب إمكانيات كل إقليم .
وتعترب الكثافة السكانية عالية يف املناطق الساحلية مشال البالد اجلدول( )0حيث تبلغ  56نسمه/كم مربع  ،بينما هي
حوايل 2نسمه/كم مربع يف اجلنوب(  )0ويرجه ذلك إىل كرب املساحة وقلة عدد السكان ونق اخلدمات مما جعل الكثافة
السكانية تقل يف اجلنوب .
جدول ()0كثافة السكان يف بع املدن الليبية
املدينة

الكثافة السكانية (شخ /كم مربع)

طرابلس

060

بنغازي

700

غدامس

6.3

مزدة

6.5

مرزق

2

غات

0

الواحات

0

عمل الباحث  :استناداً اىل بيانات مصلحة االحصاء والتعداد  ،بيانات غري منشورة

يظهر من خالل اجلدول( )0أن الكثافة السكانية ترتفع يف العاصمة طرابلس واملدن الكربى وتنخف
اليت التصل إليها اخلدمات واخلطط التنموية.

يف املناطق األخرى

ثانيا-الموارد :

متتلك ليبيا العديد من املوارد اخلام الصاحلة للصناعة اليت تساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية وتساعد عملية النمو
وزيادة الدخل للفرد والدولة  ،فالتنمية مصطلح شامل يهتم بزيادة الفدرة التنافسية واإلسراع بعملية التصنيع إىل جانب
زيادة الناتج القومي واإلمجايل ومتوسط دخل الفرد إىل مستويات تصل إىل مستويات حققتها الدول املتقدمة .
ليبيا حتتل املركز األول أفريقياً من حيث احتياطات النفط املكتشفة بإمجايل  00.0مليار برميل ،كما تأيت يف املركز الرابع
أفريقياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي يبلغ 50.7تريليون قدم مكعب .كما جاء ترتيب ليبيا يف املرتبة اخلامسة
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واخلمسني من مثاين ومخسني دولة طبقاً ملؤشر إدارة ) الصادر عام  0623من معهد التخطيط مبدينة نيويورك الذي
يقيسRGIاملوارد ( أداء الدول اليت تستخدم مواردها بقطاعات النفط والغاز والتعدين أن البركيز على الصناعات النفطية
خاصة والببروكيماويات ( )7سيجعل من ليبيا دولة صناعية على مستوى العامل يف هذا اجملال مع وجود املواد اخلام الطبيعية
االخرى والزراعية والبحرية إذا استغلت يف جمال التصنيع ودخلت جمال الصناعة وطورت القدرات البشرية مع وضع خطط
تنموية سايزيد من فرص حتقيق تنمية مستدامة يف اجملال الصناعي.
جدول( )3يوضح أهم املوارد الطبيعية يف ليبيا
مالحظات عامة
وضع االحتياطي
عدد املواقع
املعدن
حوايل ( )%17من املواقع
حوايل()05موفعاً غالبيتها ( )50احتياطي كبري والبايف مابني
األحجار اجلريية
املستكشفة مالئمة
مؤكد ومتوسط وغري حمدد
مشال غرب البالد
اكثر من 33موقع
اكثر من %66من املعادن
اكثر من  %00من املواقع
غالبيتها جنوب ومشال
الدولوميت
مناسبة
املستكشفة احتياطي كبري ومؤكد
البالد
غالبيتها غري مستغل واملستغل
حوايل 20موقعا مشال
منها باساليب قدمية ودراسة
 %56احتياطي متوسط
الكالكارنيت
وغرب البالد
اجلدوى ضعيفة جدا
غالبيتها غري مستعمل واملستغل
حوايل  50موقعا مشال
منها بطرق بدائية رغم انتشارها
وضع االحتياطي %71مؤكد
الطينيات
وغرب البالد
صناعات تقليدية ويدوية
حوايل  %62من املواقع
تنتشر بكميات كبرية يف
حوايل  %11احتياطي كبري
رمال السليكا الوسط واجلنوب حوايل
املستكشفة مناسبة جداً
لالستفادة منها
 00موقعاً مستكشفاً
هلا ايمية كبرية من ىالناحية
غالبية املواقع حتتاج اىل دراسات
حوايل 25موفعاً
التعدينية ملختلف الصناعات
أحجار الزينة
تقصليه
مستكشف حىت االن
املعدنية  %01احتياطي كبري
 %66من املواقع املستكشفة غري بالرغم من امكانية استغالل
الصخور االنارية
حوايل  1مواقع مكتشفة
هذه املادة غي العديد من
مستغلة باملعىن االقتصادي
(صخور
غالبيتها يف جنوب البالد
الصناعات الزال ضعيف
والصناعي احتياطي كبري
البازلت )
عمليات املسح اجلو فزيائي أدت حتتاج املناطق املمسوحة جواً اىل
حوايل  20موقعا
معادن فلزية
مزيد من الدراسات
اىل اكتشاف كميات كبرية
مستكشف
عمل الباحث :استناداً اىل بيانات جملة التخطيط والتنمية ،معهد التخطيط طرابلس  ،العدد الثالث ،سنة 0666ص206-256-251

إضافة إىل ذلك توجد العديد من املوارد الطبيعية يف ضور خمتلفة وكما أن هناك العديد يف ليبيا حتتاج إىل دراسات
حقيقية لزيادة االستكشاف  ،لوضعها يف اخلطة االقتصادية الصناعية ويف نفس الوقت هناك حاجة ملحة إلعادة النظر
يف أسس ومعايري اإلقراض الصناعي لكي حيقق مجلة من األهداف الصناعية واالجتماعية وإعادة توطني الصناعة حبسب
جذواها االقتصادية ونشر ثقافة الصناعة واإلنتاج على حساب ثقافة االستهالك ،واستثمار فعلي لعائدات النفط
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واحلفاظ على التوازن العام وهي إمكانية ميكن حتقيقها غي االقتصاد اللييب الذي يتميز بتوفر املوارد الطبيعية املختلفة.

()1
: http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_64476.shtml
املصدر :كتاب الطاقة جملموعة بريتش ببروليوم
ثالثاً-القوى العاملة :

متتلك ليبيا قوى بشرية حيث ارتفعت معدالت القوى يف سوق العمل اللييب املسجلة مبركز املعلومات والتوثيق لعام
 0606حوايل 2.170.672وظيفة حيث بلغت نسبة الذكور من العدد الكلي  %00فيما بلغ عدد اإلناث العامالت
 %30وبينت وزارة العمل التأهيل إن نسبة العاملني من الفئة العمرية ( )01-21بلغ نسبة  %5فيما
ارتفع نسبة العاملني من السن ( )06-31إىل حنو  %36بينما وصلت نسبة العاملني من الفئة العمرية ( )06-51نسبة
 %01والفئة العمرية ( )56-05ما نسبته  %0ومن هم أكرب من  05فما فوق .) 6( %2
ومن خالل ما سبق يتبني أن ليبيا لديها قوى عاملة كبرية مقارنة بعدد السكان نالحظ أن سوء تنظيم العمالة ناتج عن
عدة أسباب ومن بينها عدم وجود خطة للموارد البشرية – وعدم وجود إدارات متخصصة يف إدارة املوارد البشرية وإن
وجدت تدار من غري ذوي اختصاص – القصور وغياب التخطيط و عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة – وكذلك
هتميش الدراسات واالحباث اخلاصة بتطوير املوارد البشرية .
المبحث الثالث  -الصناعة في ليبيا :

ليبيا بلد ريعي يف االقتصاد يعتمد اعتماداًكبرياً على قطاع النفط  ،و أدى االرتفاع يف أسعار النفط العاملي إىل زيادة
كبرية يف الصناعة االستخراجية ،وقد تطورت هذه الصناعة وتوسعت عملية البحث والتنقيب واالستكشاف مما نتج عنه
زيادة يف إنتاج النفط والغاز ،وازدهرت الصناعة التحويلية بشكل عام يف بع املناطق الليبية .
أهم الصناعات في ليبيا

اوالً -صناعة االستخراج و التعدين :
وتعين البحث عن املعادن املختلفة سواء السائلة أو الغازية أو الصلبة واملتمثلة يف النفط ،والغاز ،وخامات احلديد،
الفوسفات وغريها ويتم استخراجها كصناعة أولية توزع على مواضع التصنيع اليت تبركز بشكل عام يف الشمال اللييب
بسبب كثرة العمالة ،باإلضافة إىل قرهبا من البحر ووسائله اليت تعد أرخ وسائل النقل
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 ،اذاً تعترب ليبيا بني الدول األربع عربياً انتاجاً يف صناعة التعدين ما نسبته  %5.0من اإلنتاج العريب ،وبلغ إنتاج
الصناعات االستخراجية يف ليبيا منواً مرتفعاً بنسبة %7,0ما يعادل  %35من إمجايل الناتج احمللي هلا.
ثانياً -الصناعات التحويلية :

وتعين حتويل املواد األولية إىل منتجات هنائية  ،حففت ليبيا متواً يف الصناعات التحويلية النفطية ،حتصلت ليبيا على
أعلى نسية من بني الدول العربية من حيث القيمة املضافة يف الناتج احمللي ،من هذه الصناعات بنسبة بلغت 2.075
أحدثت بيانات الصندوق الدويل أن ليبيا حتتل البرتيب األول عاملياً من حيث منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عام
 0621وإن سبب هذا النمو هو ارتفاع كمية النفط املصدر بعد توقفه وازدياد الدخل بسبب إيرادات النفط  ،ويبلغ
االحتياطي اللييب  01مليار برميل بينما يقدر احتياطي الغاز ب 50.0تريليون قدم مكعب ،ونظل األنشطة االقتصادية
مقيدة بفعل املشاكل السياسية يف ليبيا .
ثالثاً -صناعة الحديد والصلب :

نظراً اما تتمتع ليبيا من موقع جغرايف وإمكانات مادية وبشرية  ،وما متثله صناعة احلديد والصلب من أيمية فقد
سعت الدولة الليبية جاهدة إلجياد موقع هلا لني الدول املنتجة للحديد والصلب يف العامل  ،خاصة بعد اكتشاف احتواء
أراضيها على كميات من خامات احلديد اليت تبركز يف اجلنوب اللييب ،مما ساعد على توطن هذه الصناعة ومنت صناعة
احلديد يف ليبيا منواًكبري وحققت معدالت منو مرتفعة وذلك بسبب توفر املادة اخلام بكميات وفرية ،وكذلك االستثمارات
احلكومية يف هذا اجملال مما دفع الدولة إلنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب واليت تعد أكرب الشركات يف مشال أفريقيا.

رابعاً -صناعة اإلسمنت :

تعد صناعة اإلمسنت من الصناعات األساسية للتنمية كما أهنا حتتل مكانة كبرية يف اهليكل االقتصادي ألي دولة يف
العامل  ،تتوفر املادة اخلام هلذه الصناعة بكميات وفرية على األراضي الليبية ،إذ توجد العديد من الشركات املصنعة لإلمسنت
ومواد البناء واليت تنتج كميات من اإلمسنت فعلى سبيل املثال مصنع سوق اخلميس ،مصنع اخلمس ،مصنع الربج لإلمسنت
2.066.666طن سنوياً ،مصنع أمسنت بنغازي والذي ينتج حوايل  166،666طن سنوياً ومصنع اهلواري وغريها من
املصانع املنتشرة يف ربوع البالد.
خامساً -صناعة البتروكيماويات :
تعتمد هذه الصناعة على الغاز الطبيعي  ،واملواد اخلام النفطية وحتتل ليبيا املركز الثاين عربياً يف صناعة الببروكيماويات
،بدأت هذه الصناعة مع بداية الثمانيات القرن املاضي  ،ومتتلك ليبيا عدة جممعات ومرافق لصناعة الببروكيماويات مثل
،الربيقة ورأس ألنوف ومصنع أبو كماش ، ،وصناعة األمسدة وباألخ أمسدة اليوريا ،إذ توجد العديد من مصانع األمسدة
يف ليبيا ،واليت تنتج كميات كبرية من األمسدة ومن أشهر الشركات املصنعة لليوريا ،شركة سرت .
سادساً -المنتجات الزراعية :

تعترب الزراعة ثاين أكرب قطاع يف االقتصاد اللييب ،واغلب الدراسات عن واقع الزراعة بينت أهنا جمال ثانوي ال يوفر
دخالً ثابتاً وكافياً  ،وال ميكن اعتبار ليبيا بلد فالحياً رغم كرب املساحة اجلغرافية الكبرية ورغم أن الثروة احليوانية تعترب كبرية
 ،ولكن بقيت ثورة غري منظمة ال توجد سياسة واضحة للدولة من أجل االنتفاع هبا وبقى القطاع اخلاص هم املتصرف
هبا .ومن أهم املنتجات الزراعية الشعري ،القمح  ،الطماطم  ،زيتون ،متور ،محضيات  ،خضروات  ،فواكه أن هذه الزراعات
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وكرب املساحة ومع توفر راس مال كايف وايدي منتجة مدربة يف الصناعات الغذائية مع رسم سياسة فخطيطية للبالد سا
جيعل من ليبيا بلداً منتجاً يف جمال الصناعات الغذائية وسيحقق فرص عمل لكثري من الباحثني عن العمل .

النتائج والتوصيات :أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج والتوصيات اليت ميكن اعتبارها مهمة لتحسني وتطوير التوطن
الصناعي  ،واستغالل املوارد املتوفرة كافة من أجل حتقيق تنمية صناعية

النتائج :

 -2تتمتع الصناعة بأيمية كبرية يف الدولة الليبية ويعد تطورها من أساس جناح سياسة التنمية ،ملا متتلكه من قدرات يف
إحداث تطورات مهمة وسريعة يف زيادة القد رات اإلنتاجية ومن مث زيادة يف الدخل القومي  ،مما يؤدي ذلك إىل حتسني
املستوى املعيشي للسكان .
 -0متتلك ليبيا إمكانات وموارد جغرافية كبرية على مستوى املوارد واخلامات الصناعية (صخور –حجر –كلس -جبس-
حصي – رمل –نفط -غاز -كربيت )وغريها ،ومن املواد املتوفرة من اإلنتاج الزراعي (النبايت واحليواين )  ،فضالً عن
املقومات البشرية و االقتصادية األخرى اليت تشكل مرتكزاً للنشاط الصناعي  ،اال أن استثمار هذه املوارد واخلامات
املتاحة مل يستغل باسبراتيجية علمية وفق فخطيط اقليمي مبنياً على دراسات واقعية .
 -3هناك ضعف يف السياسات التخطيطية االستثمارية اليت تؤدي إىل توطني الصناعة يف مناطق توفر املواد اخلام .
 -0يعاين قطاع الصناعة يف ليبيا من خلل واضح يتمثل يف ضعف إسهام الصناعات اإلنتاجية مما يقلل من دورها يف
تنمية الدولة ،رغم توفر اإلمكانيات كافة إلقامة صناعات خمتلفة.
التوصيات :

 -2القيام مبسح شامل للموارد الطبيعية كافة وحتديد مواقعها وكمياهتا وحجمها االقتصادي ومستوى االحتياطي القابل
لالستثمار ،لالعتماد عليه يف قيام صناعات معينة تسهم يف حتقيق تنمية مستدامة.
 – 0التوسع يف إقامة املنشآت الصناعية الكبرية للمنتجات الغذائية والنسيجية ،ليبيا متتلك أراض زراعية حتوي العديد من
احملاصيل الزراعية املختلفة  ،امتالكها ثروة حيوانية كبرية ميكن استثمارها يف الصناعة مما يساعد على قيام توطن صناعي .
 -3زيادة إنشاء اجملمعات الصناعية النفطية اليت تقوم بتصنيع النقط والببروكيماويات واألمسدة وإنتاج احملروقات.
 -0فتح املناطق الصحراوية أمام احلركة و االستثمار ،وربط جنوب البالد بشبكة من السكك احلديدية مع الدول األفريقية
اجملاورة إذ يساعد ذلك على نشر عمليات االستيطان واستثمار املوارد املتوفرة وإقامة املشاريع الصناعية اليت ميكن توقيعها
فيها وتنميتها .
 – 5االنفتاح على اجلامعات واملراكز البحثية بشكل أوسع واالستفادة من خرباهتم العلمية والتقنية والتعاقد مع الباحثني
لتطوير القطاع الصناعي  ،مع استخدام التكنولوجيا يف العمليات اإلنتاجية املختلفة .
 -0فرض رسوم مجركية على السلع املستوردة ،ومحاية املنتجات احمللية وتسجيع املستثمرين عن طريق إعادة هيكلية اإلقراض
الصناعي مبا يسجعهم على إقامة صناعات خمتلفة تسهم يف حتقيق تنمية صناعية لليبيا.
الهوامش
- 2امحد رشاد موسى ،التوطن الصناعي يف الوطن العرب يبني احلاضر واملستقبل0660 ،ص 06

 - 0امحد حممد عبدالعال ،جغرافية التنمية مفهومها وأبعادها  ،جملة كلية اآلداب املينا العدد .0،2666،
عبدالعزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا  ،مركز االسكندرية للكتاب ،ط 0661.ص326 -0حممد املربوك املهدوي  ،جغرافية ليبيا البشرية  ،منشورات جامعة بنغازي ،ط2661ص21.-7
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 -5مصلحة اإلحصاء والتعداد العام ،لعام  0606بيانات غري منشورة 5 .
 -0مصلحة االحصاء والتعداد ‘ مرجع سابق 6.

 -7حتديات التنمية املكانية يف ليبيا  ،املنظمة الليبية للسياسات واالسبراتيجيات  ،سبتمرب  0620ص1.-7-0
 -1جملة التخطيط والتنمية  ،منشورات معهد التخطيط  ،طرابلس العدد الثالث 0666ص 206.-250

-6وزارة العمل والتأهيل  ،،بيانات غري منشورة لسنة .0606
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تغير أنماط الغطاء األرضي بإقليم الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب
"دراسة تطبيقية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية"

د .مولود علي بريبش
قسم اجلغرافيا  -جامعة الزاوية
m.brebish@zu.edu.ly

ملخص البحث:

تناول البحث دراسة تدهور الغطاء النبايت وأثره على النظام البيئي يف منطقة الدراسة ،حيث تناول حتليل وكشف
التوسع العمراين على األراضي الزراعية يف بلدية
التغريات يف أمناط الغطاء األرضي وما تشكله من حتديات كبرية جراء ّ
الزاوية الغرب خالل الفبرة  0602-2666من خالل متابعة تلك التغريات عرب الزمن بطريقة املقارنة اعتماداً على مخس
مرئيات فضائية للقمر الصناعي الالندسات( ،)Landsatوقد أظهرت نتائج الدراسة دالئل للتدهور البيئي يف أمناط
الغطاء األرضي يف بلدية الزاوية الغرب اليت شهدت تغرياً يف توزيعها ،السيما التوسع العمراين على حساب األراضي
الزراعية وبشكل واضح خالل فبرات الدراسة ،حيث زادت مساحته من  500هكتار يف عام  2666إىل  0521هكتاراً
يف عام  ،0602مما يعين أن مقدار الزيادة خالل فبرة الدراسة بلغ حوايل  0666هكتاراً ،األمر الذي انعكس سلباً على
نسبة االستعمال الزراعي ،السيما األراضي اليت كان يشغلها غطاء شجري كثيف يتكون يف أغلبه من أشجار الزيتون
والنخيل .كما يالحظ يف الفبرة األخرية اجتاه الزحف العمراين على األراضي الزراعية إىل وسط وجنوب منطقة الدراسة.
ويف ضوء هذه النتائج تؤكد الدراسة على ضرورة وضع سياسات وخطط مستقبلية للحد من ظاهرة البناء العشوائي على
األراضي الزراعية مبنطقة الدراسة وحتسني كفاءة استخدام األراضي.
The land cover has changed in the coastal strip region
To the municipality of Al-Zawia Al-Gharb
""An Applied Remote Sensing Study After Geographic Information Systems

Dr. Moloud Ali Brebish

Department of Geography - Zawia University
m.brebish@zu.edu.ly

Abstract

The research deals with the study of the deterioration of vegetation cover
and its impact on the ecosystem in the study area, as it analyzes and uncovers
the changes in land cover patterns and the major challenges they pose due
to urban expansion on agricultural lands in the municipality of Zawia alGharb during the period 1990-2021 by following these changes over time.
By comparison, based on five satellite images of the Landsat satellite, the
results of the study showed indications of environmental degradation in the
land cover patterns in the municipality of Zawia al-Gharb, which witnessed
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a change in its distribution, especially urban expansion at the expense of
agricultural land, and clearly during the study periods, as it increased Its area
from 526 hectares in 1990 to 4,518 hectares in 2021, which means that the
amount of increase during the study period amounted to about 4000
hectares, which negatively affected the percentage of agricultural use,
especially the lands that were occupied by dense tree cover consisting
mostly of trees. Olives and palms. In the recent period, a trend of urban
sprawl on agricultural lands has been observed in the middle and south of
the study area. In light of these results, the study stresses the necessity to
develop future policies and plans to reduce the phenomenon of random
construction on agricultural lands in the study area and to improve the
efficiency of land use.

الكلمات المفتاحية :االستشعار عن بعد  - RSنظم املعلومات اجلغرافية  - GISالغطاء األرضي Land
 - coversتصنيف املرئية .Image Classification

المقدمة:
ميثل الغطاء النبايت أحد النظم البيئية اليت شهدت خالل العقود األخرية تدهوراً أصبح يهدد مناطق كثرية من العامل،
مما جيعل محاية الغطاء النبايت أمراً يف غاية األيمية ،من خالل حتسني إدارة املوارد البيئية ومتابعة التغريات اليت حدثت على
هذا الغطاء .وتعد تقنية االستشعار عن بعد  Remote Sensingأحد املصادر الرئيسة للحصول على البيانات
املكانية يف جمال دراسة املوارد البيئية ،ودراسة ظواهر سطح األرض وتطورها وتغريها ،حيث أصبحت هذه التقنية إحدى
الوسائل املهمة يف البحث اجلغرايف للوصول إىل إدراك أوضح إلدارة املوارد واستخدامها بكفاءة واحلد من املشكالت اليت
تواجهها ،وذلك بالنظر ملا توفره املرئيات الفضائية من بيانات تفصيلية غزيرة ملساحات واسعة من العامل ،ومبا تتيحه من
إمكانيات للمراقبة املستمرة لتغري الظاهرات اجلغرافية ،فضال عن إمكانية املقارنة وبصورة دورية وحتديد مواقع واجتاه ومعدل
وطبيعة هذا التغري ،للوصول إىل كشف التغري يف الغطاء األرضي واستعماالت األرض ،وذلك من خالل معاجلة وتفسري
تلك املرئيات بواسطة برامج نظم املعلومات اجلغرافية  ،Geographic Information Systemsواليت متثل
وسيلة ذات كفاءة يف دراسة العالقات الرئيسة بني األبعاد الطبيعية املختلفة وبينها وبني األبعاد البشرية يف إدارة املوارد
البيئية.

مشكلة البحث:
الزراعية يف ليبيا ،للعديد من األخطار اليت ُهتددها وتُعيق تنميتها املكانية وتؤثر سلباً على إنتاجها،
تتعرض األراضي ّ
منها ما هو بفعل العوامل الطبيعية مثل املناخ وتكرار فبرات اجلفاف ،ومنها ما هو بفعل البشر أنفسهم كاالستغالل
املفرط ،وسوء إدارة األراضي وغري ذلك.
ُ
شهدت منطقة الدراسة تغرياً واضحاً وملموساً يف أمناط الغطاء األرضي واستعماالته ،وخاصة األراضي الزراعية خالل
الفبرة  2666و 0602وذلك نظراً للنمو السكاين والتحول االقتصادي الذي جنم عنه منو سريع يف مساحة األراضي
احلضرية على حساب األراضي الزراعية ،مما ترتب على ذلك حدوث مشكالت عديدة تتمثل يف التداخل ما بني هذه
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األمناط ،وطغيان بع االستعماالت على األخرى ،وسوء التوزيع املكاين هلذه االستعماالت ،والتدهور الواضح يف
األراضي الزراعية وتراجع مساحاهتا ،حبيث أصبحت هذه املشكالت واحدة من التحديات والقوى الدافعة للتغري البيئي.
نتج عنها نسيج عمراين عشوائي  ،حيث قسمت األراضي الزراعية وأصبحت تستغل للبناء السكين واخلدمي بفعل تزايد
الطلب على املساكن واملباين اخلدمية واألنشطة االقتصادية سواء كانت جتارية او صناعية .مما أدى إىل تزايد وترية التوسع
العمراين باملنطقة وما صاحبها من تفتيت لألراضي الزراعية ،وبالتايل من املتوقع أن يتم القضاء على أغلب األراضي
الزراعية يف نطاق الشريط الساحلي من البلدية .وميكن حتديد إشكالية الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
س 2هل شهدت منطقة الشريط الساحلي من بلدية الزاوية الغرب تغرياً يف الغطاء األرضي وأمناط استعماالت األرض؟
وما حجم هذا التغري الذي أدى إىل تدهور الغطاء النبايت يف املنطقة؟
س 0ما اجتاهات النمو العمراين يف منطقة الشريط الساحلي ببلدية الزاوية الغرب؟
س 3ما العوامل اليت أدت إىل زيادة عمليات توسع األراضي العمرانية وتآكل مساحة األراضي الزراعية؟
أهدافه:
 -0إ براز دور التقنيات اجلغرافية يف تنمية استخدامات األرض وتطويرها من خالل حتليل الغطاء األرضي ومراقبة
تغرياته وتفسري أسباهبا.
 -9وضع تصنيف ألمناط الغطاء األرضي يف منطقة الدراسة لفبرات زمنية خمتلفة ،وحتديد مدى التغري يف شكل
تلك األمناط ما بني عامي .2021 - 1990
 -3حتديد حجم التغري يف استعماالت األراضي يف بلدية الزاوية الغرب ومعرفة حجم النمو العمراين ومعدالت
توسعه على حساب األراضي الزراعية اجملاورة باستخدام التقنيات احلديثة املتمثلة يف االستشعار عن بعد ونظم
املعلومات اجلغرافية.
 -4توضيح اآلثار السلبية الستمرار املمارسات احلالية على حساب األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة ،وما ميكن
أن ينجم عنها من خسائر وأضرار قد يصعب إصالحها يف املستقبل.
 -1إنتاج خرائط واقعية متثل وحتدد أماكن االمتداد العمراين اجلديد واجتاهات توسعه.
 -1إبراز أيمية االستفادة من خمططات استعماالت األراضي وتنظيمها يف إجياد التوزيع األمثل لتمركز االستخدامات
السكنية والتجارية والصناعية يف البلدية.

أهميته:

إن النمو احلضري السريع الذي صاحب التطور االقتصادي واالجتماعي ترتب عليه حدوث امتداد أفقي يف احليز
املكاين للمراكز احلضرية وقد مت ذلك االمتداد على حساب األراضي الزراعية اجملاورة والذي شكل عامال من عوامل فقدان
تلك األراضي وانكماشها ويزيد من خطورة هذا العامل أن كل هذا التوسع كان على حساب أفضل اجلهات من حيث
القدرة اإلنتاجية للبربة يف املنطقة ،وانطالقا من أيمية محاية املساحات الضئيلة من األراضي الزراعية وضرورة النظر إليها
على أهنا قضية يف غاية اخلطورة .وتأيت أيمية هذه الدراسة لبيان حجم التعديات على األراضي الزراعية لعلها تنبه اجلهات
املعنية بسرعة افخاذ اإلجراءات املناسبة وإجياد احللول هلذه املشكلة واحلد من تلك التعديات.

فرضياته:

 -0إن التوسع والتمدد العمراين يف بلدية الزاوية الغرب كان على حساب أفضل األراضي الزراعية جودة وانتاجاً.
 -9إن النسيج العمراين ومنط توسعه املكاين يف منطقة الدراسة أخذ منطا عشوائيا ومنتشرا.
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منطقة الدراسة:
تقع بلدية الزاوية الغرب يف مشال غرب ليبيا بني خطي طول ً  20ْْ 07َْ 00وً 20ْ 02َ 32ودائريت عرض ً00
َْ 30ْ 01وً .30 07َ 30وتبلغ مساحتها  356كم 0وبنسبة  %0من مساحة سهل اجلفارة .وحيدها جغرافياً بلدية الزاوية

املركز من الشرق ،وبلدية صرمان من جهة الغرب ،وساحل البحر املتوسط مشاالً ،أما اجلهة اجلنوبية فتحدها بلدية الزاوية
اجلنوب ،كما هو مبني يف الشكل ( .)2وتتمثل منطقة الدراسة يف جزء الشريط الساحلي من البلدية الذي ميتد حىت
عمق  25كم مبراً من ساحل البحر املتوسط جنوباً ( )*17مبساحة بلغت  23256هكتار  ،مثلت ما نسبته  %37.1من
مجلة مساحة البلدية.
شكل ( )2موقع منطقة الدراسة.

.
املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج  ArcMap 10..7اعتمادا على احلدود اإلدارية لبلدية الزاوية الغرب.

تتصف منطقة الدراسة باستواء سطحها يف العموم أسوة بسطح سهل اجلفارة ،ومع ذلك يالحظ أن هناك تباينا يف
مستوى سطح األرض وفقاً لنموذج االرتفاعات الرقمية ) ،(DEMكمـا هو مبني يف الشكل ( )0حيث يأخذ سطحاً

( *( حيدد الشريط الساحلي لسهل اجلفارة باتساع يبراوح ما بني  25-26كم من ساحل البحر املتوسط ،راجع عبد العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مركز
اإلسكندرية للكتاب ،الطبعة الثالثة ،اإلسكندرية ،2660 ،ص .36
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شكل ( )0طبوغرافية منطقة الدراسة.

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج  ArcMap 10.7.1اعتماد على مرئية:
Entity ID: SRTM1N32E012V3. Resolution:1-ARC. Publication Date:23-SEP-2014 .

. Coordinates:32, 12.

األرض يف االرتفـاع تدرجييا كلما اجتهنا جنوباً من ساحل البحر على هيئة نطاقات عرضية متتد من الغرب إىل الشرق،
ففي مشال الطريق الساحلي يبراوح منسوب سطح األرض يف العموم ما بني  25-6مبر وإن كان هذا اجلزء يبدو أكثر
ارتفاعاً يف غربه وشرقه عنه يف وسطه حيث يبراوح االرتفاع الذي ما بني  25-7مبراً ،بينما يف الوسط يبراوح ما بني -6
 7أمتار عن مستوى سطح البحر .أما جنوب الطريق الساحلي فيبراوح ارتفاع منسوب األرض ما بني  56-25مبراً يف
اقصى جنوب وشرق منطقة الدراسة وباتساع يبلغ حوايل  26كم.
الحدود الزمنية:

تغطي الفبرة الزمنية هلذه الدراسة مدة 32عاماً مت خالهلا اختيار مخس مرئيات فضائية من املستشعر الفضائي
الندسات  LANDSATحيث متثل املرئية األوىل حالة الغطاء األرضي يف عام  2666والثانية حالة ذلك الغطاء يف
عام  ،0666والثالثة حالته يف عام  0667والرابعة يف عام  0620واخلامسة يف عام .0602
مصادر البيانات ومنهجية البحث:

أصبح استخدام تقنيات االستشعار عن بعد  RSمن أبرز الوسائل احلديثة املتاحة للحصول على البيانات املكانية
لرصد وحتليل التغري يف مظاهر سطح األرض ،ولذا فقد اعتمد البحث على توظيف تلك التقنيات يف مراقبة وتتبع التغري
 Change Detectionأمناط الغطاء األرضي يف منطقة الشريط الساحلي من بلدية الزاوية الغرب لتقييم وتفسري
الوضع احلايل حلالة الغطاء األرضي وحتديد التغريات اليت طرأت عليه ،وذلك باالعتماد على مخس مرئيات فضائية ملتقطة
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بواسطة القمر الصناعي األمريكي الندسات  LANDSATبدقة مكانية  36× 36مبراً مت حتميلها من موقع
املساحة األمريكية اجليولوجية ) ،)https://earthexplorer.usgs.govواليت تغطي فبرة الدراسة املمتدة من عام
 2666إىل  ،0602إذ مت اختيار مرئية لعام  2666ملتقطة بواسطة القمر الصناعي الندسات  ، LT05ومرئية لعام
 0666ملتقطة بواسطة القمر الالندسات  LE07وعام  0667على مرئية الندسات  LT05وذلك بسبب اخللل
الفين الذي ظهر على املستشعر ) (ETM+يف القمر  LE07بعد شهر مايو  0663مما تسبب يف حدوث ضجيج
أو تشوه يف املرئية ترتب عليه ظهور فجوات على هيئة خطوط سوداء مثلت ما نسبته  %00من تلك املرئيات
( )http://gis-for-you.blogspot.com/2017/01/7.htmlبينما مت االعتماد على مرئية املستشعر
الالندسات  OLI08خالل عامي  0620و .0602كما هو مبني يف اجلدول (.)2
الجدول ( )2المرئيات المستخدمة في الدراسة
املنصة

املستعر

تاريخ االلتقاط

Raw
37
37
37
37
37

املسار

Path
189
189
189
189
189

دقة التمييز
Resolution

املرجع
Datum

 30×30م
 30×30م
 30×30م
 30×30م
 36×36م

WGS-84
WGS-84
WGS-84
WGS-84
WGS-84

1990/02/04
L5 TM
LandSat5
2000/03/11
)L7 (ETM+
LandSat7
0667/62/21
L5 TM
LandSat5
0620/60/00
L8 OLI/TIRS
LandSat8
0602/60/66
L8 OLI/TIRS
LandSat8
املصدر :إعداد الباحث اعتمادا على بيانات موقع املساحة اجليولوجية األمريكية .https://earthexplorer.usgs.gov/

متت معاجلة املرئيات الفضائية وحتسينها للحصول على أكرب قدر من املعلومات عن الظواهر اليت تضمنتها تلك
املرئيات ،وذلك اعتمادا على برنامج  ،ENVI 5.0وقد متت هذه املعاجلة على ثالث مراحل ،وهي التصحيح والتحسني
والتصنيف:

تصحيح المرئية:

وتضمنت هذه املرحلة التصحيح اهلندسي  Geometric Correctionsومعاجلة التشوهات الناجتة عن
اختالف سرعة املسح والتغري يف ارتفاع املركبة اليت حتمل أجهزة االستشعار اليت تؤثر على العالقات املكانية (االجتاه
واملسافة) بني الظواهر على املرئية الفضائية عن طريق األمر  Registrationضمن قائمة  Mapيف برنامج .ENVI
وذلك من خالل مطابقة إحداثياهتا مع االحداثيات األرضية احلقيقية ،ويعد هذا اإلجراء مهما عند املطابقة بني املرئيات
الفضائية اليت تغطي فبرة الدراسة (نوفل ،0621 ،ص .)06
كما تضمنت كذلك التصحيح الراديومبري  Radiometric Correctionمن خالل التحسني الطيفي
وتصحيح األخطاء يف القيم الرقمية لألشعة اليت يسجلها جهاز االستشعار عن بعد النامجة عن التأثريات اجلوية وإزالة
تأثري مكونات الغالف اجلوي من خالل األمر  Quick Atmospheric correctionضمن قائمة Spectral
الذي يساعد على إيضاح املعامل والظواهر املكونة للمرئية الفضائية.

 -0تحسين المرئية:

هتدف عملية حتسني املرئية إظهار تفاصيل الظواهر ليسهل متييزها والتعرف عليها بصريا (الصاحل ،0626 ،ص،)30
فبعد إضافة املرئيات إىل برنامج  ENVI 5.0حسب األطياف احملددة  Bandsاليت فخدم مضمون البحث مت إجراء
دمج لنطاقات الطيف الكهرومغناطيسي  Bandsضمن ملف واحد من خالل األمر  Layer Stackingإلظهار
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البيانات املراد حتليلها ضمن قنوات األلوان الرئيسة  RGPلتكوين توليفة تناسب تنوع الغطاء األرضي .كما تضمنت
هذه املرحلة قطع أو جتزئة الكثافة املوجية لكل طيف كهرومغناطيسي من خالل األمر  Wavelengtsإىل فبرات أو
شرائح وتوقيع قيم منتصف األطوال املوجية لكل طيف على مركب األلوان  ، RGBحيث متثل كل شرحية نطاقاً حمدداً
للدرجة اللونية ويعطيها لوناً منفصالً (دحيدح وآخر ،0620 ،ص  ،)73فمثال املدى املوجي للباند  2هو 0.45 -0.43
ميكرومبر ومتوسطه هو  6.00ميكرومبر ،وهذه الطريقة تساعد على معاجلة املرئية بالتلوين لتسهيل عملية تصنيفها (نوفل،
 ،0621ص  )00كما متت ضمن هذه املرحلة عملية القطع املكاين للمرئية  Spatial Subsetبواسطة امللف
الشكلي  shapefileالذي ميثل احلدود املكانية ملنطقة الدراسة.

 -3تصنيف المرئية:
كما تضمنت عملية املعاجلة تصنيف  Classificationالظواهر اليت متثلها املرئية الفضائية تفسريها بصرياً ،بواسطة
برنامج  ENVI 5.0وذلك من خالل وضع اخلاليا  Pixelsيف جمموعات أو طبقات ومتثيل هذه اجملموعات بألوان
خمتلفة حنصل من خالهلا على اخلريطة الطيفية وفقاً لتجانس أطياف الظواهر اجلغرافية (استخدامات وغطاءات األرض
 ) Land use & Land coversاليت توضح املوقع اجلغرايف للظواهر املختلفة املكونة لسطح األرض (حليب وآخر،
 ،0623ص )363وحتديد التغريات اليت طرأت على أمناط الغطاء األرضي ،من خالل استخدام التصنيف املوجه أو
املراقب  Supervised Classificationوالذي يعتمد على املعرفة املسبقة للظواهر اليت تنتشر يف منطقة الدراسة،
أي أنه تصنيف يعتمد على قيم أو حدود تقسيمية متثل الظواهر األرضية املعروفة مسبقاً بعد إجراء الدراسات احلقلية.
حدد الباحث مناطق خمتارة على املرئية تسمى مبوضع التدريب Training Siteوأخذ بصمات طيفية هلا
( . Region Of Interest )ROIفكل لون من ألوان املرئية له داللة يف االستخدام ،حيث يتم حتديد الظواهر
اليت توجد فيها ووضعها ضمن فئات طيفية حمددة لكل صنف من الظواهر األرضية ،يقوم بعدها جهاز احلاسوب بتمشيط
املرئية الفضائية لغرض حصر الوحدات البنائية أو اخلاليا  Pixelsووضعها ضمن األصناف املطلوبة اعتماداً على طريقة
االحتماالت العظمى  Maximum Likelihoodوهي من أكثر الطرق استخداماً يف التصنيف املوجه ،اليت تعتمد
على حساب القيم االحتمالية لكل خلية يف املرئية بناءً على نظرية االحتماالت وبوضع كل خلية يف الصنف األكثر
احتماالً باالعتماد على قيم انعكاس هذه اخلاليا (نوفل ،0621 ،ص .)16ومت تقسيم الغطاء األرضي للشريط الساحلي
يف بلدية الزاوية الغرب إىل مخسة أصناف وهي :الغطاء العمراين ،وحقول الزراعة املروية ،واألراضي ذات االشجار الكثيفة،
واألرض البور والنباتات الفقرية ،واألراضي الفضاء .وبعد تصنيف املرئيات مت حتويل البيانات الشبكية Raster data
بامتداد  TIFFإىل صيغة بيانات مساحية اجتاهية  Vector dataعن طريق األمر Classification to
 vectorمث حتويلها إىل ملف شكلي  Export Layers to shapefileحىت ميكن إجراء عمليات التحليل
املكاين  Spatial Analysisعليها وإجراء احلسابات بواسطة برنامج  Arc Mapواشتقاق القيم ومتثيلها هبيئة
خرائط توضح التوزيع املكاين للغطاء األرضي والتغريات اليت حدثت عليه خالل فبرة الدراسة.
أما عن منهجية الدراسة فقد اعتمدت على استخدام املنهج التارخيي من خالل تتبع التغري الزمين الذي حدث
على أمناط الغطاءات األرضية يف منطقة الدراسة ،إضافة إىل املنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد على العرض والوصف
الدقيق وحتليل مكونات الظاهرة والعالقة بني عناصرها واألسباب اليت أدت هلا والعوامل املؤثرة فيها السيما ظاهرة الزحف
العمراين على األراضي الزراعية واجتاهات هذا التوسع ومعدالته خالل فبرة الدراسة.
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تغير أنماط الغطاء األرضي في نطاق الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب خالل الفترة :0602-2666
شهدت بلدية الزاوية تغرياً سريعاً يف أمناط استعماالت األرض خالل فبرة الدراسة املمتدة من عام  2666إىل
الوقت احلايل ( )0602كما باجلدول ( .)0نتيجة النمو السريع يف عدد سكان البلدية الذي بلغ يف عام  2665جدول
( )2تغير مساحات الغطاء األرضي في الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب خالل الفترة
نمط الغطاء
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حنو  03005نسمة ووصل إىل  75160نسمة يف عام  0660بزيادة جتاوزت  20ألف نسمة خالل الفبرة -2665
( 0660مصلحة اإلحصاء والتعداد 2665 ،و .)0660ويف عام  0606قد بلغ سكان البلدية أكثر من  65ألف
نسمة تقريباً( .)18مما يعين أن منطقة الدراسة شهدت منواً بلغ معدله السنوي خالل الفبرة  0606-2665حنو
%2.7؛ وبناءً على هذا املعدل من املتوقع أن يصل عدد سكان البلدية يف عام  0636إىل حوايل  223ألف نسمة.
األمر الذي أدى إىل التوسع يف السكن واألنشطة االقتصادية واملرافق اخلدمية وبصورة غري منظمة وأغلبها على حساب
األراضي الزراعية ،السيما بالنسبة لألراضي اليت تشغلها األشجار الكثيفة يف نطاق الشريط الساحلي لبلدية الزاوية
الغرب خالل الفبرة  .0602-2666كما هو مبني ا
 -1أنماط الغطاء األرضي لنطاق الشريط الساحلي عام .2666

سبقت اإلشارة إىل أنه مت تقسيم الغطاء األرضي يف منطقة الدراسة إىل مخسة أصناف رئيسة وهي األراضي اليت
يغطيها العمران ،وحقول الزراعة املروية ،واألراضي ذات االشجار الكثيفة ،واألرض البور والنباتات الفقرية ،واألراضي
الفضاء .وأوضحت بيانات مرئية  Landsatلعام  2666تنوع أمناط الغطاء األرضي ،كما هو مبني باجلدول (،)0
حيث يالحظ الطبيعة الزراعية اليت كانت تتميز هبا املنطقة ،فقد بلغت مساحة األراضي الزراعية اليت تشمل حقول الزراعة
املروية واألشجار الكثيفة حنو  5622هكتاراً ،أو ما نسبته  %05من إمجايل مساحة النطاق الساحلي لبلدية الزاوية الغرب
البالغة 23256هكتاراً ،يبركز أغلبها يف وسط املنطقة .كما بلغت األرض البور اليت تشغلها بع النباتات الطبيعية الفقرية
حوايل  0001هكتاراً ،وهي متثل ما نسبته .%07.3
أما العمران فقد شغل مساحة  500هكتاراً وبنسبة مل تزد عن  ،%0أغلبها ينتشر يف وسط املنطقة حول الطريق
الساحلي باإلضافة إىل املنطقة السكنية ملصفاة الزاوية يف أقصى مشال شرق بلدية الزاوية الغرب ،باإلضافة إىل التجمع
العمراين الذي ظهر يف ٍ
كل من املطرد وايب عيسى ،كما يتضح من الشكل ( ،)3بينما مثلت األراضي الفضاء %3.7
 18من حساب الباحث وفقا ملعدل منو سكان البلدية املسجل خالل الفبرة .0660-2665
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ومبساحة بلغت  013هكتاراً ،تنتشر يف مناطق متفرقة من جنوب املنطقة إضافة إىل شريط على ساحل البحر الذي متثله
احملاجر.
شكل ( )3أمناط الغطاء األرضي يف الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب 2666

.
املصدر :من إعداد  .بواسطة برنامجِ .ArcMap10.7.1

 -2أنماط الغطاء األرضي لنطاق الشريط الساحلي عام .0666
تشري بيانات اجلدول ( )0إىل تغري مساحات أمناط الغطاء األرضي للنطاق الساحلي لبلدية الزاوية الغرب لعام
 ،0666حيث يالحظ التغري الذي حدث يف تلك األمناط مقارنة بعام  ،2666املتمثل يف زيادة الرقعة اليت ميثلها االستخدام
العمراين ،اليت بلغت حوايل  2275هكتاراً ،وبنسبة بلغت  %6من مساحة منطقة الدراسة ،وكانت أغلب هذه الزيادة يف مشال
الطريق الساحلي على حساب الغطاء الشجري الذي متثله حقول أشجار الزيتون والنخيل اليت كانت تنتشر بكثرة يف هذا اجلزء
من منطقة الدراسة ،حيث شهدت تغرياً سلبياً ،وتناقصت مساحتها من  0067هكتار يف عام  2666إىل  200.0هكتاراً يف
عام  0666ممثلة ما نسبته  %2.2من إمجايل املساحة نتيجة إزالة األشجار الكثيفة اليت ظهرت يف السابق مشال الطريق الساحلي
وتتمثل معظمها يف أشجار الزيتون والنخيل ،كما هو بني بالشكل (..)0
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شكل ( )0أنماط الغطاء األرضي في الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب .0666

املصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجِ .ArcMap10.7.1

أما األراضي اليت متثل احلقول الزراعية املروية فقد زادت إىل  3252.0هكتاراً وبنسبة مثلت تقريباً ربع مساحة منطقة
الدراسة ،مما يعكس التوسع الزراعي الذي شهدته املنطقة يف عام  ،0666وبزيادة بلغت تقريباً  2056هكتاراً عن مساحتها
يف عام  .2666حيث شكلت الزراعة اجلانب األهم يف األنشطة االقتصادية يف منطقة الدراسة آنذاك .كما زادت
املساحات اليت يشغلها الغطاء النبايت الفقري وتنتشر أغلبها يف وسط وجنوب منطقة الدراسة ،حيث شغلت مساحة بلغت
 1266هكتار تقريباً ،ومبا مياثل ما نسبته  %00من مجلة املساحة ويرجع ذلك الرتباط هذا الغطاء مبعدالت األمطار اليت
تتلقاها املنطقة خالل نصف السنة الشتوي.
كما يتضح كذلك الزيادة يف مساحة أرض الفضاء وأغلب هذه الزيادة جاءت بالقرب من ساحل البحر نتيجة إزالة
البربة السطحية والتوسع يف احملاجر للحصول على طوب البناء وظهور تلك األراضي كمناطق فضاء أو تربة عارية مثلت
مساحتها يف منطقة الدراسة يف عام  0666حوايل  571هكتاراً وبنسبة  %0.0من إمجايل املساحة.
 -3أنماط الغطاء األرضي لنطاق الشريط الساحلي .0667

اتضح من تصنف مرئية الالندسات ملنطقة الدراسة يف عام  0667االنتعاش يف حركة البناء والتوسع العمراين الذي
شهد تطوراً سريعاً ،حيث شغل االستعمال العمراين أكثر من  2606هكتاراً وبنسبة بلغت  %20.0من مساحة منطقة
الدراسة البالغة  23256هكتاراً ،وقد أخذ امتداداً على جوانب الطرق املعبدة يف النصف الشمايل ملنطقة الدراسة ،كما
يالحظ أن هذا االمتداد بدأ يأخذ اجتاهاً جنوب الطريق الساحلي على شكل جيوب عمرانية متتد مع الطرق الشريانية
املتجهة جنوباً بشكل ينذر خبطورة مشكلة الزحف العمراين الناجتة عن النمو غري املنظم أو غري املخطط له نتيجة الطلب
املتزايد على الوحدات السكنية والتوسع يف املشاريع اخلدمية والصناعية.
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أما األراضي اليت شغلتها الزارعة املروية فقد بلغت مساحتها يف عام  0667حنو  2606هكتاراً وبنسبة  %20.0من
مجلة مساحة منطقة الدراسة ،كما هو واضح يف الشكل (.)5حيث يتضح أهنا شهدت تناقصاً حاداً
شكل ( )5أمناط الغطاء األرضي يف الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب .0667

املصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجِ .ArcMap10.7.1

عما كانت عليه مساحتها قبل سبع سنوات مبقدار جتاوز  2066هكتار ،ويرجع ذلك إىل العزوف عن ممارسة
الزراعة ،عالوة على ما يعانيه قطاع الزراعة من مشكالت نتيجة اخنفاض منسوب املياه وتدهور نوعيتها ،عالوة على قلة
الدعم املقدم هلذا القطاع من الدولة .وقد انعكس كل ذلك على زيادة املساحات الفضاء بعد أن كانت حقوالً زراعية،
حيث بلغت مساحتها يف عام  0667حنو  0066هكتاراً تقريباً ممثلة مخس مساحة املنطقة ،السيما يف النصف اجلنويب
من منطقة الدراسة،
 -4أنماط الغطاء األرضي لنطاق الشريط الساحلي عام .0620

استمرت وترية توسع املساحات العمرانية يف بلدية الزاوية الغرب خالل عام  0620واليت جتاوزت  3276هكتاراً متثل
تقريباً ربع مساحة الشريط الساحلي للبلدية ،مما يعكس سرعة النمو السكاين هلذه املنطقة والتوسع يف بناء املساكن واملباين
اخلدمية واألنشطة التجارية .كما شهدت مساحة الزراعات املروية حتسناً نسبياً ،حيث بلغت يف عام  0620حوايل 0666
هكتاراً وبنسبة  %32من مساحة منطقة الدراسة ،وانعكس ذلك على مساحة األراضي اجلرداء اليت مثلت  %7.2من
إمجايل املساحة ،كما يالحظ ذلك من الشكل (.)0
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شكل ( )0أمناط الغطاء األرضي يف الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب .0620

املصدر :من إعداد الباحث بواسطة برنامجِ .ArcMap10.7.1

بلغت مساحة األراضي ذات النباتات الفقرية حوايل  0266هكتار ،ممثلة نسبة  %32وهي نسبة تعادل مساحة
حقول الزراعة املروية يف عام  ،0620وتتوقف مساحتها على وفرة األمطار خالل فصل الشتاء ،ففي حالة تدين معدالت
األمطار تبدو هذه األراضي على شكل أرض جرداء .أما األراضي اليت تغطيها األشجار فقد زادت مساحتها عما كانت
عليه يف عام  0667إىل  636هكتار اً وبنسبة  %7من مجلة مساحة منطقة الدراسة ،وهذا بعد التوسع النسيب الذي
شهدته املنطقة يف زراعة بع األشجار املثمرة مثل أشجار احلمضيات يف أجزاء متفرقة من وسط وجنوب منطقة الدراسة،
 -5أنماط الغطاء األرضي لنطاق الشريط الساحلي عام .0602

شهد توزيع أمناط الغطاء األرضي يف بلدية الزاوية الغرب اجتاهاً حنو التغري خالل الفبرة  ،0602-0620السيما
بالنسبة لألراضي العمرانية اليت شكلت يف عام  0602حنو ثلث مساحة منطقة الدراسة ومبساحة بلغت  0521هكتاراً،
كما هو مبني باجلدول (.)0
بلغت مساحة األراضي الزراعية املروية يف عام  0602حوايل  0660هكتارات بنسبة بلغت  %25من مساحة
النطاق الساحلي لبلدية الزاوية الغرب ،حيث اخنفضت بأكثر من  0666هكتار عن مساحتها يف عام  .0620كما
تناقصت مساحة األرض اليت تكسوها األشجار الكثيفة مبقدار  063هكتار خالل الفبرة نفسها ،حيث بلغت مساحتها
يف عام  0602حنو  037هكتاراً .بينما مثلت األرضي اليت تكسوها النباتات الفقرية مساحة بلغت  5512هكتاراً ،وبنسبة
بلغت  %02من مساحة النطاق الساحلي لبلدية الزاوية الغرب ،وتنتشر بصورة أوضح يف النصف اجلنويب ملنطقة الدراسة،
اليت ارتبطت زيادة مساحتها بتدين معدالت األمطار ،كما يتضح من الشكل (.)7
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شكل ( )7أنماط الغطاء األرضي في الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب .0602
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ومن خالل متابعة التغريات اليت حدثت يف أمناط الغطاء األرضي واستخدامات األرض يالحظ الزيادة املتتالية،
ومبعدالت كبرية يف التوسع العمراين على األراضي الزراعية يف نطاق الشريط الساحلي لبلدية الزاوية الغرب ،الذي يوضحه
اجلدول (.)3
جدول ( )3التوسع العمراين يف الشريط الساحلي ببلدية الزاوية الغرب.
العام

املساحة باهلكتار

مقدار الزيادة باهلكتار

نسبة الزيادة

1990

500.6

-

-

2000

2270.7

001.7

%206

2007

2606.3

705.0

%03.0

2014

3272.2

2056.1

%05.2

2021

0521.0

2307.2

%00.0
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ومنه يتضح مقدار التغري يف املساحات العمرانية يف منطقة الدراسة خالل الفبرة  0602-2666من واقع املرئيات
الفضائية اليت اعتمدت عليها الدراسة ،حيث تشري إىل أن مقدار الزيادة بلغ خالل الفبرة  0666-2666حنو 006
هكتاراً تقريباً وبنسبة زيادة وصلت إىل  %206ومبعدل منو سنوي قارب  05هكتاراً خالل الفبرة املذكورة.
أما فبرة السبع سنوات الفاصلة بني عامي  0667-0666فقد زادت املساحات العمرانية مبقدار وصل  705هكتار
اً بنسبة زيادة  % 03.0مبعدل سنوي جتاوز  260هكتارات .مما يعكس السرعة يف الزحف العمراين على األراضي الزراعية
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والتزايد يف وترية هذا التحول ،حيث بلغ مقدار الزيادة يف املساحات العمرانية  2056هكتاراً خالل الفبرة -0667
 ،0620ومبعدل حتول بلغ  271هكتاراً سنوياً .وبلغت نسبة الزيادة يف املساحات العمرانية  %00يف الفبرة -0620
 0602ومبعدل تغري سنوي جتاوز  260هكتار ويرجع ذلك إىل ارتفاع معدالت النمو السكاين وزيادة الطلب على املساكن
والنمو االقتصادي للقطاعات اخلدمية والتجارية والصناعية.
يبني الشكل ( )1التوزيع املكاين لنمو املساحات العمرانية يف بلدية الزاوية الغرب خالل الفبرة  0602-2666من
شكل ( )1مراحل التوسع العمراني في الشريط الساحلي في بلدية الزاوية الغرب.

املصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنامج . ArcMap 10.7.1

خالل التطابق بني اخلرائط اليت تبني توزيع تلك املساحات خالل فبرة الدراسة ،حيث يتضح أن النمو العمراين تركز
حىت عام  0666يف نطاق حماذي للطريق الساحلي واألجزاء الواقعة مشاله ،بدأ بعده العمران يأخذ شكل البناء
العشوائي املتشتت يف مجيع االجتاهات تقريباً ،السيما خالل العقد األخري ،وكان من نتيجة ذلك زيادة الزحف العمراين
على األراضي الزراعية ،حيث انتشر العمران بشكل كبري جداً يف أغلب منطقة الدراسة على شكل مبا ِن سكنية
وحمالت جتارية وورش صناعية ،مما تسبب بأضرار لألراضي الزراعية ،وقد ساعد على ذلك تفتيت ملكية األراضي
الزراعية وحتويل العديد من املزارع يف جنوب منطقة الدراسة إىل مقسمات سكنية واسبراحات يف ظل غياب السياسات
التخطيطية لتنظيم النمو العمراين وعدم تطبيق قوانني محاية األراضي الزراعية وعدم وجود بدائل حلل مشكلة اإلسكان.
النتائج والتوصيات:

توصل البحث إىل نتائج عدة ميكن اختصارها يف النقاط اآلتية:
 -0شهدت منطقة الدراسة تغرياً كبرياً يف الغطاء األرضي وكان التوسع العمراين العامل األبرز يف إحداث هذا التغري ،حيث
زادت املساحات العمرانية من  500هكتاراً يف عام 2666إىل أكثر من  0566هكتار يف عام  ،0602بزيادة قاربت
 0666هكتار ومبتوسط  266هكتار سنويا.
 -9احنصر التوسع العمراين حىت عام  0666بالقرب من الطريق الساحلي ،غري أنه يف النصف الثاين من فبرة الدراسة اجته
ذلك التوسع إىل أغلب أجزاء املنطقة على شكل منو عشوائي السيما يف النصف اجلنويب منها.
 -3تراوحت مساحات أراضي الزراعات املروية ما بني  2760هكتار يف عام  2666إىل  0662هكتاراً يف عام ،0620
لتعود إىل االخنفاض من جديد إىل  0666هكتار يف عام  0602نتيجة ما يعانيه قطاع الزراعة من مشكالت نتيجة
اخنفاض منسوب املياه وتدهور نوعيتها ،عالوة على قلة الدعم املقدم هلذا القطاع من الدولة.
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 -4شهدت األراضي ذات الغطاء الشجري تناقصاً سريعاً السيما يف املناطق الواقعة مشال الطريق الساحلي ،حيث تناقصت
مساحتها من  0067هكتاراً يف عام  2666إىل  037هكتاراً يف عام  ،0602ويرجع ذلك إىل الزحف العمراين على تلك
األراضي.
 -1شهدت أراضي النباتات الفقرية تذبذباً يف مساحتها من فبرة إىل أخرى حيث جتاوزت  1666هكتار عام  ،0666ويف
سنوات أخرى اخنفضت إىل  0666هكتار مثلما كانت عليه يف عام  0620ويرجع ذلك الرتباطها مبعدالت األمطار
اليت تلقتها املنطقة خالل فبرة الدراسة.
وعليه فإن احلاجة تتطلب ضرورة تدخل اجلهات املسؤولة يف الدولة عامة والبلدية خاصة للحد من التعدي على
األراضي الزراعية ،والتشدد يف تطبيق قانون محاية األراضي الزراعية .كما يوصي البحث بضرورة املراقبة واملتابعة املستمرة
لتغري أمناط الغطاء األرضي يف البلدية ،وتكثيف استغالل األراضي الواقعة مشال الطريق الساحلي وعدم السماح خبروج
العمران إىل املناطق اجلنوبية ،والتشجيع على التوسع العمودي للمباين واحلد من التوسع األفقي قدر اإلمكان من أجل
محاية ما تبقى من أراضي زراعية .كما يوصي البحث بضرورة االهتمام بالدراسات التطبيقية والتشجيع على استخدام
التقنيات احلديثة يف الدراسات اجلغرافية سواء باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية أو تقنية االستشعار عن بعد يف إنشاء
قواعد معلومات عن املوارد الطبيعية
المصادر والمراجع:

 -1حيدد الشريط الساحلي لسهل اجلفارة باتساع يبراوح ما بني  25-26كم من ساحل البحر املتوسط ،راجع عبد
العزيز طريح شرف ،جغرافية ليبيا ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،الطبعة الثالثة ،اإلسكندرية.2660 ،
 -2رشا عبد القوي نوفل ،املرئيات الفضائية حكاية هنضة علمية حديثة ،جامعة املنوفية.0621 ،
 -5فرج مصطفى اهلدار ،البناء العشوائي وأثره على األ راضي الز ا رعية بالشريط الساحلي منطقة زليتن  ،املؤمتر الرابع
-4
-1
-6

-7
-8

-9

للتقنيات اجليومكانية ،ليبيا جيوتك ،0طرابلس 5-3 ،مارس.0606
حممد بن عبد اهلل الصاحل ،معاجلة صور االستشعار عن بعد الرقمية باستخدام برنامج الويس  ،ILWISمكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرياض.0626 ،
خالد دحيدح وميلود الشريف ،مفاهيم أساسية يف معاجلة املرئيات الفضائية ،جملة غريان التقنية ،املعهد العايل للمهن
الشاملة ،العدد األول ،يوليو .0620
رائد صاحل حليب وعصام أمحد اخلطيب ،تغري مساحة الغطاء األرضي يف حمافظة ارحيا ما بني عامي 0660-2606
باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجمللد
الثامن والعشرين العدد السابع.0623 ،
مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان  2665و.0660
أسامة خليل عبد اجلواد ،وحسام هشام البلبيسي ،حتليل وكشف التغريات يف أمناط الغطاء األرضي ومقارنتها مع
خارطة استعماالت األرض يف لواء املوقر باستخدام املرئيات الفضائية ونظم املعلومات اجلغرافية ،جملة دراسات للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،اجلامعة األردنية ،اجمللد  ،00العدد .0626 ،0
مولود بريبش وأمسهان عثمان ،تغري كثافة الغطاء النبايت وعالقته بكميات األمطار يف منطقة الزاوية خالل الفبرة
 ،0606-2666اجمللة الليبية للدراسات  ،السنة الثامنة ،العدد  ،21يونيو .0606
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 -11مولود علي بريبش ،النمو احلضري ملدينة الزاوية وأثره على النشاط الزراعي ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،قسم
اجلغرافيا ،جامعة قاريونس.2667 ،
 -11طارق األسود وأمري املنحوس ،دراسة التوسع العمراين ملدينة صرباتة باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد يف الفبرة
 ،0625-2616املؤمتر الدويل للتقنيات اجليومكانية ،ليبيا جيوتك ،3طرابلس 02-26 ،ديسمرب.0627،

https://earthexplorer.usgs.gov. -12
http://gis-for-you.blogspot.com/2017/01/7.html. -15تاريخ الزيارة 0602/3/0
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تقدير اإلشعاع الشمسي لمدينة سبها باستخدام برنامج ( )Arc Gisوتقنية االستشعار عن بعد
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المستخلص:
تناولت الورقة بإسلوب تقين تقدير كمية اإلشعاع الشمسي الكلي مبدينة سبها ب ـ ـاالعتم ــاد على منوذج االرتف ــاع
الرقمي بدقة 36مبر و باس ـ ــتخدام أدوات حتليل خاص ـ ــة بذلك بربنامج )  ،)arc gisوتوص ـ ــلت إىل أن نتيجة التقدير
قريبة جداً من بيانات القياس احلقيقة ،وبذلك ميكن االعتماد على أسلوب التقدير يف إجراء دراسات مبدئية أو فخطيطية
يف هذا اجلانب ،ففي بع األ حيان ال تتوفر البيانات املقاس ـ ـ ــة أو يص ـ ـ ــعب القيام هبا ،إن معرفة قيمة ش ـ ـ ــدة اإلش ـ ـ ــعاع
الشـمسـي متثل اخلطوة األوىل لتقدير إمكانية االسـتفادة من هذه الطاقة واستثمارها يف املوقع احملدد ،وحبكم وقوع منطقة
الدراســة ضــمن األقاليم املدارية فهي تتمتع بفائ إشــعاع مشســي كبري على مدى شــهور الســنة والذي ميكن أن يس ـهم
استغالله بشكل أمثل يف حتقيق تنمية مستدامة باملنطقة وذلك أليمية اإلشعاع الشمسي باعتباره من أهم مصادر الطاقة
املتجددة و اليت ميكن اس ـ ـ ـ ــتثمارها بش ـ ـ ـ ــكل اقتص ـ ـ ـ ــادي ،حيث يتوقف جناح علميات التنمية االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية
للمجتمعـات يف املناطق الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراوية وغريها من املناطق مبا يتاح من مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر طاقة ،ومما يؤكد ذلك أن برامج التنمية
تتضمن دعم و تطوير القدرات البشرية والبنية األساسية تركز على مصادر الطاقة املتاحة.
Abstract

The paper dealt with a technical method of estimating the amount of total solar radiation
in Sabha based on the digital height model at 30 meters and using analysis tools for this
program (arc gis), and concluded that the result of the estimate is very close to the real
measurement data, so it is possible to rely on the method of estimating the conduct of
preliminary or planning studies in this aspect, sometimes measured data are not available
or difficult to do, knowing the value of the intensity of solar radiation is the first step to
estimating the possibility of benefiting from this energy Investing in the specific location,
and by virtue of the fact that the study area is located within the tropics, it enjoys a large
solar radiation surplus over the months of the year, which can be used optimally to
achieve sustainable development in the region because of the importance of solar
radiation as one of the most important sources of renewable energy that can be invested
economically, where the success of the economic and social development processes of
communities in desert and other regions depends on the availability of energy sources,
including that development programs include support and development of human
capacities Infrastructure focuses on available energy sources.

 تمهيد:يعد اإلشعاع الشمسي من أهم مصادر الطاقات املتجددة والواعدة ،فضالً على أنه املصدر الرئيسي للعديد من
الطاقات على االرض؛ ألنه يسخن سطح األرض وسطح االرض يسخن طبقة اهلواء املالمسة له فتنشأ الرياح كما تتبخر
املياه السطحية بتأثريه فتتكون السحب اليت تشكل املصدر األساسي لكل أنواع التساقط ،وترتبط عمليات التنمية ويتحدد
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جناحها على مدى توفر مصادر الطاقة وتعددها ،وهناء يأيت استثمار الطاقات املتجددة والنظيفة كاإلشعاع الشمسي
ليمثل مصدر طاقة ميكن أن يوفر االحتياجات الالزمة وبشكل اقتصادي ،فقد استخدم واستغل اإلشعاع الشمسي منذ
القدم بصورة مباشرة يف العديد من اجلوانب مثل جتفيف احملاصيل وتدفئة املباين وغريها.
تتوفر كمية اإلش ــعاع الش ــمس ــي باملناطق املدارية على مس ــتوى العامل و بش ــكل كبري ومناس ــب لالس ــتثمار حيث تقع
منطقة الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة( مدينة س ـ ـ ـ ـ ـ ــبها) إذ ميكن االعتماد على هذا املورد احليوي يف إنتاج كميات كبرية من الطاقة ميكن أن
تسـ ــاهم يف دفع عجلة التنمية وتطوير املنطقة ،كما أن االعتماد احلايل على مص ـ ــادر الطاقة األحفورية وما ينتج عنه من
انبعاث غازات الدفيئة واليت تؤثر س ـ ــلباً على البيئة ،لذى أص ـ ــبح ينظر إىل اإلش ـ ــعاع الش ـ ــمس ـ ــي كمص ـ ــدر جديد للطاقة
ونظيف بيئياً ،ومع العجز احلاصــل يف عملية توليد الكهرباء مبنطقة الدراســة فإن اســتثمار اإلشــعاع الشــمس ــي يعد احلل
األمثل وبشكل اقتصادي أيضاً لسد العجز وتوفري االحتياجات املتزايدة باستمرار.
 -مشكلة الدراسة :

متثل بيانات اإلشـعاع الشـمسـي اخلطوة األوىل إلجراء أي دراسـة فخطيطية أو مبدئية لتحديد مدى إمكانية االستفادة
منه كمص ـ ـ ـ ــدر طاقة ،وتتناول هذه الورقة طريقة حس ـ ـ ـ ــاب بيانات اإلش ـ ـ ـ ــعاع الش ـ ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ــي من مناذج االرتفاعات الرقمية
باسـ ـ ــتخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية( )Arc Gisومقارنتها مع القيم املقاسـ ـ ــة مبنطقة الدراسـ ـ ــة ملعرفة مدى دقة
البيانات احلسوبة ،وميكن عرض مشكلة الدراسة يف التساؤالت االتية-:
 -2إىل أي م ــدى ميكن االعتم ــاد على من ــاذج االرتف ــاع ــات الرقمي ــة( )Digital Elevating Modelاملعروف ــة
اختصاراً بـ ـ (DEMالذم) بدقة مكانية (36م) يف حساب كمية اإلشعاع الشمسي مبدينة سبها؟
 -0وهل ميكن االعتماد على هذه احلســابات أو التقديرات يف اجلوانب التطبيقية اخلاصــة بإســتثمار اإلشــعاع الشــمســي
سوءً كمصدر طاقة بصورة مباشرة أو لتوليد الطاقة الكهربائية.
 -3ما الدور الذي ميكن أن يس ـ ـهم به اسـ ــتثمار اإلشـ ــعاع الشـ ــمسـ ــي كمصـ ــدر طاقة يف حتقيق تنمية مسـ ــتدامة مبنطقة
الدراسة؟
 -الفروض

 -2باإلمكان االعتماد على نتائج حسـاب اإلشعاع الشمسي من مناذج االرتفاعات الرقمية(الذم) وبدرجة كبرية و هذا
األ سلوب ميكن أن يكون فعال خاصة يف حالة عدم توفر القياسات املباشرة أو صعوبة القيام هبا.
 -0ميكن احلصـول من الطاقة الشمسية على كم كبري من الطاقة إذا ما َمت استغالهلا بشكل أمثل ،مما يوفر مصدر طاقة
جــديـد ومتجــدد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم يف تنميــة املنطقــة من مجيع اجلوانــب ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن تغطيــة العجز احلــايل وتــأمني االحتيــاجــات
املستقبلية.
 األهداف :هتدف الورقة إىل توض ـ ـ ــيح إمكانية االسـ ـ ـ ــتفادة من اسـ ـ ـ ــتخدام تقنية االسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــعار عن بعد وبرنامج نظماملعلومات اجلغرافية( )Arc gisيف تقدير كمية اإلشـ ـ ـ ــعاع الشـ ـ ـ ــمسـ ـ ـ ــي الكلي مبنطقة الدراسـ ـ ـ ــة ،كما هتدف إلبراز دور
اإلشعاع الشمسي يف توفري مصدر طاقة بديل وبشكل اقتصادي ميكن أن يسهم يف تنمية املنطقة.
 األهمية  :تأيت أيمية دراسـة هذا املوضـوع الحتياج املنطقة لضرورة استغالل اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة جديدةونظيفة خاصة وأن املنطقة تعاين من انقطاعات مستمرة يف التيار الكهربائي أليام متواصلة وعجز يف عملية التوليد وبعد
املسافة عن حمطات التوليد الواقعة مشال البالد.
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 -حدود الدراسة :

الحدود المكانية /املوقع الفلكي و اجلغرايف ملنطقة الدراسة:

أ -الموقع الفلكي  :تقع مدينة سبها بني دائريت عرض  °07 .66و  °07 .6مشاالً ،وبني خطي طول .20
 °20و  °20 .37شرقاً ،خريطة(.)2

ب -الموقع الجغرافي و الموضــع  :تقع مدينة ســبها يف منطقة حوضــية عند اجلرف (الســفح) الشــمايل الغريب لسـرير
القطوسـة وأقصى القسم الشرقي من حبر رمال أوباري (( )26رملة زالف) ،حتدها سلسلة من التالل يف اجلهات الشمالية
الشرقية و اجلنوبية الشرقية و اجلنوبية ،و حتدها رمال زالف من ناحية الشمال و الشمال الغريب و الغرب ،أما من ناحية
الشــرق و اجلنوب حتدها جمموعة من التالل املتفرقة املنتشــرة على حافة س ـرير القطوســة ،و تتموضــع املدينة على الطرف
الشمايل الشرقي حلوض مرزق و يبلغ متوسط ارتفاعها حوايل006م فوق مستوى سطح البحر.

الحدود الزمانية :اعتمدت الدراسـة عند إجراء عملية التقدير على بيانات اإلشعاع الشمسي الشهرية والفصلية لنماذج
االرتفاعات الرقمية ولس ــنوات خمتلفة(  )0666 -0660وبيانات أطلس اإلش ــعاع الش ــمس ــي و الرياح و حمطة أرص ــاد
مطار سبها للفبرة (.)0620 – 0666
الحدود الموضــوعية :تركز الدراســة على تقدير اإلشــعاع الشــمســي مبدينة ســبها باســتخدام مناذج االرتفاعات الرقمية و
مقارنتها مع البيانات املقاســة ملعرفة مدى دقة حســابات التقدير من جهة وكذلك اإلشــارة إىل األيمية التنموية اليت ميكن
أن تتحقق من استغالل اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة.
خريطة ( )2موقع منطقة الدراسة

 -اإلجراءات المنهجية للدراسة :

 -وسائل جمع البيانات َ :مث احلصول على البيانات هلذه الورقة من املصادر اآلتية؛؛ بيانات اإلشعاع الشمسي حملطة

اآلرصاد اجلوية مبطار سبها ،وبع املواقع على شبكة املعلومات الدولية (اإلنبرنت) حيث َمث احلصول منها على مناذج
االرتفاعات الرقمية(منوذج الذم فايل و مرئية ألندسات  )1للمنطقة وبدقة مكانية (36مبراً) أما املصدر الثالث فتمثل
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يف الكتب والدراسات السابقة اليت تناولت نفس املوضوع يف مناطق أخرى و حددت قيم رقمية لكمية اإلشعاع
الشمسي اليت ميكن استثمارها كمصدر طاقة.

 مناهج الدراسة :اعتمدت الدراسة يف عرض ومعاجلة بياناهتا على عدة مناهج علمية وهي؛ املنهج التحليلي واملنهج املوضوعي واملنهج املقارن واملنهج التارخيي.

أدوات الدراسـ ــة واألسـ ــاليب المسـ ــتخدمة  :اعتمدت الورقة على برنامج )  )arc gis 26.2يف إجراء حس ـ ــابات

تقدير اإلش ـ ــعاع الش ـ ــمس ـ ــي ملنطقة الدراس ـ ــة ،باإلض ـ ــافة إىل رس ـ ــم اخلرائط  ،كما اس ـ ــتخدم برنامج (منتاب  )20لرس ـ ــم
األشكال البيانية.

 المفاهيم : -2اإلشــعاع الشــمســي الكلي :يقصــد به إمجايل اإلشــعاع الذي يصــل إىل نقطة معينة من ســطح األرض ،وهو يشـتمل
على اإلشعاع الشمسي املباشر واملنعكس.
 -0منوذج اإلرتفاع الرقمي املعروفة اختصـارا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (DEMالذم) :هو صـورة ثالثية األبعاد لتضـاريس سطح األرض ،مت
إنشـ ــاؤها على أسـ ــاس بيانات اإلرتفاع وعرضـ ــها يف شـ ــكل مربعات كبرية احلجم أو خطوط غري منتظمة مثلثية الشـ ــكل
( .)26وميكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامهــا يف إجراء العــديــد من التحليالت املرفومبريــة و اهليــدرولوجيــة و حىت تقــدير كميــة اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــاع
الشمسي.
 -3عملية حساب أو تقدير اإلشعاع الشمسي :تعتمد هذه العملية على استخدام مناذج االرتفاعات الرقمية للحصول
على تقديرات كمية رقمة لإلش ــعاع الش ــمس ــي الكلي باس ــتخدام برنامج( )Arc gisسـ ـواءً لنقاط أو ملس ــاحة بأكملها
(.)06
وقسمت الورقة إىل مبحثني لتناول موضوعها وحتليل بياناهتا حسب اآليت:
المبحث األول :حساب اإلشعاع الشمسي مبدينة سبها من منوذج اإلرتفاع الرقمي ومقارنتها مع البيانات املقاسة

المبحث الثاني :أيمية استثمار اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة بديل ودوره يف تنمية منطقة الدراسة.

أوال -حساب اإلشعاع الشمسي بمدينة سبها من نماذج االرتفاعات الرقمية ومقارنتها مع البيانات المقاسة:
إلجراء عملية حسـ ــاب اإلشـ ــعاع الشـ ــمسـ ــي مت االعتماد على منوذج االرتفاع الرقمي(الذم فايل) بدقة 36مبراً وكذلك
على مرئية الند س ــات  ،1ونوع إس ــقاطه هذه النماذج( )UTMحلس ــاب اإلش ــعاع الش ــمس ــي ملدينة س ــبها ،حيث متَ
تقديره على مسـ ــتوى أشـ ــهر السـ ــنة وعلى مسـ ــتوى الفصـ ــول ،باسـ ــتخدام برنامج ( )arc gisمن صـ ــندوق ( ARC
 )TOOLBOXمث ( )Spatia analyst toolsمث ( )Solar radiationمث خنتــار االداة املطلوبــة إلجراء
التحليل؛ األويل ( )Area Solar radiationو الثانية ( )points Solar radiationحيث مت حتديد موقع
املدينة كنقطة على منوذج االرتفاع الرقمي بعد وضعها يف شب فايل نقطي ،وإجريت عليها التقديرات لكل شهر حيث
أخذ من كل شهر 0أيام موزعة على الشهر(يوم  )05،36 ،06 ،25 ،26 ،5مجعت قيمة اإلشعاع الناجتة من احلساب
هلذه األيام وأخذ متوسـطها ليمثل املتوسط الشهري لإلشعاع لذلك الشهر ،وللحصول على املتوسطات الفصلية مجعت
قيم كل ثالثة أشــهرر املمثلة للفصــل وقســم على .3ومت تقدير اإلشــعاع ملســاحة املنطقة كاملة بأخذ  0أشــهر من الســنة
وهي شهر يناير ممثل للشتاء وشهر إبريل ممثل للربيع وشهر يوليو ممثل للصيف وشهر سبتمرب ممثل للخريف ،وبعد تنفيذ
األداة خرجت النتيجة يف صورة شبكية ( )Rasterبفورمات( )Tifلتبني توزيع اإلشعاع الشمسي السنوي على منطقة
الدراسة.
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يتضـح من اجلدول ( ) 2أن أعلى كمية لإلشـعاع الكلي السـاقط على منطقة الدراسـة وصلت يف شهر يوليو إىل(7.0

و  1كيلو وات/ساعة/م/0اليوم) لكالً من القيم املقدرة واملقاسة على التوايل ،وأقل قيم اخنفاض للمقدرة يف شهر ديسمرب
ك ــانـ ــت( 0.1كيلو وات/س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ــة/م/0اليوم) ،ولإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــاع املقـ ــاس يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر ين ــاير حيـ ــث اخنف إىل( 3.5كيلو
وات/سـاعة/م/0اليوم) ،نالحظ هناء يف حالة االرتفاع اتفاق القيمتني يف شـهر يوليو وذلك بسـبب اقبراب زاوية سقوط
اإلشـ ــعاع الش ـ ــمس ـ ــي من الوضـ ــع العمودي وقلة الس ـ ــحب وص ـ ــفاء اجلو ،بينما إختالفتا يف موعد أقل قيمة بني ش ـ ــهري
ديس ــمرب للمقدرة و يناير للمقاس ــة ،وذلك راجع ألس ــباب متعلقة خبصـ ــائ وطبيعة منوذج اإلرتفاع الرقمي املأخوذ من
بيانات األقمار الصناعية وكذلك خصائ الغالف اجلوي وتغرياته الفصلية وتأثريات ذلك على بيانات النموذج.
جدول( )2كمية اإلشعاع الشمسي الشهرية المقدرة والمقاسة(بـ كيلو وات ساعة/م/0اليوم) لمدينة سبها
االشهر

اإلشعاع المقدر

اإلشعاع المقاس

قيمة الفرق بينهما

يناير

3

3.5

6.5

فبراير

0.0

0.1

6.0

مارس

5.2

5.7

6.0

ابريل

0.3

0.7

6.0

مايو

0.1

7.0

6.0

يونيو

7.5

7.6

6.0

يوليو

7.0

1

6.0

اغساس

7

7.5

6.5

سبتمير

0.0

0.5

6.3

اكتوبر

5

5.3

6.3

نوفمبر

3.7

0.2

6.0

ديسمبر

0.1

3.0

6.1

المعدل العام5.6

المجموع 5.0

المعدل العام 5.0

المصـدر حسـبت القيم المقدرة باالعتماد على نموذج الذم فايل بدقة(36م) ومرئية ألندسات 1وباستخدام برنامج(.)Arc gis
والقيم المقاس ــة مح محاة ارص ــاد س ــبها ومح بيانات أالس االش ــعاع الش ــمس ــي والرياع الص ــادر عح مركا د ارس ــات الااقة
الشمسية ،ارابلس ،0665 ،ص.55-56

كما يتضـ ــح أن املعدل العام لإلش ـ ــعاع الشـ ــمس ـ ــي الكلي املقدر السـ ــاقط على منطقة الدراس ـ ــة وص ـ ــل إىل( 5.0كيلو
وات/س ــاعة/م/0اليوم) ،يف حني بلغ معدل اإلش ــعاع الش ــمس ــي الكلي املقاس( 5.6كيلو وات س ــاعة/م/0اليوم) ،أي أن
كمية اإلشعاع املقدرة تقل عن الكمية املقاسة بـ مقدار( )6.0فقط ،وهذا الفرق يعد طفيف جداً ويعطي داللة إحصائية
على أن القيم يف احلالتني متجانسة بشكل كبري نسبياً.
و بالنسبة للبيانات على مدى فصول السنة يتضح من اجلدول( )0أن قيم كمية اإلشعاع الشمسي يف احلالتني املقدرة
واملقاسـة متقاربة جداً من بعضـها ،وأن كان يربز اخنفاض القيم املقدرة قليالً عن نظرياهتا املقاسة ،حيث كانت أكرب قيم
لإلشعاع يف فصل الصيف يليه قيم فصل الربيع مث اخلريف وأقلها كانت يف فصل الشتاء شكل(.)2
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جدول( )0كمية اإلشعاع الشمسي الفصلية املقدرة واملقاسة(بـ وات ساعة/م/0الشهر) ملدينة سبها
الفصول

الشتاء

الربيع

الصيف

اخلريف

املعدل الفصلي

االشعاع املقدر

3.3

0

7.0

5

5.0

االشعاع املقاس

3.6

0.5

7.1

5.3

0

املصدر :اعداد الباحث استناداً إىل بيانات اجلدول()2

شكل( )2كمية اإلشعاع الشمسي الفصلية املقدرة واملقاسة (بـ كيلو وات .ساعة/م/0الشهر) ملدينة سبها
االشعاع الشمسي بـ (كيلو وات

7.8

16
14

6.5

12

5.3

10
8

3.9
6

6

/م2

4

7.4
5

المقاس
المقدر

3.3

2
0

الشتاء

الربيع

الصيف

الخريف

الفصــــــول

املصدر :اعداد الباحث استناداً إىل بيانات اجلدول(.)0

 تقدير اإلشعاع الشمسي لمنطقة الدراسة بطريقة مساحية :حسـ ــب ما تفتض ـ ــيه عملية التقدير يف هذه احلالة متَ قطع لوحة حتتوي على منطقة الدراسـ ــة واألراض ـ ــي اليت حوهلا يف
حـدود 23×6كم تقريبـاً يف إطـار حـدودهـا الطبيعيـة وأجرى عليها عملية التقدير باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األداة( Area Solar
 ) radiationوخرجت نتيجة التقدير على ش ــكل خريطة بص ــورة ش ــبكية و مبتداد( )tifتبني ش ــدة اإلش ــعاع ومقداره
موزع على كامل مساحة اللوحة ،حيث يتضح من اخلريطة ( )3أن أعلى قيم لإلشعاع الشمسي وصلت إىل ( 7كيلو
وات.ساعة/م/ 0اليوم) وهي املناطق املبينة على اخلريطة باللون األمحر واللون األزرق يدل على أقل قيمة لإلشعاع وقدرت
حبوايل( 0كيلو وات.سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة/م/0اليوم) .وتظهر أقل قيم اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاع باللون األزرق مشال غرب املدينة وجنوهبا وهي متثل
املناطق املنخفض ـ ــة نس ـ ــبياً مقارنة مبا حوهلا كما تنتش ـ ــر هبا الرمال الرياحية ذات اللون األص ـ ــفر واليت تعد أكثر عاكس ـ ــية
لإلشعاع الشمسي من املناطق األخرى اجملاورة .
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خريطة ( )3توزيع كمية اإلشعاع الشمسي بـ (كيلو وات.ساعة/م/0اليوم) على مدينة سبها وما حوهلا

المصدر اعداد الباحث باالعتماد على نودج الذم(بدقة مكانية 36م) وباستخدام برنامج ).(ARC GIS

المبحث الثاني :أهمية استغالل اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة بديل ودوره في تنمية المنطقة
ميكن استغالل اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة لتحقيق تنمية اقتصادية ،حيث إن التنمية هي عملية التغيري والتحول
من وضـع إىل آخر ،و يعد التخطيط اإل قليمي وسيلة مهمة من وسائل حتقيق التنمية املكانية من خالل حتديد الضوابط
املناسبة واخلطط باجتاه حتقيق أفضل استخدام للموارد واإلمكانيات التنموية ،هبدف حتقيق التنمية املكانية املتوازنة ضمن
احليز املكاين لإلقليم  .تشــهد منطقة الدراســة طلباً متزايداً على الطاقة نتيجة النمؤ الســكاين والتوســع العمراين والزراعي،
ومن َمت يأيت دور اإلشـعاع الشـمسـي لتلبية هذا الطلب ،وحبكم وقوع منطقة الدراسة ضمن النطاق املداري احلار اجلاف
و قرهبا من مدار الس ــرطان فإ هنا تس ــتقبل كمية كبرية من اإلش ــعاع الش ــمس ــي أغلب ش ــهور الس ــنة واليت ميكن اس ــتغالهلا
كمصدر طاقة وعامل مساعد يف عمليات التنمية.
بينت العديد من الدراسـات أن كمية اإلشـعاع الشـمسـي املناسـبة لالسـتثمار أكرب من  0.5كيلو وات.سـاعة/م/0اليوم
( )26و مبا أن املعدل العام لإلشــعاع الكلي املقاس مبنطقة الدراســة( 0كيلو وات.ســاعة/م/0اليوم) واملقدر بلغ ( 5.0كيلو
وات.سـاعة/م/0اليوم) لدى يعد اسـتثمار تقنيات الطاقة الشـمسـية فعاالً واقتصـاديا لتوليد الطاقة ،كما أن كمية االشعاع
الشمسي اليت يتلقاها مكان ما يتوقف على عدد ساعات السطوع الشمسي ؛ألنه كلما زاد عددها زادت كمية اإلشعاع
الشـمسـي ومن متَ زادت الطاقة اليت حيملها ،و وصل معدل السطوع الشمسي السنوي مبنطقة الدراسة إىل(26ساعات)
وهذا املعدل يعد من أعلى معدالت الس ـ ــطوع كذلك يرتبط مقدار ما يس ـ ــتقبلة املكان من إش ـ ــعاع مشس ـ ــي على مقدار
زاوية سقوط األشعة الشمسية فكلما كانت األشعة مائلة كلما كان االنعكاس أكرب والعكس صحيح ،وهلذا فأن معامل
االنعكاس يكون أكرب يف سـاعات الصباح األويل و ساعات املساء قبل الغروب عن بقية النهار ،وأيضاً أكرب يف املناطق
املعتدلة والباردة من املناطق املدارية (. )06
وبالنسبة لزوايا سقوط أشعة الشمس مبدينة سبها يتضح من اجلدول( )3أن أقصى ارتفاع لزاوية سقوط أشعة
الشمس يف شهور فصل الصيف حيث تصل إىل حوايل ( )º17يف شهر يونيو و تكون األشعة عمودية تقريباً على
189

املدينة بينما تصل أدناها يف شهور فصل الشتاء إذ ال تزيد زاوية سقوطها عن ( )º06يف شهر ديسمرب وبذلك تتحدد
كمية اإلشعاع الشمسي الساقط على املدينة استنادا إىل زاوية سقوطه (.)02
جــدول( )3زوايا سقوط أشعة الشمس (بدرجات) خالل أشهر السنة بمدينة سبها
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المصدر :محمد بلقاسم على ،مرجع سابق،ص.72

 مدى إساهم استثمار اإلشعاع الشمسي في تنمية منطقة الدراسة :اليزال اس ـ ـ ـ ــتغالل اإلشـ ـ ـ ـ ــعاع الش ـ ـ ـ ــمسـ ـ ـ ـ ــي مبنطقة الدراس ـ ـ ـ ــة حمدود جداً و تغلب عليه الصـ ـ ـ ـ ــفه التقليدية ،ومن أهم
االســتخدامات الشــائعة للطاقة الشــمســية يف الوقت احلاضــر؛ اســتخدامها يف إنتاج احملاصــيل الزراعية (بواســطة الصـوبات
البالستيكية) وكذلك يف تعقيم البربة الزراعية و جتفيف احملاصيل واإلضاءة الطبيعية والتدفئة وجتفيف مواد البناء.
لقد أعطت بع املقومات اجلغرافية ملنطقة الدراسة (موقعها الفلكي ،زيادة عدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية،
مقدار زاوية س ــقوط األش ــعة الش ــمس ــية عليها) أيمية كبرية يف جانب اس ــتثمار اإلش ــعاع الش ــمس ــي كمص ــدر طاقة بديل
وبشكل اقتصادي أيضاً ،وإذا ما مت استثمار اإلشعاع الشمسي بشكل أمثل ميكن االستفادة منه يف العديد من اجملاالت
التنموية واليت من أيمها؛ توليد الطاقة الكهربائية لالستعماالت املختلفة (املنزلية والزراعية والصناعية واخلدمية) وذلك عن
طريق التوليد املباش ــر باس ــتخدام اخلاليا الفوتوفلطية أو بطريقة التوليد الش ــمس ــي احلراري للكهرباء وذلك بتحويل الطاقة
الشمسية إىل طاقة حرارية حيث توجد العديد من التقنيات للعمل يف هذا اجلانب ،كما ميكن استخدام الطاقة الشمسية
بص ــورة مباش ــرة يف تس ــخني املياه لألغراض املنزلية وغريها وذلك بواس ــطة الس ــخانات الش ــمس ــية ،حيث يركب الس ــخان
الشـ ــمسـ ــي مقابل اإلشـ ــعاع الشـ ــمسـ ــي وهو موفر اقتصـ ــاديا ويعد أطول عمراً من السـ ــاخان الكهربائي املسـ ــتخدم حالياً
ويس ـهم يف تقلل الض ــغط عن الش ــبكة الكهربائية ،باإلض ــافة لذلك ميكن اس ــتغالل اإلش ــعاع يف إض ــاءة الش ـوارع ونقاط
التفتيش على الطرق الصـ ـ ـ ــحراوية وهوائيات تغطية اهلواتف والعديد من االسـ ـ ـ ــتخدامات األخرى .وتربز أيمية اسـ ـ ـ ــتغالل
االشــعاع الشــمســي كمصــدر طاقة بديل وجديد مبنطقة الدراســة يف أنه ؛ يوفر يف املصــادر التقليدية وحيقق تنوع مبصــادر
الطاقة ويعوض العجز احلاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية ،وكذلك املسايمة يف التنمية االجتماعية وذلك بتوفري فرص عمل
و ص ـ ــناعات وحرف مرتبطة بنظم التوليد الش ـ ــمس ـ ــي للكهرباء ،واحلفاظ على البيئة باعتماد على مص ـ ــادر نظيفة إلنتاج
الكهرباء ،كما ميكن استغالله يف حتلية مياه اآلبار املاحلة بطريقة التحليل الكهربائي أو طريقة األمسوزي العكسي ،وتقدر
كمية الطاقة املطلوبة إلزالة ملوحة م 3واحد من املياه حوايل ( 2 – 6.1كيلو وات .س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة من الكهرباء)( ، )00كما
ميكن أن يوفر استثماره مصدر دخل قومي للدولة من خالل تصدير الفائ من الكهرباء إىل دول أخرى.
أوالً -النتائج :

الخاتمة

 -2ميكن االعتماد بدرجة كبرية على نتائج تقدير اإلشـ ــعاع الشـ ــمسـ ــي حسـ ــب األسـ ــلوب الذي اتبعته الورقة من مناذج
االرتفاعات الرقمية واملعروفة اختص ــاراً ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،) DEMحيث كان الفرق بني نتائج التقدير والبيانات املقاس ــة ص ــغري يف
حدود( ،) 6.0كما تبني من خالل إجراء هذه الدراسـ ـ ــة أنه كلما زادت الدقة املكانية لنموذج الدم املسـ ـ ــتخدم يف إجراء
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التقدير كلما قل الفرق وزادت دقة نتائج التقدير .من خالل هذه النتيجة تتوصل الورقة إىل إثبات صحة الفرض األول
الذي طرحته الدراسة.
 -0بلغ املعدل العام لإلش ـ ـ ــعاع الش ـ ـ ــمس ـ ـ ــي الكلي املقدر( 5.0ك .و .س/م/0اليوم) يف حني كان املقاس ( 5.6ك .و.
س/م/0اليوم) ومن ذلك يتض ــح أنه باإلمكان االعتماد على إس ــلوب التقدير خاص ــة يف عمل دراس ــات مبدئية ملشـ ـاريع

استثمار الطاقة الشمسية مبنطقة الدراسة .وبذلك تتوصل الدراسة إىل إثبات الفرض الثاين.

 -3الستثمار اإلشعاع الشمسي كمصدر طاقة بديل باملنطقة العديد من اإلجيابيات اقتصاديا واجتماعيا ،كما ميكن أن

يسـ ـهم بش ــكل مباش ــر يف حتقيق تنمية مس ــتدامه مبختلف اجلوانب .من خالل هذه النتيجة تؤكد الدراس ــة على ص ــحة
الفرض الثاين.

ثانيا -التوصيات :
 -2إنشاء حمطة طاقة مشسية يف املدينة لسد العجز احلايل و توفري االحتياجات املتزايدة باطراد.
 -0األخذ بقواعد البيانات اجلغرافية ومناذج املالئمة املكانية يف الدراسات التخطيطة اليت جترى قبل إقامة املشاريع.
 -3رفع الدعم عن مص ـ ـ ــادر الطاقة األحفورية (التقليدية) و وض ـ ـ ــعة على أجهزة و معدات الطاقة النظيفة ويف مقدمتها
الطاقة الشمسية.
 -0تعد الطاقة الش ــمسـ ــية من الطاقات النظيفة وغري ملوثة للهواء ،إذا ال يتخلف عنها أي نفايات غازية أو سـ ــائلة أو
صلبة لذلك ال يشكل التوسع فيها مشكلة مكانية نظراً لتوفر املساحات اخلالية مبنطقة الدراسة.
 -5إجراء املزيد من الدراسات لتحديد أفضل التطبيقات والتقنيات اخلاصة باستغالل اإلشعاع الشمسي واليت تتوافق مع
طبيعة و معطيات منطقة الدراسة.
المراجع

 -2أطلس االشعاع الشمسي و الرياح ،مركز دراسات الطاقة الشمسية ،االصدار االول ،طرابلس.0665 ،
 -0اجلمهورية العربية الليبية ،وزارة الداخلية لإلدارة العامة للشئون البلدية ،مدينة سبها ،املخطط الشامل ،مؤسسة وايتنق
العاملية2676،م.
 -3فاطمة مصطفى حممد ،إمكانات الطاقة اجلديدة واملتجددة يف مصر ،مؤسسة دار اهلالل للنشر ،القاهرة.0661 ،
 -0حممد بلقاسم على ،الظروف املناخية و تأثريها على التخطيط العمراين مبدينة سبها -دراسة يف املناخ التطبيقي،
ُ
ُ
رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم اجلغرافية كلية االدب  ،جامعة سبها0623. ،
 -5مصلحة التخطيط العمراين فرع فزان.0620،
 - 0نعمان شحادة ،مناخ االردن ،دار اليسر للنشر و التوزيع ،عمان.2662،
 -7ياسر فتحي نصار ،هندسة الطاقة الشمسية (التطبيقات احلرارية الفعالة)  ،ط ،2منشورات جامعة سبها.0660،
مواقع شبكة املعلومات الدولية(اإلنبرنت)
 htt//glcf.umd.edu/data/ -1موقع حيتوي على مناذج االرتفاعات الرقمية ) (DEMملنطقة الدراسة بدقة 36م.
https:// ara.kagutech.com/3983970-digital-elevation-model-description-types-typesconstruction-
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تقييم تراكيز عنصر النترات في المياه الجوفية لآلبار
د :صاحل مفتاح الثابت
جامعة املرقب اآلداب قسم اجلغرافيا

المحيطة بمدينة العجيالت

د :لطفية على املقوز
جامعة الزاوية ،كلية البربية ،قسم اجلغرافيا

الملخص :
هدفت الدراسة إىل التعرف على تركيز أيون النبرات ملياه بع اآلبار اجلوفية احمليطة مبركز مدينة العجيالت ومت أخذ
العينات من واقع ( 8أبار)ذات أعماق متباينة ومت حتليل العينات مبعمل حتليل مصفاة الزاوية  ،ومن خالل النتائج وبعد
مقارنتها باملواصفات واملعايري الليبية اتضح أن هناك بئران A1 . A2سجلت نسبة تركيز النبرات هبما مرتفعة 95
ـ ـ100ملجم/ل ويقعان شرق املدينة وكذلك البئر  D1مشال املدينة سجلت النبرات به  50ملجم/ل أما باقي اآلبار
سجلت نسبة النبرات بني 14و26ملجم/ل وهي بذلك يف حدود املعايري الليبية ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتوعية
السكان بعدم استعمال اآلبار اليت هبا تراكيز عالية لعنصر النبرات وتوفري مراكز لتحليل املياه .

Abstract

The objective of this study is determination of NO3- concentration for
ground water wells in AJELAT city. Different samples were taken from 8
ground water wells with different depth, and then the samples of water were
analyzed in Azawia oil refinery lab.
The Obtained results were compared with the Libyan water standard, the
wells A1, A2were recorded the highest value of NO3-(95-100 mg/l
respectively), and these wells is located in the east of the city. The D1 well
which is located in the north of city was recorded the value of (50 mg/l ) and
the other wells were recorded the lowest value in the range of ( 14 – 26
mg/l ) which consider in the range of Libyan standers for drinkable and
domestic use of water.
Finally we recommended water treatment facility for wells with high NO3concentration before drinkable and domestic use.

المقدمة
يعد املاء العصب الرئيسي للحياة على كوكب األرض ،والدافع الرئيسي الستقرار اإلنسان وازدهار
حضارته قدمياَ وحديثاَ ،بأشكاله املختلفة السطحية واجلوفية ،ومتثل املياه اجلوفية أهم مصادر املياه يف ليبيا
لالستخدام املنزيل والزراعي والصناعي ،إال أهنا بدأت فختلف يف خصائصها بشكل كبري من مكان إىل
آخر ،من حيث تركز املواد احملتوية عليها ومذاقها ،وتركيبتها ،فبركز عناصر دون غريها يشكل أضرارا صحية
بليغة على اإلنسان ،ومنها تزايد نسبة تراكيز عنصر النبرات ،وقد دعت احلاجة إىل االهتمام بصحة اإلنسان
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اليت تنادي اهليئات األممية والدولية واحمللية إىل اإلتفاق على نسب وقيم تعد معايري ملستويات الضرر ألي
عنصر يف املياه ألخذ احليطة واحلذر فباستعمال تلك املواقع ،ولذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة
للكشف عن خماطر عنصر النبرات يف املياه اجلوفية القريبة من مركز مدينة العجيالت الكثيفة السكان
لوضع ذلك أمام أصحاب القرار للمعاجلة خماطر هذا العنصر يف اآلبار اليت يزيد فيها عن املعدالت العاملية
واحمللية.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة البحث يف حماولة اإلجابة عن السؤال اآليت  :هل تراكيز أيونات النبرات يف املياه
املستخرجة من اآلبار الواقعة حول مدينة العجيالت مطابقة للمعايري واملواصفات املسموح هبا دوليا؟ .
فرضياتها :
تكمن فرضيات البحث يف اإلجابة عن التساؤل السابق من االفبراض اآليت:
1ـ ـ ـ ترتفع نسبة النبرات يف املياه اجلوفية كلما ابتعدنا عن املركز احلضري ملنطقة الدراسة .
2ـ ـ تزداد تراكيز النبرات كلما زاد عمق اآلبار حول املركز احلضري.
أهميته:

تكمن أيمية البحث يف الكشف عن بع املخاطر الصحية يف املياه اجلوفية خباصة عنصر النبرات الذي
يشكل أمراضاً منها سرطان املعدة وزرقة األطفال ،إىل جانب وضع أساس علمي ميكن منه االنطالق إىل
حبوث أخرى تزيد من رصيد املكتبة الليبية والعربية .

أهدافه -يهدف البحث إىل اآليت:

ـ ـ حماولة نشر الوعي الصحي بني السكان.
ـ ـ التعرف على تراكيز أ يونات النبرات يف مياه اآلبار احمليطة باملراكز احلضرية اليت تتسم بكثافة االستهالك
املائي.
ـ حتديد مستويات ارتفاع نسب تركيز النبرات الىت تسبب أمراضاً خطرية خباصة عند األطفال ،ومدى
مطابقتها للمواصفات احمللية والعاملية.
مجاالت البحث:

ـ ـ اجملال املكاين :ويركز على املياه اجلوفية املستخدمة من اآلبار احمليطة باملركز احلضري العجيالت.
ـ ـ اجملال الزماين :الوضع احلايل للمياه اجلوفية خالل 0602م.

ـ ـ ـ اجملال املوضوعي :نسب تراكيز عنصر أيونات النبرات مبياه اآلبار اجلوفية.
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منهجية وأدوات البحث :
اعتمد البحث لتحقيق أهدافه على مناهج عدة وهي:
املنهج الوصفي  :وذلك بتجميع املعلومات والبيانات حول املياه اجلوفية مبنطقة الدراسة من البحوث
والدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع .
املنهج التحليلي  :لتحليل البيانات من العينات امليدانية لعنصر النبرات يف األعماق املختلفة للوصول إىل
نتائج علمية من خالل مقارنتها باملواصفات احمللية والعاملية .
أما أدوات البحث فقد تركزت في اآلتي:
1ـ ـ ـ تحديد مواقع أخذ العينات في منطقة الدراسة  :مت أخذ العينات يف شكل قطاع دائري خارج خمطط
املدينة حيتوي على جمموعة من اآلبار بواقع مثان آبار على مسافات خمتلفة ،ومت حتديد (اإلحداثيات)
خطوط الطول ودوائر العرض ملواقعها باستخدام جهاز حتديد املواقع . GPS
2ـ ـ ـ طريقة جمع العينات :اعتمد أسلوب حتليل عينات من املياه لبع

اآلبار اجلوفية املوضحة باخلريطة

( )0حيث مت مجع العينات يف شهر فربابر سنة 2021م باستخدام عبوات بالستيكية مالئمة سعة لبر واحد

معقمة باستخدام وعاء خمروطي الشكل مفتوح من أعلى (قمع) ومت غلقها بغطاء حمكم  ،ومت توثيق العينة
بكتابة اسم البئر وموقعها على العينة وحفظها يف ظروف مناسبة ،غري معرضة ألشعة الشمس ومت نقلها
للمعمل مبركز حتليل مصفاة الزاوية يف نفس اليوم لتحليلها ومعرفة مدى مالءمتها لالستهالك البشري .
المفاهيم المستخدمة في البحث :
املياه اجلوفية :يقصد هبا تلك املياه اليت تسربت خالل طبقات األرض ومألت كل الفراغات البينية يف
التكوينات اجليولوجية املختلفة واليت تتصف بصفات أسفنجية تسمح هلا حبفظ املياه(.)2
ـ ـ النبرات  :عبارة عن مركب يتألف من ذرة نيبروجني واحدة وثالث ذرات أكسجني ،والصيغة الكيميائية
له ، NO3يعد مركب النبرات مركباً خامالً حىت يتحول إىل ما يسمى بالنبريت وذلك بفعل البكترييا اليت
تعيش داخل فم اإلنسان ،أو األنزميات اليت تعيش داخل اجلسم.
ـ ـ النبريت ) (Nitriteهو عبارة عن مركب كيميائي يتألف من ذرة نيبروجني واحدة يقابلها ذرتان من
األكسجني بصيغة كيميائية ، NO2كما وأنّه باإلمكان أن يتحول إىل أكسيد النبريك املفيد ،أو إىل
النبروزامني الضار.
الدراسات السابقة :
هناك العديد من الدراسات تناولت موضوع املياه على مستوى ليبيا بشكل عام أو على املنطقة الغربية
بشكل خاص ومنها :

194

ـ ـ دراسة الكيالين واخرون0606حمول حتديد كمية النبرات يف مياه اآلبار اجلوفية بصرباتة واحتوت الدراسة
على 20بئر يف أماكن خمتلفة داخل مدينة صرباتة  ،واتضح من خالل النتائج أن معظم اآلبار مياهها
صاحلة للشرب ماعدا  3آبار ترتفع هبا نسبة تركيز النبرات (.)0
ـ ـ دراسة األربش وبشنة0626م تناولت تقييم املياه ومدى صالحيتها للشرب اتضح من الدراسة أن قيم
تركيز النبرات يف اآلبار املدروسة يف منطقة الدراسة تراوحت بني  65.9و 106.7وبذلك جتاوزت احلدود
املسموح هبا من منظمة الصحة العاملية والليبية (10ـ ـ ـ ـ  )45وأوصى مبنع السكان بعدم استعمال هذه اآلبار
()3

دراسةالعباسي2661م تلوث مياه الشرب بالنيبرات يف منطقة تاجوراء حيث مشلت الدراسة مياه اآلبار
اجلوفيـ ـ ـ ـ ـة اليت تبراوح أعماقها ( 8ـ ـ 30م) أوضحت وجود تركيزات عالية من أيون النيبرات جتاوزت احلدود
املسموح هبا يف أغلب آبار الدراسة وإرجاع سبب ارتفاع البركيزات إىل غياب شبكات املرافق الصحية (.)0

أما دراسة عبد الرزاق وآخرون(2020م) حول تقييم الوضع املائي مبدينة صرمان الليبية وكانت نتائج الدراسة أن تركيز
أيون النبرات يف اآلبار املدروسة 46ملجم/لبر  ,واقل قيمة 5ملجم/لبر ,وأظهرت النتائج أن بع القيم قريبة للحدود غري
املسموح هبا( )5ـ ـ
بينما دراسة الشيباين 2006م حول تلوث املياه اجلوفية مبياه الصرف الصحي يف منطقة اجنيلة  ،وبينت هذه الدراسة
وصول مياه الصرف الصحي بربكة النجيلة إىل املياه اجلوفية مسببة تلوثها حيث لوحظ ارتفاع تراكيز العديد من العناصر
()0
منها أيون النيبرات واأملونيا والتلوث اجلرثومي
ـ ـ واهتم علوان( 2011م ) بدراسة17بئراً لعنصر النبرات يف خان يونس ومقارنتها مبواصفات الصحة الفلسطينية وتبني من
( )7
خالل التحاليل أن نسبة تركيز النبرات ال تطابق مع املواصفات وتراوحت بني 183.88و188.92ملجم/لبر
الموقع الجغرافي لمنطقة البحث:

تقع منطقة الدراسة يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا ,خريطة( )2وحيدها من الشرق بلدية صرباتة وبلدية صرمان
والشمال صرباتة والبحر املتوسط ومن والغرب بلدية اجلميل ،واجلنوب قدم اجلبل الغريب ,وتقع فلكياٌ بني دائريت 32°
̄̄ 32° 19̄ ، 50مشاالَ  ،وخطي طول ̄̄ 12° 25̄ ،11° 53شرقاَ  ،وتبلغ مساحتها  1550كم. ²
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خريطة((1موقع منطقة الدراسة

املصدر :من عمل الباحثني استنادا إىل :ـ اجلماهريية ،األطلس الوطين ،مصلحة املساحة1976،م ،ص.34
ـ ـ الدراسة امليدانية 2021م

التركيب الجيولوجي :
تتكون جيولوجية املنطقة من عدة تكويناتكما باخلريطة ( )2وهي:
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خريطة( )0البركيب اجليولوجي ملنطقة الدراسة
املصدر :مركز البحوث الصناعية لوحة رأس جدير

ـ ـ ـ ـ تكوينات اهلولوسني :وتتمثل يف :أ ـ ـ ـ الرواسب الرياحية اليت تظهر فوق السطح على هيئة أحزمة طولية من الكثبان
الرملية متتد لعدة كيلو مبرات ويصب مسكها إىل 20مبر ،وتتألف من رمال رباحية متجانسة وطفال رملي ذو ألوان خمتلقة
وحتتوي على نسبة كبرية من اجلبس(.)1
ب ـ ـ ـ الرمال الشاطئية :عبارة عن حبيبات من اجلري والسيلكا مع فتتات القواقع البحرية ومتتد على شكل شريط ضيق
مبحاذاة الساحل .
ح ـ ـ ـ ـ ــرواسب السبخات :تظهر يف املناطق الشمالية من منطقة الدراسة ،وتتكون من طفال رملي وملح وصلصال وجبس
،ويغطي سطح السبخة قشرة من امللح واجلبس .
 2ـ ـ ـ تكوينات الباليستوسني  :ومنها
أ ـ ـ تكوينات قرقارش وهي رمال شاطئية متماسكة مبواد صلصالية وحتتوي على طبقة من القواقع البحرية وأحجار رملية
جريية وتكوينها يرجع للفبرة بني الباليستوسني واهلولوسني ،ومتتد موازية للساحل جنوب الرمال الشاطئية .
ب ـ ـ ـ تكوين اجلفارة  :عبارة عن طفال رملي مع حبيبات من احلصى ،وحيتوي على تداخالت من القشور اجلريية وقشور
اجلبس اليت تتوفر فيها املياه بصورة مومسية وتظهر على السطح بشمال املنطقة .
 3ـ ـ ـ تكوين الباليوسني :ويشمل على :
أ ـ ـ تكوين بئر الغنم يتكون من جبس مع طبقات من احلجر اجلريي وتظهر على السح يف مناطق حمدودة جنوب منطقة
الدراسة .
ب ـ ـ ـتكوين العسة :تكونت يف حوض لبحرية ساكنة او منخفضات ضحلة بعيدة عن الشاطئ وتشبه رواسب السبخات
،وتتواجد هي األخرى جنوب منطقة الدراسة .
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سطح منطقة الدراسة:
تتميز تضاريس املنطقة باعتبارها جزءاً من سهل اجلفارة باستواء سطحها النسيب خاصة يف جزئيها الشمايل والغريب يف
حني توجد بع التالل املتناثرة تربز فوق السطح كلما اجتهنا جنوباَ ,وتتدرج املنطقة يف االرتفاع كلما اجتهنا جنوبا حىت
يصل ارتفاعها 120م فوق مستوى سطح البحر ،وتقسم مظاهر السطح اىل قسمني :
أ ـ ـ الشريط الساحلي  :وميتد من البحر مشاال حىت شريط الكثبان الرملية جنوباً ملسافة 15كم ويصل ارتفاعه بيت
20ـ ـ ـ40مبر فوق مستوى سطح احلر .
ب ـ ـ ـ النطاق الداخلي :يلي الشريط الساحلي جنوباَ حىت يصل ارتفاعه 120مبراً جنوباً  ،وتتخلله بع الوديان منها
()6
وادي األثل
المناخ  :يتميز مناخ منطقة باضطرابه وعدم استقراره نتيجة وقوع املنطقة ضمن املناخ اجلاف وشبه اجلاف ،وتتأثر باملؤثرات
البحرية وأخرى باملؤثرات الربية والصحراوية.
األمطار :تتعرض املنطقة لألمطار اإلعصارية بفعل االخنفاضات اجلوية اليت تعرب البحر املتوسط أثناء فصل الشتاء ومعدل
كمية األمطار يف املنطقة (  219ملم).

الرياح  :تتغري حركة الرياح يف منطقة الدراسة من فصل آلخر  ،فتهب الرياح الشمالية والشمالية الغربية يف فصل الشتاء

،أما فصل الصيف هتب الرياح الشمالية الشرقية و الشرقية وهي رياح جافة  ،وفصلي الربيع واخلريف هتب الرياح يف كل
االجتاهات واكثرها هبوباً اجلنوبية والشمالية الشرقية .
المياه الجوفية :

تعترب املصدر الرئيسي للمياه ويعتمد عليها يف األغراض الزراعية واملنزلية وباقي األنشطة املختلفة ،وتتواجد يف عدة
خزانات جوفية وهي :
الخزان الرباعي:

يعترب أهم اخلزانات اجلوفية املستغلة يف منطقة الدراسة و يعرف باخلزان الضحل ,و طبقاته متكونة من احلجر الرملي
واحلجر اجلريي والطني واملارل ,وتوجد مياه هذا اخلزان على طبقتني األوىل تعرف بالفريائية وهي أكثر الطبقات استعماالَ
مما عرضها لالستنزاف الشديد وإىل زحف مياه البحر ,ونسبة األمالح به تبراوح بني 2000اىل 3000جزء يف املليون وقد
تصل إىل 7000جزء يف املليون  ،اما الطبقة الثانية توجد على عمق  20ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ30م حتت الطبقة األوىل ويطلق عليها الطبقة
االرتوازية الندفاع مياهها تلقائياَ ،هذا اخلزان يتغذى من مياه األمطار وكذلك من التسرب الرأسي من الطبقات االرتوازية
السفلى .
الخزان الميوسيني :

ويشمل طبقات امليوسني االوسط واألسفل ,ويتكون من أحجار كلسية ودولومايت ورملية  ،حمصور بني طبقتني من
الصلصال وعمقه يف منطقة الدراسة يصل اىل 485مبر ،ويبراوح مسك اخلزان ااألوسط بني125و200مبر ،ونسبة امللوحة
به أكثر من 5000جزء يف املليون(.)26

خزان تكوين العزيزية :

يتكون هذا اخلزان من حجر دولومييت ويصل عمقه ما بني 100و800مبر ،ومياهه صاحلة لالستعمال ،ومسكه يبراوح
بني 100و 150مبر
ومصادر تغذية هذه اخلزانات أمطار مباشرة او من اجلوفية اجملاورة لتسرب من اخلزانات اجملاورة
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أثر عنصر النترات على صحة اإلنسان
يتعرض الناس للنبرات يف كل من الطعام واملاء لكل من البالغني واألصحاء واألطفال ،وتفرز النبرات اليت يتم تناوهلا
بسرعة يف البول وال يرتبط التعرض لكميات كبرية نسبياً من النبرات بتأثريات ضارة قصرية املدى ومع ذلك فأما األطفال
الذين تقل أعمارهم عن (6أشهر) يكونون حساسني للتسمم بالنبرات مما قد يؤدي ملرض خطر او الوفاء ،وذلك عن
طريق اختزال النبرات يف اجلسم وحتوهلا اىل النبريت يقلل األكسجني يف دم الطفل مما يتسبب يف ضيق التنفس املسبب
ألمراض زرقة األطفال ومن هنا جاء اسم متالزمة الطفل األزرق املصطلح العلمي هلذه احلالة وكذلك السرطان املعدة .
وحيدث الضرر من هذا العنصر إذا زاد عن املعايري املبينة باجلدول()2
جدول( )2معايري عنصر النبرات يف املياه اجلوفية املسموح هبا عامليا وحمليا.

العنصر

منضمة الصحة العاملية

النبرات NO3

25

ــــ

املواصفات الليبية سنة
10

50

ــــ

2008

45

املصدر :اجلماهريية الليبية ،املركز الوطين للمواصفات واملعايري القياسية

التوزيع الجغرافي آلبار منطقة الدراسة :

يالحظ يف توزيع العينات أهنا من آبار أعماق متباينة كما هو موضح باجلدول()2واخلريطة( (3تبراوح بني21إىل75مبر مع
مالحظة عدم تعرضها للتعميق
جدول ()0التوزيع اجلغرايف ألعماق االبار مبنطقة الدراسة
سنة احلفر

2018

2005

2009

1995

2013

2020

2002

1980

البئر

D2

D1

C2

C1

B2

B1

A2

A1

العمق

25

22

40

45

75

34

38

21

التعميق

2018

2005

الباحثان :الدراسة امليدانية

مما يدل على استمرار استخدامها باستثناء بئرA1الذي مت تعميقها بعد 25سنة من االستخدام باإلضافة إىل البئر D1اليت
مت تعميقه بعد 13سنة ،كما أن اآلبار اليت تعرضت للتعميق تعترب سطحية أعماقها ال تزيد عن22مبراً يف منطقة الدراسة
بينما %37.5من ابار منطقة الدراسة تبراوح أعماقها بني  31ـ ـ ـ ـ ـ ـ40مبراً وان %25تزيد أعماقها عن 50مبراً.
واملالحظة العامة من خالل اخلريطة يتضح أنه كلما اجتهنا حنو اجلنوب تزداد أعماق اآلبار حىت تصل إىل 75مبرا مبنطقة
الدراسة.
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خريطة ()3تباين إعماق اآلبار مبنطقة الدراسة

الباحثان استنادا للجدول ()1

التحليل والمناقشة :
اتضح من خالل نتائج التحليل اجلدول ()3واخلريطة ()4أن قيم تركيز أيون النبرات يف عينات البحث تبراوح بني
( 14ـ ـ ـ ـ ـ100ملجم/لبر) كما يف عينة البئر  B1 B2و A1على التوايل ويليه البئر A2تبراوح نسبة النبرات به 15
ملجم/لبر ومن خالل مقارنة نتائج التحاليل لعينات مياه اآلبار مبنطقة الدراسة باملعايري العاملية ومدى
جدول ( )3نتائج حتليل ايونات النبرات بآبار منطقة الدراسة
البئر

D2

D1

C2

C1

B2

B1

A2

A1

نتيجة التحليل

15

50

22

26

14

14

95

100

املصدر :نتائج حتليل العينات مبركز حتليل مصفاة الزاوية
صالحيتها للشرب واملقدرة ب(50ملجم/ل)كحد أقصى اتضح ان البئرين A1وA2ترتفع هبما نسبة تركيز أيون النبرات
اىل100ملجم/لبر 95ملجم/لبر على التوايل  ,وتقع تلك اآلبار شرق مركز املدينة وهي منطقة زراعية و ميكن إرجاع ذلك
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خريطة( )4التوزيع اجلغرايف لبراكيز أيون النبرات بآبار منطقة الدراسة

ا
ملصدر :إعداد الباحثني استناداَ بيانات جدول ((0

لقدم حفر البئر وتعميقها وزيادة السحب منها ،واستعمال األمسدة يف الزراعة يف حني سجلت نسبة النبرات  50ملجم/لبر
يف البئر  D1ويقع يف مشال منطقة الدراسة وزيادة هذه النسبة ترجع إىل التعميق اىل(34مبر) حيث كان عمقه ا(25مبراً)
وزيادة السحب وقرهبا من حمطات غسيل السيارات .
ويالحظ اخنفاض تركيز النبرات يف اآلبار  B1و B2و سجلت 14ملجم/لبر لكل منهما ،حيث إن البئر B1حديثة
احلفر وال يزيد عن سنة واحدة ويرجع ذلك لقلة السحب أما البئر B2قلة النبرات به ميكن إرجاعها إىل عمقها (75مبراً)،
والبئر  D2سجلت نسبة النبرات به (15ملجم/لبر) ويعترب حديث احلفر يزيد عن 3سنوات ويرجع ذلك لعدم تغرض
املنطقة اجملاورة هلذه البئر ألي استخدام مائي
اما البئران C1و C2تراوحت نسبة تركيز النبرات بني  22ـ ـ ـ ـ 26ملجم /لبر على التوايل وهي يف حدود املعايري املسوح هبا
عاملياَ وميكن إرجاع أسباب اخنفاض نسبة النبرات إىل استعماالهتا املنزلية قليلة السحب .

ونستخل

يف خامتة البحث ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وهي:
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أوال -النتائج:
وقد تبني من خالل نتائج حتليل عنصر النبرات يف املياه اجلوفية باآلبار الواقعة حول مدينة العجيالت
النتائج اآلتية:
ـ ـ ـ ـ نسبة تركيز النبرات تبراوح من 14ـ اىل 100ملجم/لبر .
ـ ـ ـ ـ أكثر تركيز النبرات يف آبار يف شرق املدينة ( 100ـ ـ ـ ـ ـ95ملجم/لبر وهذه النسبة جتاوزت احلدود املسموح
هبا عاملياً وحملياً
ـ ـ ـ وأقل نسبة للنبرات يف اجلزء اجلنويب مبنطقة الدراسة (14ملجم/لبر) وهذا يطابق املواصفات العاملية واحمللية
ـ ـ ـ ـ اخنفاض نسبة النبرات يف اآلبار العميقة باملنطقة ،وهذا ما يؤكد الفرضية الثانية.

ثانيا -التوصيات :
ـ ـ ـ منع السكان من استعمال اآلبار اليت سجلت هبا تراكيز عالية من النبرات يف الشرب وإعداد الطعام .
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Libya "Oil revenues and ways to invest them to achieve sustainable
"development - opportunities and challenges
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ملخص الدراسة:
هتدف الدراسة إىل بيان أيمية العائدات النفطية ودورها يف تنمية االقتصاد اللييب ،وإىل حتديد الربامج التنموية اليت
طرحت للتنفيذ خالل املرحلة من بداية استقالل ليبيا وحىت بداية اكتشاف وتصدير النفط ،فجاء فيها بيان مصادر
التمويل اليت اعتمد عليها يف اإلنفاق ملختلف املتطلبات اليت حيتاجها االقتصاد اللييب ،وهذه املرحلة اعتربت النواة األوىل
لتأسيس الدولة الليبية خالل عقد مخسينيات القرن العشرين ،اليت مل تشهد اكتشاف النفط خالل العقد نفسه ،ولكن
بشكل غري مباشر أسهمت قيمة املصروفات اليت أنفقتها الشركات املنقبة عن النفط لتحسني احلركة االقتصادية بليبيا ولو
بشكل حمدود ،حيث ازداد الطلب على السلع واخلدمات احمللية ،فنمت بع األنشطة املتمثلة يف إنشاء مرافق وتقدمي
خدمات متوينية وحركة النقل وغريها من املتطلبات اليت حتتاجها تلك الشركات ،كما زاد معدل التوظيف لينعكس ذلك
على زيادة الدخل ،إضافة إىل تنامي احلركة التجارية وزيادة الطلب على اآلالت واملعدات اليت تتطلبها عملية البحث
والتنقيب عن ا لنفط للفبرة نفسها ،كما بينت الدراسة يف املرحلة الثانية اليت بدأت مع تصدير النفط وأصبح العائد النفطي
املمول يكاد يكون الوحيد ،فاستخدمت العائدات النفطية لإلنفاق الكلي على االقتصاد اللييب ،فشهدت تنفيذ اخلطة
اخلمسية األوىل اليت تُعد اخلطة الفعلية اليت مت تغطيتها بالكامل ،ونتج عنها حتسن ألوجه متعددة من االقتصاد اللييب،
وشهدت الفبرة تغري نظام احلكم مع هناية عقد ستينيات القرن العشرين ،وتناولت الدراسة يف املرحلة الثالثة التغريات
السياسية اليت طرأت بليبيا ،رافقها زيادة للعائدات املالية نظري حتسن أسعاره ،لتعتمد جممل احلياة االقتصادية يف ليبيا على
ما وفرته العائدات املالية الناجتة عن تصدير النفط مما استمر االعتماد على النفط لتمويل احتياجات االقتصاد اللييب كافة
 ،وامتدت املرحلة الثالثة بداية من عقد مثانينيات القرن العشرين إىل األن ،فتناولت الصعوبات اليت واجهت الربامج
التنموية وحمدودية املخصصات املالية لعدد منها ،حيث شهدت الفبرة صراعاً مع بع الدول اخلارجية اليت جاءت نتيجة
السياسة اخلارجية اليت اتبعتها ليبيا ،لينعكس ذلك على جممل احلياة االقتصادية يف البالد ،يف الوقت مل تستثمر عائدات
النفط يف إجياد نشاط اقتصادي يكون بديالً عن النفط ،ليظل االعتماد الكلي لتمويل االقتصاد معتمداً على نشاط
النفط.

Study summary:

The study aims to show the importance of oil revenues and their role in the
development of the Libyan economy, and to identify the development
programs that were proposed for implementation during the phase from the
beginning of Libya's independence until the beginning of the discovery and
export of oil, so it showed the sources of financing that relied on spending
for the various requirements that the Libyan economy needs, and these The
stage was considered the first nucleus for the establishment of the Libyan state
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during the 1950s, which did not witness the discovery of oil during the same
decade, but indirectly contributed to the value of the expenditures spent by
oil-prospecting companies to improve the economic movement in Libya,
even if in a limited way, as the demand for local goods and services increased
So, some activities such as establishing facilities, providing catering services,
transportation, and other requirements that these companies need have
grown, and the employment rate has increased, reflecting an increase in
income, in addition to the growing commercial movement and the increase
in the demand for machinery and equipment required by the search and
exploration process for oil for the same period. , As the study showed in the
second phase, which began with the export of oil, and the financed oil
revenue became almost the only one As long as the oil revenues were spent
on total spending on the Libyan economy, it witnessed the implementation
of the first five-year plan, which is the actual plan that was fully covered, and
resulted in improvement in various aspects of the Libyan economy. The
policy that took place in Libya was accompanied by an increase in financial
revenues due to the improvement in its prices, so that the overall economic
life in Libya depends on the financial revenues provided by the export of oil,
thus relying on oil to finance all the needs of the Libyan economy, and the
third phase extended from the eighties of the twentieth century until now I
dealt with the difficulties faced by the development programs and the limited
financial allocations for a number of them, as the period witnessed a conflict
with some foreign countries that came as a result of the foreign policy
pursued by Libya, to be reflected in the overall economic life in the country,
at a time when oil revenues were not invested in creating economic activity
that would be An alternative to oil, so that the total dependence on financing
the economy remains dependent on oil activity.
:المقدمة

 ويتوفر بكميات اقتصادية وأصبح املؤمول شبه الوحيد جململ احلياة،يُعد مورد النفط يف ليبيا أهم مورد طبيعي
 كانت بداية تصدير النفط إىل2602  فيعود تاريخ استغالله إىل عقد ستينيات القرن العشرين وحتديداً سنة،االقتصادية
 يف املقابل تراجع أيمية األنشطة، ويف نفس العقد زادت كميات اإلنتاج ليزداد العائد املايل فزادت أيميته،خارج الوطن
. .االقتصادية األخرى مقارنة بالنفط
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فيعد النفط سلعة اسبراتيجية ومادة أساسية يف الصناعة وهلا أثر فعال على خمتلف أوجه النشاط االقتصادي واملايل،
إىل جانب كونه مصدراً للدخل للدول املنتجة واملستوردة بدرجة أقل ،وبالتايل له تأثري مهم على حركة التبادل التجاري
بني دول العامل،
يعتمد االقتصاد اللييب بنسبة كبرية على العائدات املالية الناجتة عن إنتاج وتصدير النفط ،وبذلك يًعد النفط املؤمول
الوحيد احلياة االقتصادية يف ليبيا كافة  ،فظل تأثري باقي األنشطة حمدود جداً ،فنسب إسايمه يف الناتج احمللي اإلمجايل
مقارنة بقطاع النفط تُعد حمدودة ،األمر الذي سبب هيمنة العائدات النفطية بنسب جتاوزت  %56لفبرات طويلة ،وهو
ما زاد من أيمية قطاع النفط ليصبح تأثريه واضحاً على حراك االقتصاد اللييب.

أهمية الدراسة:
بدخول ليبيا يف إنتاج النفط وتصديره مع بداية عقد ستينيات القرن العشرين ،برزت عدة ظواهر أيمها اعتماد
االقتصاد على العائدات النفطية كمصدر أساس لتمويل األنشطة االقتصادية كافة ،يف حني تراجع املنتج احمللي وفقد قدرته
على منافسة السلع اخلارجية ،األمر الذي دفع مبزاويل تلك األنشطة بالتوجه حنو نشاط اخلدمات ،ليزداد العبء على
امليزانية العامة للدولة ،يف الوقت الذي تفتقد فيه البالد خلطط تنموية سابقة هلذه الفبرة ،وإن وجدت فلم يتم تنفيذها إالً
بصورة جزئية نظراً لقلة التمويل ،رغم مصاحبة فبرة اإلنتاج والتصدير إعداد وبداية تنفيذ اخلطة اخلمسية ،2601 -2603
وتعد اخلطة الفعلية يف تلك الفبرة ،سعياً لتحقيق مفهوم التنمية املستدامة( )ولكن ظل االعتماد على العائدات النفطية
هو األساس لتمويل االقتصاد اللييب.
أهداف الدراسة:

ليبيا ال تزال تعتمد يف متويل االقتصاد على عائدات تصدير النفط ،الذي يتعرض بني احلني واآلخر إىل تباين يف
أسعاره ،األمر الذي يتطلب العمل على تنمية باقي األنشطة االقتصادية لزيادة إسهامها يف الناتج احمللي ،لتخفي
االعتماد على عائدات القطاع ولو بالتدريج ،سعياً وراء محاية احلركة االقتصادية وعدم توقفها بسبب نق التمويل،
حيث هتدف الدراسة إىل:
-2االهتمام بعملية التخطيط املتواصل وإعطاؤه أولوية نظراً أليميته سعياً وراء استقرار الكيانات االقتصادية.
 -0االهتمام بتوفري قاعدة بيانات تكون سبباً يف جناح التخطيط وسالمة القرارات اليت تتخذها اجلهات واإلشراف على
الربامج التنموية.
-3العمل على االبتعاد عن مركزية التخطيط بإشراك القطاع اخلاص من جانبني :األول املشاركة يف إعداد
السياسات التخطيطية ،والثاين متابعة واإلشراف عل تنفيذها هبدف حتقيق احلوكمة(.)
-0العمل على تنمية األنشطة االقتصادية (زراعية ،صناعية ،خدمية) ،ورفع نسب مشاركتها يف الناتج احمللي اإلمجايل ،مما
ُحيدث تنوعاً يف متويل االقتصادي اللييب واالبتعاد عن االعتماد على نشاط واحد.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على حتليل البيانات املتوفرة بشأن العائدات النفطية الناجتة عن تصدير النفط وأيمية استخدامها يف
تنفيذ الربامج التنموية ،فكان املنهج الوصفي التحليلي جململ البيانات املتعلقة بإنتاج وتصدير النفط ،بداية من سنوات
إنتاجه وحىت آخر ما توفر من بيانات وتقارير منشورة أمكن احلصول عليها .من خالل ما تقدم ميكن طرح تساؤل :ما
أثر العائدات النفطية على االقتصاد اللييب؟ ولإلجابة على التساؤل املطروح سيتم تناول احملور التايل:
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-واقع التنمية وسياسات التخطيط التنموي في لـ ـ ـ ــيبيـ ـ ـ ــا:

المرحلة األولى-الوضع االقتصادي لليبيا في مرحلة قبل اكتشاف النفط:

لبيان أثر العائدات النفطية ودورها يف إحداث تغريات يف االقتصاد اللييب من عدمه ،البد من التطرق إىل حالة االقتصاد
اللييب قبل اكتشاف النفط ،حيث ميكن حتديد زمن هذه الفبرة مع منتصف القرن العشرين الذي شهد استقالل ليبيا
وبداية بناء الدولة ،حيث واجهت احلكومة صعوبات شىت منها :النق الشديد يف توفري املوارد املالية الالزمة لسد نفقاهتا
التسيريية بغ النظر عن ما حتتاجه من خمصصات مالية لتنفيذ خطط التنمية ،يف الوقت الفتقارها جلهاز إداري كفء
ميكن من خالله وضع أهداف ورسم سياسات تسهم يف حتسن حالة البالد واخلروج من دائرة الفقر والتخلف ،فكان
لنق األموال الالزمة لتنفيذ أي برامج تنموية هو السبب الرئيسي يف احلد من تنفيذها بصورة متكاملة ،فخالل الفبرة ما
بني  2650و  2602طرحت خطتان للتنمية كانت األوىل من  2651 -2650والثانية من  ،2602 – 2650فأغلب
براجمهما مل تكتمل إال يف إطار حمدود وذلك لنق التمويل رغم ما تلقته البالد من إعانات من األمم املتحدة وبع
الدول األخرى فتعد حمدودة اليت مل تتجاوز ( )70مليون دينار للفبرة املمتدة من  2650إىل  ،2606مما دعا احلكومة إىل
اإلتفاق مع حكوميت بريطانيا وأمريكا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها ()iسعياً وراء توفري جزء من األموال الالزمة
لتحسني املستوى االقتصادي لليبيا.
طرأ حتسن طفيف يف توفر بع فرص العمل اليت أوجدهتا نفقات تعد حمدودة لبع الشركات اليت تنقب عن النفط
بعد إصدار قانون النفط عام 2655م( ،)iiحيث متثلت يف توظيف عناصر ليبية يف وظائف أعمال املناولة اليت حتتاجها
الشركات الباحثة عن النفط ،ليشهد اجملتمع اللييب تغرياً يف حركة اهلجرة من الريف إىل املدينة ملا شهدته املدن الرئيسة
أيمها مدينتا طرابلس وبنغازي من توسع يف أنشطة اخلدمات (نقل و متوين و بناء و جتارة) ،هذا األمر زاد من توجه نسبة
كبرية من القوى العاملة الزراعية إىل االنتقال إليهما رغبة يف حتسني دخوهلم ،وهو ما ضاعف يف ارتفاع نسبة سكان
احلضر مقارنة بسكان الريف ،إذ بلغت نسبة سكان احلضر  %05وسكان الريف  %75يف منتصف عقد الستينيات
من القرن نفسه( ،)iiiبزيادة التوسع يف عمليات التنقيب تطلب استرياد معدات وآالت لتشكل زيادة يف بند الواردات
من ( )2.071مليون دينار عام  2650إىل ( ) 0.066مليون دينار عام  ، 2651كما انفقت الشركات األجنبية قرابة
( ) 566ألف دينار لبند األجور مبتوسط قارب من ( )6.566دينار للعامل تقريباً عام  ،2657إىل جانب حتملها
نفقات التنقل واإلقامة للمستخدمني ،فإمجايل امل بالغ اليت أنفقتها الشركات األجنبية بلغ ( )5مليون دينار عام 2650
ليصل عام  2605قرابة ( )230مليون دينار(.)iv
ميكن القول بأن تركيز احلكومة كان متوجهاً حنو استقطاب الشركات النفطية للدخول إىل ليبيا واستثمارها يف
التنقيب عن الببرول ،حمدثة انتعاشاً اقتصادياً يف البالد ،ويف الوقت نفسه تتجه حنو سن القوانني والتشريعات املنظمة
هليكل االقتصاد ،اليت منها قانون الببرول لسنة  2655بشأن عقود االمتياز والتنقيب عن النفط ،وقانون مراقبة النقد
الصادر يف سنة  ، 2655وقانون تنظيم االسترياد والتصدير لسنة  ،2657وقرار وزير اخلزانة لسنة  2600بشأن
التعريفة اجلمركية وغريها من القوانني األخرى( ،)vنظراً لوجود استثمارات أجنبية متثلت يف نشاط املصارف آن ذاك،
وهذا يعين البركيز على هتيئة مناخ اقتصادي داخل البالد.
المرحلة الثانية -االقتصاد الليبي بعد اكتشاف النفط وبداية تصديره:

برزت جمموعة م ن التغريات اليت طرأت على حالة االقتصاد اللييب نتيجة تصدير كميات من النفط ،بداية من
عام  ، 2602وتأكد من توفر احتياطيات نفطية قدرت عام  2602حبوايل  3بليون برميل وحوايل  35بليون برميل
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عام  ،)vi(2606حيث شهدت قيمة العائدات النفطية ارتفاعاً بلغ  %01.5و %50.7و %56.7للسنوات 2600

و 2607و 2601حسب البرتيب ،هذا التطور يف قيمة العائد املادي للقطاع النفطي َّ
مكنه من أن يكون له الدور
املميز واملهم بني األنشطة االقتصادية يف ليبيا( ، )viiفأحدث تغريات داخل اجملتمع اللييب أيمها تراجع نسبة سكان
الريف أمام سكان احلضر اليت أخذت يف الزيادة الحقا ،مسببة يف تراجع مزاويل النشاط الزراعي وفقدانه لنسبة كبرية
من ممارسيه ،فاخنفضت نسبتهم من  %76عام  2651إىل  %36عام  2601يف أقل من عقد من الزمن ،هذا
االخنفاض كان سبباً يف تراج ٍع قيمة إسهام اإلنتاج الزراعي يف الناتج احمللي من  %00.2عام  2651إىل  %6.0و
 %3.0و  %0.0للسنوات  2600و  2607و  2601على التوايل ،مما أفقده أيميته كونه القطاع الرئيس للفبرة اليت
سبقت اكتشاف وتصدير النفط.
إن التغري يف أيمية األنشطة االقتصادية بأنواعها الزراعية والصناعية واخلدمية مقارنة بالنشاط النفطي ،ظهر تأثريه واضحاً

على القيم املالية اليت رصدت خلطة التنمية االقتصادية واالجتماعية اخلمسية األوىل للفبرة من  ،)viii(2601 -2603اليت
أشرفت عليها هيئة حكومية حتت مسمى(جملس اإلعمار) الذي مت إنشاؤه يف عام  2650كلفت مبهمة اإلشراف على
فخطيط وتنفيذ برامج التنمية ،واستعانت بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري إلعداد خطة للتنمية ،فقام بتشكيل جلنة من
ثالثة عشر خبرياً أعدوا تقريرهم بعد دراسة استمرت منذ وصوهلم إىل البالد عام  2651إىل عام  ،2606عرفت باسم
التنمية االقتصادية يف ليبيا يف شكل خطة مخسية وفق مقبرحات البعثة للفبرة ما بني  ،2601 -2603ومسيت باخلطة
ا خلمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،لتوكل مهام اإلشراف على اخلطة نفسها إىل جملس التخطيط القومي الذي
أنشئ عام 2603م ،من أهم أهدافها :حتسني مستوى الدخل ،واالهتمام بالقطاع الزراعي كونه مصدراً ملعظم السلع
الغذائية ،وتنمية املناطق الريفية ،واالستثمار يف اخلدمات التعليمية والصحية واملواصالت واإلسكان ،وتدعم أجهزة مجع
املعلومات والبيانات والقيام بأحباث ودراسات(.)ix
يف الوقت الذي شهد تطوراً يف زيادة العائدات النفطية منذ عام  2602وهو بداية تصدير النفط يف ليبيا ،فارتفعت
كميات التصدير للنفط من  60.0إىل  276.5مث إىل  056.5ألف برميل يف اليوم للسنوات  2602و 2600و 2603
على التوايل( ،)xهذه الزيادة يف الكميات املصدرة من النفط انعكس عائدها املايل بإمكانية رصد مبالغ مالية لتنفيذ اخلطة
اخلمسية بلغ  006.3مليون دينار ،حددت جمموعة من األهداف لتحقيقها ،كضمان سرعة حتسني مستوى املعيشة
لألفراد ذوي الدخل احملدود بصورة خاصة ،فارتفع دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من  033.2ديناراً عام 2600إىل
 006.6ديناراً عام  2672بزيادة قاربت من  007.1ديناراً خالل الفبرة املذكورة( ،)xiوالبركيز على النهوض بالقطاع
الزراعي كونه مصدر السلع الغذائية ،ومورداً لدخل فئة كبرية من السكان ،ورفع كفاءة الفالح وتشجيعه ،والعمل على
تنمية املناطق القروية لضمان أعمال مستقرة هلم لتحسني دخوهلم مقارنة بسكان املدن ،والتوسع يف اإلنتاج احمللي لتخفي
الواردات اخلارجية ،ودعم القطاع العام لالستمرار يف استثمار تقدمي اخلدمات التعليمية والصحية واملواصالت واإلسكان،
وحتقيق نوع من التوازن االقتصادي ما بني القطاعات االقتصادية املختلفة ،واتباع سياسات علمية للتغلب على املشكالت
اليت تعيق تنفيذها كنق العمالة الفنية لقطاع الزراعة وباقي القطاعات األخرى.
هنا بدأت مالمح التحسن االقتصادي لليبيا ،فمازال االعتماد على قطاع النفط املمول الوحيد لكل األنشطة
االقتصادية ،بزيادة كميات اإلنتاج فتطورت الصادرات النفطية فبلغت إىل  2.020.7مليون برميل يف اليوم عام 2605
( )26ليشكل القطاع النفطي ما ال يقل عن  %06من الدخل اإلمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل ،ليصبح القطاع املمول الوحيد لألنشطة
االقتصادية لكافةً (صحة ،تعليم ،صناعة ،زراعة...إخل ( ، )06ميكن من خالهلا طرح برامج تنموية للفبرة القادمة ،وحددت
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( ()02
املدة للخطة اجلديدة للفبرة من  2670 – 2606فسميت اخلطة اخلمسية الثانية ،أعدت اخلطة بطريقة أكثر طموحاً
لتحقيق تطور تنموي داخل االقتصاد الوطين ،متفادين القائمني على إعدادها نقاط الضعف يف اخلطة اخلمسية األوىل
تكون امتداداً وتواصالً لتنفيذ مشاريع وخمططات حتمل يف ثناياها حلوالً لبع املشكالت واالختالالت اليت صادفت
تنفيذ برامج اخلطة السابقة العامل املساعد على صياغة اسبراتيجية واضحة املعامل ومرتبة زمنياً ،وموزعة ما بني القطاعات
توزيعاً يتناسب مع احتياجات كل قطاع ،كما تضمنت اخلطة سياسات هتدف إىل تنمية دخل الفرد ،وتشجيع األنشطة
غري الببرولية عن طريق دفع القطاع اخلاص للخوض يف االستثمار ليكون جزءاً مهماً ضمن الربامج التنموية ،وتوفري كادر
فين حيمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ برنامج اخلطة ،كربامج تنمية الصحة والتعليم ،والقطاعات اإلنتاجية ،وبناء قاعدة
أساسية ،وبنىية حتتية تكون مبثابة نواة إلحداث مشاريع صناعية وطنية ،كما تضمنت براجمها االهتمام بتنمية القوى العاملة
الوطنية باتباع برامج التعليم والتدريب كوهنا وسيلة تؤدي إىل زيادة جممل الدخل لكل فردـ ،وإجراء تقدير سليم الحتياجات
قطاعات االقتصاد ،ويف جمملها هتدف إىل الوصول لتحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي للفرد اللييب ،إىل جانب إجياد
احللول ألي مشكلة قد تصادف تنفيذ تلك الربامج ،ولكن مل يتم تنفيذ برامج اخلطة نظراً لتغري نظام احلكم عام 2606
(***) ،واعتمد نظام املخصصات السنوية ،مما أفقد التخطيط التنموي صفة االستدامة.
بداية مطلع سبعينيات القرن العشرين استمر تنفيذ الربنامج التنموي(****)  ،وفقاً لرؤية اخلطة اخلمسية السابقة اليت
مت إلغاؤها ،ولكنه اتبع األهداف العريضة هلا ،من خالل املخصصات السنوية حىت بداية تنفيذ اخلطة اجلديدة للفبرة
 ،2675 – 2673يف الوقت الذي شهدت فيه العائدات النفطية حتسناً تبعاً الرتفاع أسعار النفط ،وهو ما أتاح إمكانات
مالية كانت وراء االستمرار يف تنفيذ خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،واالنتقال من تنفيذ برامج املصروفات السنوية
اليت استمرت من عام  2606إىل .2670
ظل االقتصاد اللييب يتأثر بالتغريات اليت حتدث ألسعار النفط باالرتفاع أو االخنفاض ،فارتفعت األسعار خالل فبرة
نشوب احلرب العربية اإلسرائيلية عام 2673م إىل قرابة أربعة أضعاف( ، )00مما أتاح وفرة مالية كانت داعمة لتنفيذ اخلطة
الثالثية  2675 – 2673اليت ركزت على االستمرار يف استيعاب مجيع األفراد من هم يف سن الدراسة ،وحتسني اخلدمات
الصحية واإلسكانية ،والعمل على احلد من هيمنة الشركات األجنبية على االقتصاد ،والدفع بالقطاعني العام واخلاص إىل
ممارسة النشاط االقتصادي ،واالجتاه حنو إصدار تشريعات هدفت إىل تأميم احلص األجنبية بالقطاع املصريف وشركات
التأمني العاملة يف ليبيا ،وإىل تقليل تباين الدخول بني األفراد عن طريق متلك القطاع العام لوسائل اإلنتاج وتطبيق الضرائب
التصاعدية على دخول األفراد (.)03
رصدت مبالغ مالية للخطة بلغت  0,000مليون دينار مبتوسط سنوي وصل إىل  117مليون دينار ،كان املتوقع تنفيذه
للقطاعات اإلنتاجية  %20.0للزراعة ،و %07.0للصناعة من إمجايل االستثمارات املخصصة للخطة ،سعياً لتحقيق
معدالت عالية يف قطاعات االقتصاد وتنوعه هبدف تغيري هيكل اإلنتاج لصاحل القطاعات اإلنتاجية ،وحتسني متوسط
دخل الفرد ،وتوفري فرص للعمل ،ولكن تظل صعوبات تواجه املسار التنفيذي للخطة ،كعجز جهاز املقاوالت ،ونق
الدراسة املسبقة للمشروعات ،وقلة األيدي العاملة الفنية ،واختناقات املوانئ ( ، )00ورغم ذلك مت حتقيق معدل منو يف
الناتج القومي اإلمجايل بلغ  %6.0أي أقل من املستهدف بقليل حبوايل  ،%2.3وعلى مستوى منو القطاعات االقتصادية
غري النفطية بلغ معدل النمو حوايل  %02.7متجاوزاً املستهدف مبا يعادل  ،%0.0وحتسن دخل الفرد حبوايل %0.0
أي أقل من املستهدف إذ مثل  %76من املستهدف ،ووفرت اخلطة فرص عمل جتاوزت املستهدف ،حيث وصلت إىل
 236ألف وظيفة بزيادة بلغت  20ألف فرصة عمل فوق املستهدف حتقيقه ( ، )05وبصفة ٍ
عامة يتوقع أن تبرك نتائج
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املشروعات اليت بدأ تنفيذها يف اخلطة حتقيق أثر ملموس الحقاً بدرجة أكثر وضوحاً ،وباعتبار هدف التنمية اجملالية طويل
األجل فسرياعى وضع سياسات وبرامج باخلطط التنموية الالحقة حتقق تنمية متوازنة ،تسهم يف تنمية القطاعات
االقتصادية ،وحتد من هيمنة نشاط النفط على االقتصاد اللييب.
ظهرت قيمة خمصصات خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  2616 – 2670بزيادة كبرية مقارنة باخلطة السابقة،
فقد بلغ إمجايل االستثمار هبا حوايل  7176مليون دينار ،ويتوقع من حجم هذه املخصصات حتقيق نسبة منو أسرع ودفعاً
لتنفيذ خمطط أبعد مدى وأكثر طموحاً ،فخص لنشاط الصناعة قرابة  2560.7مليون دينار خالل الفبرة الزمنية للخطة،
سعياً لتنفيذ صناعات كربى مثل جممع احلديد والصلب ،والصناعات الكيماوية والببروكيماوية ،والتوسع يف تكرير النفط
وتصنيع الغاز ،إضافة إىل صناعة مواد البناء ،وخص لنشاط الزراعة حوايل  2,636,2مليون دينار ،هبدف حتقيق درجة
من االكتفاء الذايت من السلع الغذائية ،كما حظيت أنشطة أخرى مبخصصات تسمح بتنميتها ،كنشاط النقل
واملواصالت ،ونشاط الطاقة وغرييما من األنشطة االقتصادية اليت كانت أحد اهتمامات اخلطة ،وتستهدف اخلطة من
خالل برناجمها االستثماري تطوير االحتياجات من القوى العاملة الوطنية خالل سنواهتا إىل  601.1ألف مشتغل حبلول
عام  2616ومبعدل سنوي يبلغ حنو .)00( (%0.5
وأشارت اخلطة  2616-2670إىل تقديرات معدالت النمو احلقيقية املتوقعة مقاساً مبعدالت النمو يف الناتج احمللي
اإلمجايل البالغ  %7.5كان دون املستهدف لربنامج اخلطة واملتوقع بلوغه  ،%26.7ولألنشطة االقتصادية غري النفطية
بلغ  ،%26.6بينما املستهدف كان حوايل  ،%20.2وطال البراجع إنتاج النفط والغاز لتنخف نسبة إسهامه يف الناتج
احمللي اإلمجايل حبوايل  %0.2بينما املخطط له مقدراً  ،)07( %7.1وبذلك يرجح أن يكون سبب تراجع املستهدف
حتقيقه لربامج اخلطة إىل أن نسبة كبرية من املشروعات مازالت حتت التنفيذ ومل تدخل عمليات التشغيل اليت يتوقع منها
حتسن لنسبة النمو للناتج احمللي اإلمجايل للسنوات الالحقة ،ولكن يظل العائق الذي يصعب حله حمدودية القوى العاملة
الوطنية مما يتطلب زيادة االحتياجات من غري الوطنيني حبوايل  30.6إىل  02.3ما بني سنيت 2616 – 2675م ،وعلى
الطرف اآلخر بدأت مالمح تغري يف توجهات الدولة السياسية كان هلا أثر مباشر على هيكلية اجملتمع اللييب ،يف جوانبه
االقتصادية واالجتماعية ،اليت أيمها إيقاف مزاولة نشاط القطاع اخلاص ملختلف األنشطة االقتصادية باستثناء احلرف
الفردية اليت يديرها الفرد بنفسه (******)  ،وبذلك توجهت الدولة إىل إدارة االقتصاد بداية من إنتاج وتصدير النفط إىل
أماكن بيع اخلضار ،يف الوقت نفسه دعمت هذا التحول بزيادة التوريد ألغلب السلع ،وإنشاء مراكز للتوزيع ،ومارست
املقاوالت بإنشاء شركات عامة ،أفرز هذا التغري يف حراك االقتصاد إىل توجه كل القادرين على العمل إىل ادارت الدولة،
فزاد تضخم اجلهاز اإلداري حبيث أصبح اجملال الوحيد أمام الفرد اللييب ،يف الوقت نفسه رفعت شعارات االختالف يف
التوجهات السياسية مع الدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية ( ، )01األمر الذي أثر على الصناعة النفطية
املورد الوحيد لالقتصاد اللييب ،ففي أواخر سبعينيات القرن العشرين منعت ليبيا من استرياد الطائرات واملعدات الكهربائية
والزراعية ،ويرجع ذلك إىل احلصار االقتصادي والسياسي الذي فرض على ليبيا من الدول الكربى ،نتيجة مساندهتا لبع
الشعوب املطالبة بالتحرير من اهليمنة االجنبية.
كما كان للتغريات املتكررة للتقسيم اإلداري لليبيا أثر مهم يف تشتت اجلهود التنموية ،وكانت عائقاً أمام التخطيط
اإلقليمي ،فمنذ مخسينيات القرن العشرين مت تقسيم البالد إىل ثالث واليات ،ضمت كل والية عدداً من املقاطعات
يندرج حتتها جمموعة من املتصرفيات ،ليعدل هذا التقسيم يف عام 2603م إىل عشر مقاطعات تتفرع منها عدة متصرفيات
وتظم عدة مديريات ،وليعاد تقسيم جديد يف بداية السبعينيات إىل عشر حمافظات ولكن حبدود إدارية مغايرة للتقسيم
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السابق ،باستحداث حمافظة اخلليج ،وتغري مسمى مقاطعة اجلبل الغريب إىل حمافظة غريان ،وإدماج مقاطعيت أوباري وسبها
يف حمافظة واحدة حتت مسمى حمافظة سبها ،وحبلول عام 2676م تغري التقسيم إىل  00بلدية و  256فرعاً بلدياً ،وليعدل
مرة أخرى إىل حتفي عدد البلديات إىل 00بلدية و 273فرعاً ،ويتكرر احلال مع أوائل الثمانينيات ليخف عدد
البلديات إىل 05بلدية ،ليعاد تقلي البلديات إىل 00بلدية إذ مت ضم بلدية اجلفرة إىل بلدية سرت ،وخيف عدد الفروع
من  273إىل  230فرعاً 2610م ،إالّ أنه وبعد سنتني مت تقلي البلديات إىل 23بلدية مقسمة إىل 50فرعاً ،وحبلول عقد
التسعينيات مت خف عدد البلديات إىل 7بلديات مكونة من 00فرعاَ ،وحبلول عام 2660م قسمت ليبيا من جديد إىل
 2055كمونة ليتم تقليصها الحقا إىل 065كمونة ،وحبلول عام 2667م( )06قسمت البالد إىل شعبيات بلغ عددها
 30شعبية ،أما التقسيم احلايل بعد عام  0622الذي شهد تغري نظام احلكم هو نظام البلديات وهو معمول به اآلن،
هذا التباين والتغري يف املسميات واحلدود اإلدارية ُيعد عائقاَ أمام التخطيط ،فمجل البيانات اليت حيتاجها القائمون على
إعداد املخططات يشوهبا عدم الدقة بسب التباين ما بني املناطق مساحتها وعدد سكاهنا وغريها من البيانات اليت ميكن
من خالهلا توقع احتياجات السكان اآلنية واملستقبلية على اعتبار وضع خطط مخسية مثالً ،كما أسهم التغري املتكرر
للمؤسسات أو اجملالس أو األمانات (الوزارات) اليت تقوم بعملية التخطيط واإلشراف على تنفيذه بإلغائها أو دجمها مما
أفقدها عامل االستمرارية ،فتعددت مسمياهتا بني احلني واآلخر(******) مما فقدت املؤسسات املناط هبا مهام التخطيط
واإلشراف واملتابعة على تنفيذ اخلطط التنموية تُعد أمراً مهماً ال غىن عنه حىت تستمر الربامج التنموية بشكل متواصل
وهذا يعترب من املبادئ األساسية يف العملية التخطيطية ،وأدى ذلك إىل إلغاء أو توقف املشاريع والربامج اليت مت اعتمادها
يف اخلطط والربامج االستثمارية ،وجعل من نتائج العملية التخطيطية مل حتقق دالة اهلدف الذي تصبو إليه ،بتقليل االعتماد
على الريع النفطي وبعث اقتصاد مصادر متنوعة ومتوازن داخل االقتصاد اللييب ،وبالتايل فقدت صفة االستدامة وكانت
بعيدة عن صفة احلوكمة.
المرحلة الثالثة:

دخلت البالد العقد الثامن من القرن العشرين مثقلة بتنفيذ نسب متواضعة جلُل السياسات االقتصادية اليت بدأت أهم
تغرياهتا يف أواخر عقد السبعينيات ،فمع مطلع الثلث األول للثمانينيات أضيف حصار آخر يف عام  2610مبنع بع
الدول مقاطعة املنتجات النفطية من ليبيا وبالتايل اخنفضت اإليرادات النفطية حىت جلأت السلطات إىل احلد من االسترياد
وتقنيني السلع املسموح بتوريدها ( ، )36ومبرور الوقت بدأ ظهور تشوهات داخل االقتصاد اللييب ،فبراجعت نسبة املشتغلني
بالقطاع اخلاص من  %35.0من إمجايل املشتغلني عام  2673إىل  %20.6عام  ،2610كما تراجعت نسبة اإلعالة
االقتصادية (*******) من  3.1أفراد عام  2673إىل  3.3أفراد عام  ،2665رافق ذلك ارتفاع يف نسب البطالة فمن
 )32( %3.0إىل  %26.6لنفس السنوات (. )30
إن الفراغ الذي تركه القطاع اخلاص نتيجة استبعاده عن ممارسة األنشطة االقتصادية كان له نتائج سلبية ،فأغلب
الشركات اليت مت إنشاؤها مل يتم وضع أهداف هلا حمددة ومدروسة بشكل دقيق ،وبالتايل مل حتقق تغرياً يذكر ،فظل
متوسط استخدام الطاقة اإلنتاجية منخفضاً فكان اإلنتاج الفعلي لعدد  25صناعة من أصل  05أقل من  %56من
طاقتها عام 2615ـ إضافة إىل اعتماد القطاع الصناعي أسوة بباقي القطاعات األخرى على عائدات القطاع النفطي لتوريد
متطلبات التشغيل من اخلارج واملصروفات على النشاط بالداخل ،يف الوقت الذي تتباين فيه نسبة إسهام النفط يف الناتج
احمللي اإلمجايل بني سنة وأخرى فشهدت الفبرة من  0627 – 2673تذبذباً بني االخنفاض واالرتفاع احملدود مما اربك
املشهد االقتصادي يف ليبيا الشكل (،)2ففي عام  0660ويف أحسن الظروف خالل الفبرة املشار إليها بلغت نسبة
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إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل قرابة  %01.0وكانت ادىن نسبة عند عام 2665بلغت  ،%32.1بينما سجل يف بع
السنوات داخل الفبرة نفسها اخنفاضاً مل يتجاوز( )5مليار دوالر عام  ،2611سبباً عجزاً يف توفري التدفقات النقدية اليت
حتتاجها األنشطة االقتصادية(، )33وهو ما أفرز ارتفاع تكلفة املنتج احمللي مقارنة باملنتج اخلارجي ،األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
شكل ()2
إسهام نشاط النفط والقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل للفبرة من  0627-2673يف ليبيا
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املصدر :امللحق (.)2
الذي جعلها عاجزة عن منافسة نظريها املنتج األجنيب ،بسبب ارتفاع تكلفة املواد اخلام ،إىل جانب التوسع يف زيادة أعداد
املشتغلني بالقطاع ،وعدم دقة حساب التكاليف واحملاسبة اإلدارية ،والنق يف دراسات اجلدوى االقتصادية الكافية
للعديد من املصانع ،هذا إىل جانب حمدودية املخصصات االستريادية من العملة الصعبة ملستلزمات التشغيل وقطع الغيار
 ،فجعل العديد من الشركات ينخف إنتاجها وبعضها اآلخر يتوقف إنتاجها كلياً.
بدأت مالمح االقتصاد اخلفي بزيادة نسبة إسهامه يف الناتج احمللي اإلمجايل لألنشطة االقتصادية غري النفطية يف ليبيا
خالل الفبرة  ،0660 – 2612ففي عقد الثمانينيات ظهر حجم االقتصاد اخلفي بنسبة متواضعة تراوحت ما بني %0.0
مبا يعادل  203.5مليون دينار عام  2612و  %0.1حبوايل  007.2مليون دينار عام  2616من حجم الناتج احمللي
اإلمجايل لألنشطة غري النفطية ،بينما تزايدت نسبة إسهامه خالل عقد التسعينيات فبراوحت ما بني  %7.0واملقدرة
 370.3مليون دينار عام  2666إىل  %1.3ومبا يعادل  130.70مليون دينار عام  2666من حجم الناتج احمللي
اإلمجايل لألنشطة غري النفطية ،وكانت أقل نسبة سجلت للعشرية نفسها  %0.6حبوايل  565.0مليون دينار وأعلى نسبة
بلغت  %20.5قرابة  2,262,0مليون دينار عام  2663من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل لألنشطة غري النفطية ،تشبرك
ٍ
خاصة دخول أعداد كبرية من قوى
جمموعة من األسباب اليت أدت الرتفاع نسبة االقتصاد اخلفي لعقد التسعينيات بصورة
العمل األجنبية حبثاً عن فرص العمل ،وهو ما زاد من عدد املستهلكني بالسوق اللييب من جانب ،ومن جانب آخر
اخنف عرض السلع به ،يف ظل توفر دخول للعمالة األجنبية غري خاضعة للضرائب متيحاً هلا إمكانية شراء السلع
املختلفة ،وهو ما أدى إىل تنامي معدل التهريب للسلع يف االجتاهني داخل البالد وخارجها ،رافق ذلك تراجع معدالت
اإلنتاج احمللي من السلع مبا يتناسب مع الطلب عليها ،وإىل السماح باسترياد السلع خارج املنظومة املصرفية (من خالل
السوق املوازية) اليت تضاعف هبا سع ــر الصرف إىل أضعا ٍ
ف مقارنـة بالسعر الرمسي للعملة ،ففي األلفية الثالثة حدث
انعكاس جلهود بذلت للحد من تطوره وزيادته ،فقد شهد حجم االقتصاد اخلفي يف ليبيا تراجعاً خالل الفبرة ما بني
ً
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 0666إىل  0660بلغ يف حده األعلى خالل السنة األوىل ما نسبته  %26.0ومبا يعادل  2230.6مليون دينار ،ويف
حده األدىن للسنة الثانية حوايل  %3.2حبوايل  767.2مليون دينار ،واستمر يف االخنفاض حىت عام  0622لريتفع إىل
 0053.1مليون دينار مبا نسبته  ،%23وليبراجع إىل  %6عام  )30( 0620من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل لألنشطة
االقتصادية غري النفطية.
جرت حماوالت ملعاجلة التشوهات اليت شهدها االقتصاد بالدفع بتنفيذ خطة تنمية للفبرة من  ،2615-2612كانت
أهدافها متشاهبة إىل حــد ما باخلطة اليت سبقتهـا ،إضافة إىل توجهها لألخذ بنظام الالمركزية يف إدارة التخطيط ،إلحداث
تنمية مكانية أكثر توازناً تتصف ببرشيد التوزيع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية واالجتماعية ،وفخفيف الفوارق يف مستويات
الدخول بني خمتلف املناطق ،واستثمار املوارد البشرية واملادية والطبيعية املتاحة ،والعمل على إعداد خمططات شاملة للتحول
االقتصادي واالجتماعي لكل منطقة يف إطار التحول الشامل على املستوى الكلي والقطاعي مبا يتماشى وأوضاع كل
منطقة ( ، )35ولكن مع بدايات تنفيذ اخلطة شهدت العائدات النفطية تراجعاً جراء تدين أسعار النفط ،فأي تذبذب
يطرأ على أسعار النفط مبعدل  %26حيدث خلالً مبا يوازي  %3يف الدخل القومي مما أدى إىل عدم استكمال برامج
اخلطة إالّ يف حدود  )30( %57.1من املشاريع املقررة للخطة.
كما أعدت دراسة للمخطط طويل املدي للفبرة من  ،0666 – 2616قسمت ليبيا إىل أربعة أقاليم فخطيطية ،إقليم
طرابلس ،وإقليم بنغازي ،و إقليم اخلليج ،وإقليم فزان ،وهذا يتعارض مع الربامج املدرجة باخلطة ،2615 -2616
فالتقسيم اجلديد ظهر خمالفاً ملا سبقه ،وهدفه معاجلة االحندار اجليوبوليتكي ملناطق الوسط واألطراف الذي يُعد ضعفاً يف
اخلارطة الليبية ،بتنمية املناطق ما بني بنغازي وطرابلس ،وتنمية املناطق الصناعية يف الربيقة ورأس األنوف ،واملراكز اإلدارية
يف سرت ،ومناطق الكفرة والسرير ،وهون وسبها ،إضافة إىل توفري املياه مبناطق الساحل بنقل املياه من اجلنوب إىل الشمال
()37
حيث بلغ متوسط إنفاق األسرة الليبية على خمتلف السلع
 ،ومعاجلة دخل الفرد اللييب فيما خي (األجور واملرتبات) ُ
خالل السنة حوايل( )1201.20ديناراً ،ومبتوسط شهري قرابة( )076.62ديناراً ،وللفرد شهرياً حوايل ( )260.16من
الدينارات عام  ، )31( 0663وهو ما يُبني حمدودية األجور مقارنة مبا حيتاجه الفرد واألسرة الليبية.
كما أضيف خمطط اجليل الثالث متثل يف املخطط طويل املدى  ،0605 -0666وهدف املخطط إىل تزويد القائمني
على إعداد الربامج التخطيطية بامل علومات األساسية والتوقعات املستقبلية اخلاصة بالتخطيط والتنمية ،وتقدمي خطوط
عريضة إلعداد اخلطط العمرانية والتجمعات البشرية على مستوى التخطيط اإلقليمي وشبه اإلقليمي حىت سنة 0605
( ، )36كما مت البركيز على زيادة إسهامه القطاع اخلاص إلشراكها يف التنمية وخاصة على املستوى شبه اإلقليمي واحمللي،
وتفعيل التشريعات الالزمة لتشجيع االستثمار األجنيب يف متويل مشروعات خمتلفة مثل جمال السياحة واملال واالتصاالت
إىل جانب املشروعات اإلنتاجية.
اتصف الربنامـ ــج التنموي يف ليبيا بدايـ ــة من منتصف مثانينات الق ــرن الـمـاضي بع ـ ــدم االستمرارية ،ومتثلت يف شكل
مشروعات خطط مخسية وبرامج ثالثية أو رباعية للفبرة من  2610و  ،0620ورمست أهم أهدافها يف تنوع مصادر
الدخل ،كما شهدت الفبرة االجتاه حنو استعادة دور القطاع اخلاص وإتاحة الفرص له مبزاولة األعمال التجارية والصناعية
واخلدمية ،إىل جانب خصخصة املنشآت العامة ومتليكها لألفراد (********)  ،وهو ما يعين االجتاه حنو احلد من هيمنة
القطاع العام على النشاط االقتصادي يف ليبيا ،واستكمال املشروعات املتوقفة ،وخري مثال املشروعات اإلسكانية اليت
ظلت متعثرة وذلك لتضاؤل دور القطاع العام ،لينخف معدل النمو من  %5.0للفبرة ما بني  2675و  2610إىل
 %0.6للفبرة ما بني  2610و  ،2665لتواجه العديد من األسر اليت حتتاج إىل وحدات سكنية صعوبات شىت ،منها
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ارتفاع تكاليف مواد البناء وعدم توفر خمططات عمرانية خمصصة لبناء املساكن يف وجود قرارات متنع البناء خارجها ،وقدر
العجز عام  0666بقرابة  200666ألف وحدة سكنية ،ويتوقع أن يرتفع العجز بصورة مستمرة يف حالة عدم معاجلته
(، )06ولكن جل مشروعاهتا وبراجمها مل تكتمل ومل يتم تطبيقها من منظور تنموي متوسط أو طويل األجل ،بل مت استبداهلا
خبطط سنوية دون دراسة أو تعديل ملسارها مبا يتوافق مع املستجدات والتغريات املتوقع حدوثها ،ومثال ذلك الربنامج
الثالثي  2660 – 2660الذي مل يتجاوز إمجايل اإلنفاق إالّ حوايل  2065.0مليون دينار ،بينما بلغ املخص له حوايل
 0020مليون دينار مبعدل تنفيذي  ،%00يف حني مل يعط ما جمموعه  0072.6مليون دينار من جمموع االلتزامات
السابقة ( ، )02واملثال الثاين املتمثل يف الربنامج املمتده ما بني  0661و  ،0620الذي أُعد من قبل وزارة التخطيط،
حيث ظهرت القيم املالية املطلوبة لتمويله مبالغاً فيها وال تتطابق مع قدرة القطاعات على تنفيذها ،بإضافة مشرعات
جديدة ،وإمنا كان لكرب حجم االلتزامات الضخمة لفبرات سابقة اليت برزت منذ عام  ،0666 – 0667وبلغ إمجايل
قيمة املشروعات املتعاقد عليها  250,771مليار دينار مع حجم التزامات قائمة بقيمة  263.005مليار دينار ،هذا إىل
جانب ارتفاع حجم قيمة بند املرتبات والدعم السلعي مقارنة مبخصصات بند التنمية ،فبلغت للبند األول حوايل %35
لعام  0626و  %72عام  0622و  %01لعامي  0620و  ،0623يف حني كانت خمصصات البند الثاين  %52و
 %20و  %07و  %03لنفس السنوات ( ، )00ومن خالل ما أشار إليه تقرير ديوان احملاسبة أن سبب التضخم يرجع
إىل الزيادة غري املدروسة اليت صدرت يف ظروف استثنائية اليت تفتقر إىل حساب
معدالت األجر وفقاً (للجهد واملسؤولية واملعرفة والكفاءة ونسب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لقطاعي النفط
واالنشطة االقتصادية ،اليت شهدت تبايناً ما بني االرتفاع واالخنفاض فمن  2.600دينار عام  2673مثلت أدىن نسبة
إىل  20.627عام  0660أعلى نسبة خالل الفبرة نفسه ،فظل معدل األجور ثابتاً لفئة كبرية من املشتغلني ومل يتعكس
عليه إجيابياً حالة االرتفاع لنسبة مسايمة نشاطي النفط واألنشطة االقتصادية يف بع سنوات الفبرة املشار إليها كما
مبني بالشكل ( ،))0ونسبة كبرية من املخصصات ذهبت ملعاجلة مشاكل وقتية متثلت يف شراء والء فئة كبرية من األفراد
لدعم النظام السابق إبان املطالبة بتغري نظام احلكم عام ( ،)0622ونسبة أخرى دفعت (ملنتسيب الكتائب األمنية) لفبرة
ما بعد عام  0622لتخطي أزمة التغري اليت شهدهتا ليبيا ،يف ما مل تشهد النسبة األكثر من املشتغلني أي تغري يف أجورهم،
فالذين يتقاضون يف دخل عائد من العمل يقل عن 056ديناراً تصل نسبتهم يف القطاع احلكومي قرابة  %70.67من
جمموع العاملني هبذا القطاع ،مقسمة ما بني القطاع العام حبوايل  %52.50والقطاع اخلاص حبوايل  ،%50.52أما النسبة
اليت تتقاضى أجوراً دون  056ديناراً فتصل نسبتها إىل  %7.33من اجملموع الكلي للمشتغلني ( ، )03بينما يبلغ متوسط
إنفاق األسرة الليبية على خمتلف السلع خالل السنة حوايل( )1201.20ديناراً ،ومبتوسط شهري قرابة( )076.62ديناراً،
الفرد الشهري حوايل ( )260.16من الدينارات عام  ، )00( (0663وهو ما يُبني حمدودية األجور مقارنة مبا حيتاجه الفرد
واألسرة الليبية.
واجهت ليبيا ظروفاً استثنائية نتيجة لتغري نظام احلكم بعد عام ( ،)0622لتشهد الفبرة تغريات كثرية يف اقتصادها
نتيجة الخنفاض معدالت اإلنتاج للنفط وتوقف التصدير يف بع الفبرات ،فمن  2.5مليون برميل /يوم عام 0626
تراجع اإلنتاج إىل  266ألف برميل/يوم ،لتخسر ليبيا ما قيمته 75مليار دوالر ،فارتفع التضخم من  %6.1عام 0625
إىل  0620 %05.6وإىل  %01عام  ،0627ناهيك عن حالة االنقسام السياسي للمؤسسات احلكومية ،لريتفع سعر
العملة يف السوق املوازي إىل  20.3دينار اً للدوالر الواحد مقابل الصك بينما يف السعر الرمسي بقي ثابتاً عند  2.0دينار
للدوالر . )(05
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شكل ()0
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي حسب نشاط النفط والقطاعات االقتصادية يف ليبيا للفبرة 0627-2673
متوسط نسيب الفرد من الناتج المحلي حسب نشاط النفط
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب األنشطة األقتصادية
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املصدر :امللحق (.)2
متثلت الصورة اليت كانت نتاجاً لوقف تصدير النفط يف عجز امليزانية العامة للدولة ،إذ يشكل العائد الناتج عن تصدير
النفط قرابة  %65تستخدم لتمويل نفقات املوازنة العامة للدولة ،متثلت يف النفقات التشغلية ملختلف مؤسسات الدولة
ودعم السلع و متويل مشروعات التنمية ،وهنا ميكن اإلشارة إىل االخنفاض الذي نال من خمصصات التنمية دون غريها
من النفقات األخرى اليت يصعب التقليل منها أو وقفها لعالقتها مبتطلبات تشغيلية ومرتبات ،األمر الذي يصعب إيقافها،
على العكس من حالة مصروفات الربامج التنموية اليت مت إيقاف نسبة كبرية منها وتأجيل بعضها ،فلم تنل إالً نسباً حمدودةً
بلغت عام  0623قرابة  %00لتبراجع إىل  %23عام  0620و %0عام  0625ومل خيص شيء لعام  0620بسبب
عدم اعتماد ميزانية للعام نفسه ،ونتاج ذلك بروز مشاكل واختناقات أيمها معاجلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي
جتاوز انقطاعه يف املتوسط 1ساعات يوميا على الكثري من املدن ،ناهيك عن عجز متويل االستهالك احمللي من املشتقات
النفطية مما يعطل حركة اإلنتاج ،إضافة إىل زيادة نسبة البطالة املقدرة حبوايل ( )%26.6من إمجايل العاملني ( ،)00ناهيك
عن ما يبرتب من التزامات جتاه اإلخالل بتنفيذ عقود التوريد مع الشركات الدولية ،وإىل فقدان ليبيا لعمالئها وسوقها
النفطي( ، )xiiيضاف ملا سبق االنقسام السياسي الذي وصل يف بع األوقات إىل استخدام السالح ،األمر الذي فاقم
من أزمة إجياد حل سياسي يرضي كل األطراف رغم تعدد احملاوالت ،على أمل بلوغ توافق يف القريب العاجل حلل األزمة
الليبية.
الخاتمة:
استمرت رؤية االعتماد على ما يوفره العائد النفطي لتمويل احلراك االقتصادي يف ليبيا ،ومل يتم إجياد البدائل يف أي
أنشطة أخرى كبديل للمورد الناب  ،إمنا اتصف الربنامج التنموي يف ليبيا بوقفه يف فبرات متعددة ،وبذلك بقي بعيداً عن
مفهوم االستدامة ،فلم تنفذ الربامج إال بنسب حمدودة ومل يكتمل التنفيذ لبعضها ،بل أوقف الكثري منها ،هذا إىل جانب
تبين التوجهات االشبراكية وقيام الدولة بالتخطيط والتنفيذ واإلشراف من جانب واحد ليستبعد القطاع اخلاص من أي
مشاركة يف االستثمار لفبرات طويلة ،وسبب االختالف يف التوجهات للنظام السياسي يف فبرة أواخر سبعينيات القرن
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العشرين مع دول أجنبية متعددة ،فرض على أثرها حصار لسلع متعددة يف بع األوقات ،ويف أوقات أخرى بلغ األمر
تعرض البالد لغارات جوية ،هذا التخبط واإلرباك كانت نتائجه تعثر الربامج املختلفة بليبيا ،وزاد يف تفاقم الوضع الداخلي،
ليستمر االعتماد على العائد النفطي يف متويل األنشطة كافة  ،وال وجود ألي بدائل يف املنظور القريب .وتوصلت الدراسة
إىل نتائج وتوصيات عدة وهي:

أوالً -النتائج :

 ظل النشاط النفطي املصدر الوحيد لتمويل جممل احلياة االقتصادية يف ليبيا دون منازع ،وبالتايل فإن االقتصاد يتأثربصورة مباشرة نتيجة تقلبات أسعاره بني فبرة وأخرى ،مما يسبب عجزاً يف متويل امليزانية العامة للدولة ،أليميته فهو يشكل
قرابة  %65من حجم الصادرات الليبية.
 ارتفاع خمصصات األجور واملرتبات ملوظفي القطاع العام ،فبلغ بند املرتبات إضافة إىل الدعم السلعي عام  0626قرابة %35لتتجه حنو االرتفاع حىت بلغت  %01عام  0623بينما تراجع املخص لبند التنمية من  %52إىل  %03لنفس
السنوات ،مع مالحظة أن الزيادة كانت يف أعداد املشتعلني يف القطاع العام وليست يف قيمة األجور ،لذلك بقى متوسط
األجور ضعيفاً ما بني  056 -256ديناراً وبنسبة بلغت  %16.3من إمجايل املشتغلني الليبيني عام.0626
-اتصف الربنامج التنموي يف ليبيا بعدم االستمرارية وعدم التواصل وبالتايل ابتعد عن مفهوم التنمية املستدامة ،فكثري من

األحيان يتوقف أو ينفذ بنسب حمدودة ،وعائد ذلك الرتباطه بتوفر العائدات املالية الناجتة عن تصدير النفط ،فتقلب
األسعار ينتج عنه تأثري مباشر عن املسار التنموي ،وبالتايل مل يلق التوجه حنو التنمية األيمية الكبرية ،رغم اإلشارة تأيت
دائما حنو إجياد بدائل عن النفط ،وهذا مل يتحقق طيلة اخلمسني عاماً املاضية.
ـ ابتعاد خطط التنمية عن متطلبات الواقع وقت تنفيذها حد من تظافر اجلهود الستمرار تنفيذها.
ـ ـ فقد عنصر املشاركة الشعبية يف إعداد اخلطط التنمية حال دون االقتناع جبدواها حىت من املنفذين هلا.
ـ ـ ـ تنفيذ اخلطط التنموية اوكل اىل بع اجلهات العامة اليت تفتقر إىل عنصر التحفيز ،وإىل استمرار الدورات هلم ملواكبة
التطور العلمي يف أساليب احلوكمة واحملاسبة اآلنية ملقاومة لظاهرة الفساد(.احلفاظ على املال العام)
ـ ـ االعتماد يف التمويل على عنصر غائب( عائد النفط) جعل اخلطط التنموية اخلماسية تأثر سلبا بتغري أسعار النفط يف
السوق العاملي.
ثانياً-التوصيات :

 العمل على تنمية القطاعات غري النفطية (زراعية  ،صناعية ،خدمية) اليت من خالهلا ميكن جعلها بدائل عن النفط،يؤمن حق األجيال القادمة فيها.
مما حيافظ على الثروة النفطية ويطيل أمد استغالهلا ألطول فبرة زمنية ،كما ّ

 استغالل املوارد الطبيعة أألخرى مثل الطاقة الشمسية و السواحل البحرية واملناطق األثرية وغريها مما توفره البيئة الطبيعيةيف ليبيا.
 التوجه حنو استغالل املوقع اجلغرايف لليبيا ببعث مشروعات خدمية تتمثل يف إقامة مناطق حرة على طول الساحلاللييب ،اليت ميكن من خالهلا توزيع السلع املختلفة إىل عمق القارة األفريقية ،ومن جانب آخر تشغيل املطارات وجعلها
تقدم خدمات (البرانزيت) للربط بني أهم القارات يف العامل بالقارة االفريقية ،حيث يتميز هذا النوع من االستثمار املباشر
بأنه منخف املخاطر.

 التوجه حنو تنمية القدرات البشرية ،فالعامل البشري يُعد مورداً مهماً وأحد مقومات التنمية ،وأصبح مورداً مهماًللدخل يف هذا العصر.
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امللحق ( )2متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ( 0620 – 2673مليون دينار)
السنوات

1973

الناتج املحلي

مساهمة نشاط

اإلجمالي "ألف

النفط والغاز في

دينار"

الناتج املحلي اإلجمالي

2182.7

1131.8

متوسط نصيب

مساهة األنشطة
االقتصادية غير

عدد السكــان "

النفطية في الناتج

باأللف"

املحلي اإلجمالي

متوسط نصيب من

الفرد من الناتج

الناتج املحلي اإلجمالي

املحلي حسب

الفرد " ألف دينار"

مساهمة نشاط
النفط والغاز

1050.9

2052372

%

100

51.9

48.1

1984

7852.1

3500.4

4351.7

3231059

%

100

44.6

55.4

1995

10672.3

3380.0

7292.3

%

100

31.7

68.3

2006

79029.9

53867.8

25162.1

%

100

68.2

31.8

2012

39922.7

20385.0

19537.6

%

100

51.1

48.9

2017

46153.0

31384.0

14769.0

%

100

68.0

32.0

4389739

5298152

5878100
6375000

1.064

0.551

متوسط نصيب الفرد من
الناتج املحلي حسب مساهمة
األنشطة االقتصادية غير
النفطية
0.512

100

51.9

48.1

2.430

1.083

1.347

100

44.6

55.4

2.431

0.770

1.661

100

31.7

68.3

14.917

10.167

4.749

100

68.2

31.8

6.792

3.468

3.324

100

51.1

48.9

7.240

4.923

2.317

100

68.0

32.0

املصدر -2 :اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،اإلدارة العامة للتخطيط االقتصادي واالجتماعي ،املؤشرات االقتصادية واالجتماعية،2610-2676 ،

جدول .05

-0اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،التنمية االقتصادية يف ليبيا ،0663-2676 ،ص .22

-3مصرف ليبيا املركزي ،إدارة البحوث واإلحصاء ،النشرة االقتصادية ،اجمللد  ،53الربع الثاين ،0623 ،جدول .07
-0ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اجمللد  ،55الربع األول ،0625 ،ص .03

-5األمم املتحدة ،دراسة متهيدية عن االقتصاد يف ليبيا ،الواقع واآلفاق ،ج ،2دراسة أولية ملشروع احلوار االجتماعي واالقتصادي اللييب ،ص.20
 -0موقع مصلحة اإلحصاء والتعداد ليبياhitps//fahack.com/art/Libya population. ،

الهوامش:

 -عرف املهتمون لشؤون البيئة منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين شعارات مثل((تنمية بال تدمري "وتنمية إيكولوجية" تشري إىل ضرورة
حتقيق الوئام بني متطلبات التنمية ومقتضيات محاية البيئة (موارد وتلويثا) ،ويف أواخر الثمانينيات القرن نفسه طلعت جلنة برونتالند بشعار"
التنمية املستدامة" إذ مل يعد األمر هو محاية البيئة بل أصبح يتناول سياسات التنمية واسبراتيجياهتا وتفاعالهتا املعقدة مع البيئة ،وانطالقا من
كون التنمية هي عملية االستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية لتطوير كافة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية
يف اجملتمع هبدف تلبية احتياجات الشعوب من غذاء ومسكن وعالج وتعليم وخلف فرص عمل وحتسني مستوى املعيشة .خدجية عبدالكرمي
اجملربي و عائشة عبدالسالم العامل ،البيئة والتنمية املستدامة ،مركز البحوث االقتصادية ،جملة البحوث االقتصادية ،مؤمتر التنمية االقتصادية يف
ليبيا -املاضي واملستقبل ،0660 ،اجمللد الرابع ،العدد األول ،0663 ،بنغازي ،ص .05
 -احلوكمة((تعددت التسميات ملصطلح احلوكمة مثل احلاكمية أو احلكمانية أو احلوكمة اإلدارية ومجيعها معربة ،فاختالف التسميات ال
يعين اختالف اهلدف ،فهي تركز على تفعيل مبدأ املشاركة املتمثل يف األفراد واملنظمات غري احلكومية يف برامج السياسات العامة وافخاذ
القرارات ومتابعة وتقيم مستوى أداء احلكومة ،لتحقيق هدف بلوغ خدمات أفضل تتسم جبودة عالية ،وهبذا يتغري دور احلكومة وابتعادها عن
التفرد يف رسم السياسات العامة وافخاذها القرارات إىل إشراك املستفيدين من اخلدمات العامة كمنظمات اجملتمع املدين واألفراد وأشراكهم يف
إدارة شئون الدولة باملشاركة رسم السياسات العامة إىل جانب املراقبة على أداء احلكومة)) .بسام بن عبداهلل البسام ،احلوكمة يف القطاع العام،
مركز البحوث ،اململكة العربية السعودية ،0620 ،ص.26
 مصطفى عبداهلل البوسيفي ،مرجع سابق ،ص .257 -علي امحد عتيقة ،أثر الببرول على االقتصاد اللييب  ،2606-2650دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت ،2670 ،ص .33
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 United Nation, Population Division, World Population Prospects the 2003Revision, New York . P. 178-188.
 مصطفى عبداهلل البوسيفي ،مرجع سابق ،ص .256 -200 عطية املهدي الفيتوري ،السياسات التجارية والتنمية االقتصادية ،جملة البحوث االقتصادية ،اجمللد الرابع عشر ،العدد األول،0663 ،ص.216
 جودت غورين ،مرجع سابق ،ص .053 علي امحد عتيقة ،مرجع سابق ،ص .237 مصطفى عمر التري ،التنمية والتحديث  ،نتائج دراسة ميدانية يف اجملتمع اللييب ،منشورات معهد اإلمناء العريب ،جامعة قاريونس ،بنغازي،، 2616ص .35-30
مصطفى عمر التري ،املرجع السابق ،ص .06-35شكري حممد غامن ،النفط ،اجلماهريية دراسة يف اجلغرافيا( ،حترير) ،اهلادي مصطفى أبولقمه و سعد خليل القزيري ،الدار اجلماهريية للنشروالتوزيع واإلعالن ،2665 ،ص.766
 وزارة التخطيط ،اخلطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،2675 -2673 ،ص .21 شكري حممد غامن ،مرجع سابق ،ص .761 عطية املهدي الفيتوري ،مرجع سابق ص.271 وزارة التخطيط والتنمية ،مشروع اخلطة اخلمسية الثانية  ،2670-2606اجلزء األول ،اهليكل االقتصادي العام ،الفصل الثاين،2606،ص .6
- مت تغري نظام احلكم عام  2606واتبع الصرف السنوي خالل الفبرة حىت  2673مبخصصات اختلفت قليالً عما ورد يف امليزانية
املعدة مسبقاً يف عهد اململكة الليبية.
*-طرحت مجموعة .من النصوص اليت عربت عن رؤية القائمني على التغري عام 2606م ،فجاءت يف إعالن دستوري ضمن جمموعة من النقاط ،حتقيق العدالة االجتماعية مبنع االستغالل ،وحتقيق
كفاية اإلنتاج ،عن طريق عالقات اشبراكية يف اجملتمع ،وحترير االقتصاد من التبعية ،والعودة إىل إلزامية التعليم والرعاية الصحية ،وامللكية العامة للشعب وزارة لتخطيط ،اخلطة الثالثية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،2675 – 2673،ص.30
 عطية املهدي الفيتوري ،مرجع سابق ص.276 ليبيا ،تقرير التنمية البشرية ،2666 ،مرجع سابق ،ص .55 وزارة التخطيط ،خطة التحول االقتصادية واالجتماعية ،2616 -2670 ،مرجع سابق ،ص .21 عبد اهلادي أمحد محودة ،التنمية املستدامة يف ليبيا ،جملة التخطيط والتنمية ،معهد التخطيط ،طرابلس ،اجمللد الثاين ،العدد األول، ،0661ص .22
 وزارة التخطيط ،خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ،2616-2670 ،مرجع سابق ،ص .03-00 اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ،2615-2612 ،مرجع سابق ،ص .6-1 - صدرت قوانني وقرارات خالل عقد سبعينيات القرن املاضي حتد من نشاط القطاع اخلاص ،ومتثلت يف القانون رقم  32لسنة
2676م ،بشأن شركات  ،وقرار مؤمتر الشعب العام لسنة  2670بتأميم التجارة ،وصدور القانون رقم  0لسنة 2671م بشأن حتديد
امللكية العقارية ومنع اإلجيار ،وإىل قرار مؤمتر الشعب العام لسنة  2613بإصدار قانون حترمي التجارة وحيرم على األفراد التعامل التجاري،
ومينحها للدولة بإقامة أسواق شعبية عامة .عيسى محد الفارسي ،اخلصخصة والتنمية االقتصادية يف ليبيا ،الصعوبات واآلثار االقتصادية
املتوقعةـ مؤمتر التنمية االقتصادية يف ليبيا ،06660/20/20-20 ،جملة البحوث االقتصادية ،اجمللد الرابع عشرـ الِعدد االولـ ،0663

ص.22
 عبداهلل عطوي ،جغرافية السكان ،دار النهضة العربية ،بريوت ،0662 ،ص.261 املربوك علي حممد حاللة ،تغري السكان وأثره يف كيان الدولة الليبيةـ ،0660-2650 ،رسالة ماجستري غري منشورة ،األكادميية الليبية، ،0665ص .262-266
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 -فمن جملس التخطيط األعلى واهليئة الفنية عام  2677تغريت إىل أمانة (وزارة) التخطيط بنفس العام ،ومع مطلع مثانينيات القرن
املاضي مت دمج أمانة (وزارة) التخطيط واالقتصاد عام  ،2615وحبلول عام  2660أضيفت وزارة املالية ليتشكل ثالث أمانات (وزارات)
مدجمة حتت مسمى أمانة التخطيط واالقتصاد واملالية ،ليتم الفصل يف مدة مل تتجاوز ثالث سنوات حتت مسمى أمانة (وزارة) التخطيط
واالقتصاد عام  ،2665وليتغري االسم إىل أمانة (وزارة) التخطيط عام  ،2661وخالل أقل من ثالث سنوات تتغري أمانة (وزارة) التخطيط
إىل اهليئة العامة للتخطيط عام  ، 0662ومبرور سنة تشكل جملس التخطيط العام وجمالس التخطيط يف الشعبيات وتعاد هيكلة التخطيط
ب شكل كامل ،ومل تتجاوز السنتني حىت تعاد تشكيل اللجنة الشعبية العامة(وزارة) للتخطيط عام ،0663املربوك علي حممد جاللة ،القوى
العاملة يف ليبيا  ، 0623-2673مساهتا الدميوغرافية أبعادها اجملاليةـ وتوزيعاهتا القطاعية واالقتصادية وعالقتها بالتنمية (،رسالة دكتوراه غري
منشوره)،جامعة سيدي حممد بن عبداهلل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس ،فاس ،اململكة املغربية ،0627 ،ص .306-301
 سالم الشامي ،قياس أثر تقلبات أسعار النفط يف أداء االقتصاد اللييب للسنوات( ،)0666 -2676جملة التخطيط والتنمية ،معهدالتخطيط ،طرابلس ،العدد اخلامس ،السنة اخلامسة ،0620 ،ص.77
 -تعرف اإلعالة بأهنا" جمموع فئة كبار السن أكثر من 05سنة وفئة صغار السن دون اخلامسة عشر إىل السكان الذين تبراوح
أعمارهم بني اخلامسة عشر والرابعة والستني".
 مصلحة اإلحصاء والتعداد ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،2673 ،ص .73 اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان ،2665 ،ص .15 امحد عبداهلل بيت املال ،تقيم أهداف خطط التنمية يف ليبيا ،دراسة حالة قطاع الصناعة عن الفبرة  ،2660-2676مركز البحوثاالقتصاديةـ جملة البحوث االقتصادية ،عدد خاص بأحباث خمتارة من مؤمتر التنمية االقتصادية يف ليبيا املاضي واملستقبلـ -20
0660/20/20ـ  ،ص.027-066ـ
 ربيعة عاشور املبسوط(،األبعاد املبرتبة على ظاهرة االقتصاد اخلفي اللييب) ،جملة العلوم اإلنسانية والتطبيقية ،جامعة املرقب ،العدد السادسوالعشرون ،0625 ،ص .50
 املرجع السابق ،ص .06 اهليئة الوطنية للمعلومات ،ليبيا :تقرير التنمية البشرية ،2666 ،ص.12 سعد خليل القزيري ،دراسات حضرية ،دار النهضة العربية ،بريوت ،0667 ،ص .026 -066ـ اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،املسح االقتصادي واالجتماعي ،اجلزء الثالث ،بيانات اإلنفاق والدخل العائلي،0663 -0660 ،
ص.23
ـ ـ مصلحة التخطيط العمراين ،املخطط الطبيعي طويل املدى ،0605 -0666 ،ص .0-2
 صدر قرار حيمل رقم ( )700لسنة  2616بشأن أسس تطبيق امللكية اجلماعية للوحدات االقتصادية ،ومت بالفعل نقل ملكية العديد منالوحد ات االقتصادية العامة إىل األفراد ،يف توجه يهدف إىل إعادة هيكلة البنية اإلنتاجية يف االقتصاد اللييب ،للمزيد ينظر :عبداهلل احممد
شامية ،التخطيط يف مرحلة التطوير االقتصادي ،معهد التخطيط -طرابلس ،مؤمتر مفهوم التخطيط يف ظل إعادة هيكلة االقتصاد اللييب،
( ،0660حترير) بشري حممد عاشور الدرويش وآخرون ،0661 ،ص .53
 املربوك علي حممد حاللة ،تغري السكان وأثره يف كيان الدولة الليبيةـ ،0660 -2650 ،مرجع سابق ،ص .030ـ اهليئة العامة للمعلومات ،تقرير التنمية البشرية يف ليبيا  ،2666ص.56
ـ ـ ديوان احلاسبة ،التقرير العام لسنة  ،0623ص .000 -005
ـ ـ وزارة التخطيط ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،مسح التشغيل والبطالة ،0626 ،ص.25
ـ هليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،املسح االقتصادي واالجتماعي ،اجلزء الثالث ،بيانات اإلنفاق والدخل العائلي،0663 -0660 ،
ص.23
ـ عبداهلل احلاسي ،دراسة متهيدية عن االقتصاد يف ليبيا ،الواقع والتحديات واآلفاق ،اجلزء األول من دراسة أولية ملشروع احلوار
االجتماعي واالقتصادي والسياسي اللييب ،األمم املتحدة.20 -25 ،0606 ،
ـ مصلحة اإلحصاء والتعداد ،ملخ أهم نتائج مسح التشغيل والبطالة ،0620 ،ص.0
ـ املنظمة الليبية للسياسات واإلسبراتيجيات ،واقع النفط اللييب واآلثار االقتصادية واالجتماعية لتوقف تصديره ،أغسطس  ،0620ص
26 -6
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مصادر المياه في مدينة بني وليد وسبل إدارتها
مقدمة:

أ .مفتاح عمران حممد كلم
قسم اجلغرافيا – كلية اآلداب – جامعة بين وليد

تعد املوارد املائية من أهم موارد الدولة الطبيعية ،وعنصراً أساسياً من مقومات قوة الدولة االقتصادية ،كوهنا عامالً
مهماً يف حتقيق برامج التنمية املختلفة ،لذلك حتظى بأيمية كبرية عند الدول و توليها الكثري من االهتمام.
يكسب موضوع املوارد املائية وإدارهتا يف مدينة بين وليد أيمية خاصة ،نظراً ملوقع منطقة الدراسة ضمن حزام املناخ شبه
الصحراوي املعروف بندرة األمطار وعدم انتظام كميات هطوهلا مما يقلل فرص االستفادة منها ،وافتقارها للمسطحات
املائية اجلارية مثل األهنار والبحريات ،وبذلك كان االعتماد على املياه اجلوفية بنسبة قد تصل إيل  %65مقارنة باملصادر
األخرى ،يف خمتلف االستخدامات املنزلية و الزراعية و الصناعية  ،وهو ما يؤدي إيل تفاقم الوضع املائي باملدينة ،حيث
إن استغالل املياه اجلوفية وبشكل كبري ينعكس سلباً على هذا املورد الطبيعي كماً ونوعاً ،و بذلك جاءت هذه الدراسة
امل وسومة بعنوان (مصادر املياه يف مدينة بين وليد وسبل إدارهتا) واليت تتناول تقييم واقع املوارد املائية ،وحتديد مصادرها
والكميات املنتجة منها و تأمني االحتياجات املائية بالكمية والنوعية املطلوبة واحلفاظ على التوازن املائي وتنمية املوارد
املائية ملواجهة الزيادة السكانية والتطور الذي تشهده املدينة ،ومعرفة البديل األمثل لتوفري املياه العذبة.

مشكلة الدراسة:

إن زيادة عدد سكان مدينة بين وليد ،وتوسيع املشاريع االقتصادية فيها ،و التغريات املناخية ،وغري ذلك سبب يف حمدودية
حصة املدينة من املياه ،ومن هذا املنطلق ميكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية :
 -2هل توجد هنالك إدارة استخدامات للموارد املائية يف مدينة بين وليد يف ظل ظروف حمدودية هذه املوارد؟
 -0ما مدى مالءمة املياه اجلوفية ملختلف االستخدامات املنزلية و الزراعية و الصناعية؟
 -3هل للعوامل املناخية تأثري يف املوارد املائية يف منطقة الدراسة؟

فرضيات الدراسة:

من أجل حتقيق أهداف الدراسة وضعت بع الفروض يف النقاط اآلتية:
 -2ال توجد هنالك إدارة استخدامات للموارد املائية يف مدينة بين وليد.
 -0تتباين املياه اجلوفية يف مدى صالحيتها ملختلف االستعماالت البشرية مكانيا وزمانيا.
 -3قلة معدالت األمطار الساقطة أدت إىل ضعف التغذية الطبيعة للخزانات اجلوفية.

أهمية الدراسة :

تكمن أيمية هذه الدراسة يف حيوية املوضوع والذي من خالله سيتم القاء الضوء على مشكلة املياه يف مدينة بين
وليد و اخنفاض منسوب املياه اجلوفية ،وما تعانيه املدينة من عجز مائي سيكون له خماطر يف املستقبل

أهداف الدراسة:

 -2دراسة واقع املوارد املائية يف منطقة الدراسة.
 -0معرفة أهم مصادر املياه باملدينة والكميات املنتجة منها ،واالحتياجات املستقبلية من املياه.
 -3وضع تصور مستقبلي ميكن أن يسهم يف إدارة املوارد املائية يف ظل نق املياه.
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منهجية الدراسة :

اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي املستند إىل البيانات املتوافرة واملصادر اليت تتناول املوضوع،
فضال عن البحوث والدراسات املنشورة يف اجملالت العلمية وتقارير اهليئات احلكومية والدولية املهتمة باملوارد املائية الليبية.

منطقة الدراسة:

تقع مدينة بين وليد يف اجلزء الشمايل الغريب لليبيا ما بني دائريت عرض َ 32ْ.00ً.05وَ 32ْ.56ً.06مشاال وبني خطي
()2
طولَ ْ14.50ً.06و َ ْ20.16ً.76شرقا ،كما هو موضح يف اخلريطة (.)2
وتشمل احلدود املكانية ملنطقة الدراسة كامل مدينة بين وليد املمتدة على جانيب وادي بين وليد من املطار جنوباً إىل
حي الزعرة مشاالً
خريطة رقم ( )2موقع مدينة بين وليد

املصدر :من إعداد الباحث استنادا على خريطة األقاليم )0660مصلحة التخطيط العمراين)

إدارة الموارد المائية :

تعين إدارة املوارد املائية العملية اليت من خالهلا يتم احملافظة على كمية املياه املتاحة ،واستعماهلا بطرق سليمة ألن ؛ذلك
يسهم يف حتقيق األمن املائي الذي بدوره حيقق األمن الغذائي ،وتطوير االقتصاد الوطين وحتقيق برامج التنمية املستدامة،
ما يفضي إىل حتقيق األمن القومي للدولة بشكل عام ،ولتحقيق هذا اهلدف ينبغي تنظيم واستثمار املوارد املائية وتوزيعها
()2
على خمتلف االستعماالت بشكل يتالءم مع كمية وجودها.
وتعرف أيضاً إدارة املوارد املائية بأهنا عملية معقدة تشمل كل املراحل املتكاملة ألعمال التخطيط والتنفيذ والتشغيل
وصيانة املوارد املائية ،مع االخذ بنظر االعتبار كل العوائق والعوامل املؤثرة والفاعلة يف ذلك والسعي حنو تقليل السلبيات
()2
على البيئة والعمل على زيادة العوائد االقتصادية للمجتمع وكذلك احداث التوازن بني املوارد املتاحة والطلب عليها.
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إن موقع منطقة الدراسة ضمن حزام املناخ شبه الصحراوي املعروف بندرة األمطار ،وافتقارها للمسطحات املائية ،أنعكس
ذلك على مواردها املائية ،حيث املياه اجلوفية املصدر الرئيسي املتاح لتغطية زيادة الطلب على خمتلف االغراض ،ويف ظل
هذه املعطيات للوضع املائي يف منطقة الدراسة ،وما هتدده من خماطر ،حيت تشري املعطيات إىل العجز يف املياه اجلوفية
نتيجة عمليات االستهالك املفرط وفقدان املياه عن طريق التسرب من شبكة اإلمداد املائي ،وهتدف إدارة املوارد املائية
إىل تأمني االحتياجات املائية من حيث الكمية والنوعية واحلفاظ على التوازن املائي ،وتنمية املوارد املائية ملواجهة الزيادة
السكانية ،وذلك من خالل وفرة املياه لغرض استعماهلا يف املنازل بشكل دائم ولري املزارع الصغرية ذات االكتفاء الذايت،
باإلضافة التنمية البيئية املستدامة أي محاية وصيانة املياه اجلوفية ومجيع املوارد املائية وتأمني املياه الصاحلة لالستعمال على
()0
املدى الطويل ،وذلك تلبية الحتياجات احلاضر واملستقبل وترشيداً يف االستهالك ومحاية املوارد من التلوث.
وإدارة املوارد املائية هي العملية اليت ميكن مبوجبها للدولة أو املؤسسات املختصة من التأثري على كمية ونوعية املياه املتاحة
حالياً ومستقبالً لالستخدامات املالزمة هلا والعمل على التقليل من تأثرياهتا.
 -1ترشيد استهالك الموارد المائية :

يتوزع استهالك املياه على ثالثة استخدامات رئيسية وهي زراعية و صناعية و استهالك منزيل ،وتعد الزراعة من أكثر
األنشطة االقتصادية استهالكاً للمياه ،حيت تستهلك بنحو  %70من إمجايل املوارد املائية ،إن سوء االستخدام هلذه
املوارد يسهم يف هدر كميات هائلة من املياه ،وخاصة اليت تستخدم نظام الري التقليدي الذي يؤدي إىل خسارة كبرية
للمياه ،وذلك نتيجة التبخر ،والسيما يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ،ومن أجل ذلك جيب استخدام أنظمة الري احلديثة
وأنظمة الري املوضوعي والري السطحي املطور والري بالتنقيط  ،باإلضافة إىل ذلك ينبغي أيضا ترشيد استخدام مياه
االستعمال احلضري واالستخدام الصناعي.
 -2زيادة امدادات الموارد المائية غير التقليدية :

تزداد احلاجة إيل املياه الصاحلة لالستعماالت الزراعية واملنزلية و الصناعية و التجارية سنة بعد أخرى بسبب النمو
السكاين السريع وارتفاع املستوى املعيشي والصحي واحلاجة املتزايدة للغذاء ،تعد منطقة الدراسة منطقة داخلية ال ميكنها
استخدام املورد املائي البحري ،لكن ميكن استثمار مياه الصرف الصحي وإعادة استعماهلا يف األغراض الزراعية ،وذلك
بربط املنطقة بشبكة موحدة للصرف بدل ما هي عليه اليوم من خزانات لآلبار السوداء ،عن طريق معاجلة هذه املياه
(مياه الصرف الصحي) تتحول إىل مورد مائي بديل ميكن االستفادة منه عوضا عن املياه اجلوفية يف ري بع األنواع من
()2
احملاصيل.
باإلضافة إىل حتلية مياه اآلبار اجلوفية اليت تزيد فيها نسبة امللوحة عن املعدالت العاملية لالستخدام البشري ،وهبذا
ميكن االستفادة من هذا املصدر البديل يف ري احلدائق العامة واملنتزهات ،وتنظيف الشوارع وغريها من االستعماالت اليت
حتافظ على استهالك املياه اجلوفية وعدم استنزافها.

الموارد المائية المتاحة في مدينة بني وليد.

تقسم موارد املياه يف مدينة بين وليد حبسب مصادرها إىل األمطار و املياه اجلوفية و املياه السطحية الناجتة من جريان
األودية يف مواسم سقوط املطر ،والثانية املياه احملالة ،ومياه النهر الصناعي.
 -1األمطار:

تعترب أمطار منطقة الدراسة مومسية يف فصل اخلريف والشتاء والربيع وغري منتظمة ،وفختلف معدالهتا من سنة ألخرى،
حيث يبلغ متوسطها السنوي  50.4ملم ،و اجلدول ( )2يبني املعدل السنوي لكمية األمطار يف منطقة الدراسة.
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جدول ( )2المعدل السنوي لكمية األمطار في مدينة بني وليد من سنة 0626-1998
الشهر
المعدل

السنوي

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

0.5

0. 0

1.6

7.0

3.6

2. 0

6. 0

6

6

3.6

1.0

0.3

املصدر :حمطة األرصاد اجلوية بين وليد  ،بيانات غري منشورة .0626 ،

يوضح اجلدول ( )2اخنفاض معدالت التساقط وعدم كفاية املطر من حيث إن الكمية الساقطة من األمطار واليت
تسهم يف تغذية املخزون اجلويف أقل بكثري من الكمية املسحوبة يف الوقت احلايل وقد أدي هذا إىل هبوط منسوب املياه
اجلوفية مبنطقة الدراسة.

 -2المياه السطحية:

تفتقر مدينة بين وليد إىل جريان املياه السطحية بسبب طبيعة ُمناخها الذي يبلغ معدالت سقوط األمطار 56.0
ملم يف السنة ،مما جيعل االعتماد على املياه السطحية يف االحتياجات املائية ال يتجاوز  )2(.%3ورغم قلة األمطار

الساقطة إال أن سقوطها املفاجئ ونوع البربة والصخور السائدة يؤدي إىل حدوث جريان املياه يف بع أودية املنطقة مما
دعا السكان إىل إقامة سدود و حواجز حجرية يف هذه األودية ملنع اجنراف البربة و حجز كميات املياه داخل أراضيهم
تضيف موارد املياه السطحية الكثري إىل إمدادات املياه يف مدينة بين
لالستفادة منها ،لذلك ووفقا للظروف احلالية ،ال ُ
وليد.

 -3المياه الجوفية:

تعتمد احتياجات مدينة بين وليد املائية على املياه اجلوفية حيث تشكل املصدر األساس للمياه املستعملة يف قطاعات
و أنشطة خمتلفة أيمها الزراعة و الري و اإلستخدامات املنزلية و الصناعية و االقتصادية و الصحية ،وتوجد يف منطقة
الدراسة العديد من اآلبار اجلوفية موزعة على أحناء املدينة ،يبراوح مستوى املياه الثابت هبا ما بني  236 -35مبر حتت
سطح األرض ،حيث يوجد حوايل أكثر من عشرين بئرا جوفيا تليب جزءاً كبرياً من حاجة املدينة من مياه الشرب و
االستخدامات األخرى ما بني آبار ارتوازية عميقة و آبار سطحية عادية )0(،وفختلف إنتاجية هذه اآلبار من بئر إىل
أخرى ،حيت تبراوح ما بني  206-21مبراً مكعباً/ساعة وأما أعماقها فهي ما بني 2660- 206مبراً ،بينما تبراوح نسبة
األمالح فيها بني  2066-2366جزء يف املليون تقريبا ،باإلضافة إىل ارتفاع يف درجة حرارة املياه املستخرجة واليت تصل
إيل  ،o00وتقدر كمية اإلمداد اليومي من املياه اجلوفية إيل  27330مبراً مكعباً )2( ،باإلضافة إىل التغذية اليت تستمدها
من خزان النهر الصناعي تقدر 00666م/3يوم ،أما اخلزنات األرضية ذات سعة تبراوح ما بني 2566-56م ،3عددها
أربعة وعشرون خزانا أرضيا ،منها سبعة خزانات سيئة وخزان واحد غري مكتمل و البقية الزالت تستخدم يف عملية توزيع
املياه مبطقة الدراسة )0(.ونتيجة لالستغالل املفرط للمياه اجلوفية بشكل مستمر ومتزايد أدى ذلك إىل ضعف يف إنتاجية
اآلبار بصفة عامة وبعضها غري صاحل للشرب ،مما يدل على أن كثرياً من األحياء السكنية يف املدينة تعاىن قلة املياه خاصة
يف فصل الصيف ،فشركة املياه والصرف الصحي و إدارة التشغيل والصيانة باملدينة ،مل يضعا يف اعتباريما النمو السكاين
املتزايد الذي تشهده املدينة ،وهل تغطى تلك النسب اليت تضخها اآلبار كل متطلبات السكان من املياه؟ مما ترتب على
ذلك حدوث عجر مائي باملدينة.
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خريطة ( )0موقع اآلبار االرتوازية واملقبرحة يف مدينة بين وليد

املصدر :من إعداد الباحث ،استنادا إىل بيانات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ،والصورة الفضائية ،ملدينة بين وليد سنة .0621

يالحظ من خالل اخلريطة ( )0أن شركة املياه والصرف الصحي و إدارة التشغيل والصيانة باملدينة ،تعمل على تنفيد
العديد من اآلبار االرتوازية تصل إمجايل هذه اآلبار إىل واحد وعشرين بئرا وتصل أعماقها إىل حويل 2066مبراً ،أما
اخلزانات املقبرح تنفيذها مبدينة بين وليد ذات سعة5666م 3عددها أربعة خزنات أرضية ،موزعه على بع األحياء اليت
تعاين من نق يف مياه الشرب كما هو موضح باجلدول (.)0
جدول ( )0اآلبار واخلزانات املقبرح تنفيذها يف مدينة بين وليد
النوع
بئر

حقل
آبار

لعدد

العمق (مبر)

موقع اخلزانات

السعة

موقع اآلبار
خزان النهر الرئيسي

--

√

0

%06±2066

خزان املناسلة (منطقة
مقراو)

 5666م3

حي املناسلة (مقراو)

--

√

3

%06±2066

خزان (االساحقة
الزيادات  -اللطفة)

حي (االساحقة  -الزيادات
 -اللطفة)

--

√

3

%06±2066

خزان (الدلول اجلديد -
القطانشة اجلديد)

 5666م3

حي (الدلول اجلديد -
القطانشة اجلديد)

--

√

3

%06±2066

خزان (الغوارات  -فدراج
 -الغزاالت)

 5666م3

حي (الغوارات  -فدراج -
الغزاالت)

--

√

3

%06±2066

--

--

-

 5666م3
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كلية التقنية االلكبرونية

√

--

2

%06±2066

--

--

النورة

√

--

2

%06±2066

--

--

الزعرة

√

--

2

%06±2066

--

--

املصدر :الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي ،مكتب خدمات بين وليد ،إدارة التشغيل والصيانة باملنطقة الوسطي ،بيانات غري منشورة .0621

وبناء على ما سبق ،فإن إدارة املوارد املائية يف مدينة بين وليد ،حتتاج إىل هياكل فنية وإدارية وقانونية ،ومؤسسات ذات
إمكانيات حيت ميكن هلا أن حتقق أهدافها ،وذلك من خالل اهتمامها باستخدام املياه واملوارد ذات الصلة أفضل استخدام،
واحلد من هدر املياه يف املستقبل واحملافظة عليها من التلوث واالستنزاف ،وتنمية املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية،
ومواجهة التأثريات احملتملة للتغريات املناخية على املوارد املائية ،ورفع درجة الوعي لدى املواطنني حول قضايا املياه والبيئة
وتأمني مياه الشرب ،أما فيما يتعلق بالزراعة فينبغي االستعانة بتقنيات حديثة يف استخدام املياه أفضل استخدام يف الزراعة
املروية ويف الزراعة البعلية على حد سواء ومنع زراعة بع احملاصيل اليت تستهلك كميات كبرية من املياه.

 -1مياه النهر الصناعي:
تتمثل املياه املنقولة إىل مدينة بين وليد يف مياه النهر الصناعي وهي مياه جوفية موجودة بكثرة يف اخلزانات اجلوفية يف
اجلنوب اللييب  ،يتم جلبها عن طريق أنابيب خرسانية ضخمة ،وهي تعد أحد املصادر املائية البديلة اليت ميكن االعتماد
عليها من حيث الكمية و النوعية يف فخفيف العبء على املخزون اجلويف يف املدينة ،تتغذى مدينة بين وليد وبشكل
رئيسي على خطوط مياه النهر الصناعي حيث مت ربط مياه النهر خبط تغذية من خزان املطار إىل الوادي مبسافة 30كم
وذلك بقطر  066ملم وقوة ضغط  26بار تقريبا ،بكمية من املياه تقدر حبوايل  00666م 3يوماً لتصل إىل خزانات
()2
التجميع باملدينة أو ربطها مباشرة مع الشبكة.

استعماالت المياه في مدينة بني وليد :

تزداد كميات الطلب على املياه مع زيادة النمو السكاين و االقتصادي و احلضري و تتنوع هذه االستعماالت مع
ظهور متغريات جديدة تتواكب مع املشاريع التنموية و التحديات األمنية و التغريات املناخية و متطلبات األمن الغذائي
و زيادة الطلب على احملاصيل الزراعية ،يستهلك قطاع الري و الزراعة يف أودية بين وليد الكمية األكرب من استعماالت
موارد املياه بنسبة تقدر حبوايل  %70.05أي:مبقدار 31.7مليون م/3سنة ،حيث تصل املساحات املروية إىل 6450هكتار
ونتيجة السحب الكبري للمياه املستعملة يف الزراعة اخنف مستوي املاء ،مما أثر سلباً على آبار منطقة الدراسة (مدينة
بين وليد)  ،بينما تستهلك االستعماالت املنزلية حوايل 20.0مليون م/3سنة أي :بنسبة  %00.11وذلك من واقع عدد
السكان الذي بلغ عام0621م حوايل 206700نسمة مبتوسط استهالك يومي  300لبر/فرد/اليوم ،وأخريا يأيت االستهالك
الصناعي للمياه اليت يتم استهالكها سنويا ،حيث بلغت هذه الكمية حوايل 351ألف م/3سنة ،أي :بنسبة  %6.07من
مجلة االستهالك السنوي للمياه ،وترجع ضآلة هذه النسبة إىل أن معظم الصناعات باملدينة صناعات أولية غري مستهلكة
للمياه ،ومل تدخل املنطقة مرحلة التصنيع بشكله املعروف ،وبناء على االستخدامات السابقة تبني أن منطقة الدراسة
()2
تستهلك كميات كبرية من املياه اجلوفية واليت تقدر حبوايل 53.0مليون م/3سنة يف خمتلف القطاعات.
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شكل ( )2استعماالت املياه يف مدينة بين وليد

املصدر :من عمل الباحث استناداً إىل اإلحصائيات املوجودة يف املنت

دور اإلدارة في تأمين مصادر المياه العذبة بمدينة بني وليد

أوالً -توفري املياه الصاحلة للشرب مبدينة بين وليد.

ثانياً -القيام بالدراسات واألحباث لضمان االستعمال األمثل للموارد املائية املتاحة.
ثالثاً -محاية املوارد املائية من التلوث و احلد من تدهور نوعيتها.

رابعاً -مواجهة التأثريات احملتملة للتغريات املناخية على املوارد املائية.

خامساً -تنمية املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية.

سادساً -تعزيز تطبيق منهجية اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.

النتائج :

 -2حمدودية املوارد املائية من جهة ،وقلة املصادر السطحية واستنزاف املصادر اجلوفية من جهة أخرى.
 -0وقوع منطقة الدراسة ضمن املناخ الصحراوي وشبه الصحراوي الذي يتسم بارتفاع معدالت احلرارة وقلة معدالت
األمطار وتذبذهبا من عام آلخر.
 -3تقادم شبكات املياه داخل منطقة الدراسة مما يسبب فاقداً كبرياً للمياه بدون فائدة.
 -0عدم االهتمام مبوارد املياه غري التقليدية مثل حمطات التحلية (الصرف الصحي) وإعادة استعماهلا يف األغراض الزراعية.
 -5اخنفاض مستوى الوعي لدى بع املواطنني حول أيمية املياه واستخداماهتا وعدم تنفيذ كامل القواعد واملعايري
الرشيدة الستخدامات املياه.

التوصيات :
-2
-0
-3
-0
-5

تفعيل قوانني محاية املياه والتشديد على تطبيقها ،وعدم منح تراخي حلفر اآلبار اجلوفية بشكل عشوائي.
البركيز على معاجلة مياه الصرف الصحي واستغالهلا يف القطاع الزراعي وكذلك للحفاظ على البيئة.
االستعانة بإقامة السدود والصهاريج حلجز وجتميع مياه األمطار بالرغم من قلتها ،ودراسة أمكانية مسايمتها
يف سد العجز املائي.
ضرورة إجراء عملية الصيانة الدورية والعاجلة لشبكات اإلمداد املائي لتجنب الفاقد من املياه املهدورة.
أخذ العينات املائية من اآلبار وأجراء التحاليل الكيميائية هلذه املياه دوريا.
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 -0اتباع احدث نضم الري مثل الري بالتنقيط والري حتت السطحي والري املوضوعي واالبتعاد عن نظم الري
التقليدي للعمل على زيادة القدرة اإلنتاجية.
 -7تركيب عدادات مياه للمزارعني ملنع استنزاف املياه وتبذيرها.
-2
-0
-3
-0
-5
-0
-7
-1
-6

المراجع.

أمانة التخطيط  ،مصلحة املساحة ،األطلس الوطين  ،خريطة اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا.2677 ،
الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي ،مكتب خدمات بين وليد ،إدارة التشغيل والصيانة باملنطقة الوسطي،
بيانات غري منشورة .0621
حسن حممد اجلديدي  ،البدائل املطروحة ملواجهة تناق املياه اجلوفية  ،دار الشموع الثقافية ،ط.0661 2
رميا إبراهيم محيدان ،سياسات إدارة املوارد املائية يف ليبيا الواقع والتحديات و اإلسبراتيجات املستقبلية ،املنظمة
الليبية للسياسات و اإلسبراتيجات ،طرابلس ،أبريل .0627
عبدالقادر علي الغول ،إدارة املوارد املائية – اسبراتيجية لتحقيق االمن املائي يف ليبيا ،جملة املنتدي اجلامعي
للدارسات اإلنسانية والتطبيقية ،العدد  ،03مارس .0626
حممد امحد السامرائي ،موسوعة املصطلحات العلمية يف اجلغرافيا السياسية واجليوبوليتك ،ط ،2الذاكرة للنشر
والتوزيع0620 ،م.
حممد فرج مفتاح أشليبطة ،إدارة املوارد املائية يف بين وليد ،جملة املتكأ للدراسات االسبراتيجية واملستقبلة ،العدد
 ،7يونيو .0626
مفتاح عمران حممد ،الضغط السكاين على املوارد املائية يف منطقة بين وليد ،رسالة ماجستري غري منشورة
،األكادميية الليبية للدراسات العليا طرابلس.0623
مفتاح عمران حممد كلم ،اآلثار السلبية الستنزاف املياه اجلوفية يف مدينة بين وليد ،دراسة يف جغرافية املياه،
املؤمتر اجلغرايف اخلامس عشر حتت عنوان اجلغرافيا ودورها يف التخطيط للتنمية يف ليبيا0606 ،
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سياحة البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية المكانية في منطقة اكاكوس

Desert environment tourism and sustainable development in the Acacus region

ا .حنان رجب الضبع
قسم العلوم اجلغرافية ،كلية اآلداب العجيالت

الملخص

h.aldhabaa@zu.edu.ly

هدف البحث إىل معرفة مدى إسهام س ياحة البيئة الصحراوية مبنطقة اكاكوس يف حتقيق التنمية املستدامة ،ملا تتوفر
يف املنطقة من مقومات طبيعية وثقافية ،لتطوير األنش ــطة الس ــياحة يف البيئة الص ــحراوية مبا يش ــكل فرص ــة لتحقيق منافع
اقتصــادية على املســتوى احمللى .وتوصــل إىل نتائج عدة ،أبرزها :إن هناك ضــعفاً وإيماالً للســياحة الصــحراوية يف املنطقة
رغم توفر مقوماهتا وهذا يعطل عجلة التنمية االقتصادية ،ويعيق حتقيق التنمية املستدامة على املستوى احمللى الوطين.
والتوص ــية لتنفيذ منتزه اكاكوس مس ــاك الوطين حلماية املوارد الطبيعية واألثرية للمنطقة ،وجعل الس ــياحة الص ــحراوية من
حمركات النمو االقتصادي بديال عن النفط ،وحتقيق التنمية املستدامة.
The aim of the research is to find out the extent of the contribution of desert
environment tourism in the Acacus region to achieving sustainable
development, given the natural and cultural components available in the
region, to develop tourism activities in the desert environment, in a way that
constitutes an opportunity to achieve economic benefits at the local level.
The research reached several results, most notably that there is weakness and
neglect of desert tourism in the region despite the availability of its
components, and this impedes the wheel of economic development and
impedes the achievement of sustainable development at the local and
national level.
The recommendation is to implement the Acacus Misak National Park to
protect the natural and archaeological resources of the region, make desert
tourism one of the engines of economic growth, an alternative to oil, and
achieve sustainable development.

المقدمة:
تعد الس ـ ـ ــياحة من أكثر الص ـ ـ ــناعات منوا يف العامل  ،حيث أص ـ ـ ــبحت اليوم ركيزة من ركائز الناتج القومي  ،فهي تعد
ظاهرة اجتماعية اقتص ـ ـ ـ ــادية وص ـ ـ ـ ــناعة قائمة بذاهتا تش ـ ـ ـ ــكل حمط اهتمام مجيع الدول ملا هلا من آثار اجيابية على خمتلف
اجلوانب االقتصـ ــادية واالجتماعية ،إال أن هذا االهتمام والنمو الواسـ ــع للسـ ــياحة أدى إىل ظهور آثار سـ ــلبية على البيئة
وعلى خص ـ ــوص ـ ــية اجملتمعات وعاداهتا وثقافاهتا ،والتخفي من حدة هذه اآلثار تبين مفهوم الس ـ ــياحة املس ـ ــتدامة الذي
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أشـ ـ ــارت إليه العديد من املؤمترات الدولية منها املؤمتر العاملي للسـ ـ ــياحة املسـ ـ ــتدامة الذي انعقد يف لنزوريت سـ ـ ــنة 2665
والذي أ قر ميثاق الس ـ ــياحة املس ـ ــتدامة وأكد على التنمية الس ـ ــياحية اليت حنتاج القيام هبا يف إطار التنمية املس ـ ــتدامة اليت
تتناول املقومات الطبيعية والثقافية والبش ـ ـ ـ ـرية )2(،وهذا زاد من االهتمام واإلقبال على س ـ ـ ــياحة البيئة الص ـ ـ ــحراوية  ،ألهنا
تعتمد على عوامل اجلذب الطبيعية والبيئية والثقافية ،فهناك من األفراد من يقضـ ـ ــون عطلهم بعيدا عن ضـ ـ ــوضـ ـ ــاء احلياة
احلديثة.
متثل السياحة الصحراوية أهم أنواع السياحة الطبيعية حيث بدأت الصحاري تستقطب األفراد الذين يبحثون عن اهلدوء
ومش ــاهدة الطيور والزواحف والتزجل على الرمال وس ــباقات الس ــيارات على الرمال واملهرجانات اخلاص ــة باملوروث الثقايف
لشعوب الصحراء.
تغطي الصــحراء الليبية ما يزيد عن  %66من مســاحة البالد اإلمجالية حبيث متتلك كل مقومات املنتج الســياحي من
األمكنة التارخيية واألثرية اليت يعود تارخيها إىل عص ـ ــور ما قبل التاريخ ،إضـ ـ ــافة إىل الثقافة والفنون الشـ ـ ــعبية يف الواحات
واملدن الصحراوية ،مما ينتج العديد من الفرص للقيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية تليب رغبة السائح و املغامر واهلاوي
للسـ ــفر عرب املسـ ــالك الصـ ــحراوية ،ويعد اجلنوب الغريب من ليبيا من أكثر املناطق بروزا يف الصـ ــحراء حيث فيه سـ ــلسـ ــلة
جبال اكاكوس واآلثار والفنون ،ورســومات احليوانات على الص ــخور ،باإلضــافة إىل مناظر الطبيعية املتمثلة يف الص ــخور
والسلسلة اجلبلية .
إن منطقة اكاكوس تعد أكثر املناظر الطبيعية متيزا يف العامل ،حيث فختزن التاريخ البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري يف كهوفها ومظاهر الكثبان
الرملية ،واملرتفعات الص ـ ــخرية اليت ش ـ ــكلت األقواس واألخاديد ،ولذا يهتم هذا البحث بدراس ـ ــة تلك املقومات الطبيعية
ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.

مشكلة البحث :

 -2هل تتميز منطقة اكاكوس مبقومات طبيعية وبشرية تساعد على إقامة تنمية مستدامة؟
 -0هل عدم االهتمام باملواقع األثرية والتارخيية وصيانتها يعد عائق لتنمية السياحة؟
 -3ما اآلثار االقتصادية النامجة عن تنمية السياحة الصحراوية؟
 -0ما الوسائل أو الربامج اليت جيب اتباعها لتنمية السياحية يف منطقة اكاكوس؟
 -5هل ميكن أن تسهم سياحة البيئة الصحراوية يف دفع عملية التنمية املستدامة؟

فرضيات البحث :

 -2للعوامل الطبيعية والبشرية أثر يف تنمية مستدامة للسياحة واملساعدة يف اجلذب السياحي.
االهتمام باملواقع األثرية والتارخيية حيافظ على طابعها
 -0معاجلة معوقات التنمية يف املنطقة حيسن من النشاط االقتصادي وزيادة الدخل وتوفري فرص العمل.
 -3االهتمام بالبنية التحتية وترميم األمكنة السياحية يساعد على النهوض بالتنمية السياحية
 -0تعد سياحة البيئة الصحراوية وسيلة مهمة للتنمية املستدامة يف منطقة اكاكوس.

أهداف البحث :

 -2ابراز مالمح السياحة الطبيعية والبشرية باملنطقة.
 -0التعرف على أشكال سياحة البيئة الصحراوية والبرويج هلا.
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 -3إبراز السياحة الصحراوية كقيمة مضافة للنشاط االقتصادي.
 -0إظهار املعوقات اليت تعوق سياحة البيئة الصحراوية باملنطقة.
 -5اخلروج بتوصيات قد تفيد صناع القرار يف هذا اجملال.

 -.أهمية البحث :

 -2إلقاء الضوء على املناطق الصحراوية املهمة إلقامة تنمية مستدامة يرتكز عليها االقتصاد الوطين.
 -0تنمية السياحية الصحراوية الزاهرة باملظاهر واملواقع األثرية وعوامل اجلذب املختلفة.
 -3رص ـ ـ ــد مقومات الس ـ ـ ــياحة الص ـ ـ ــحراوية وتنميتها ووض ـ ـ ــع بع التص ـ ـ ــورات للنهوض بالس ـ ـ ــياحة البيئية
الصحراوية.

منهج وأدوات البحث :

لقد مت اختيار املنهج بني الوصــفي والتحليلي جلمع البيانات الالزمة وحتليلها إىل معلومات لتحقيق هدف الدراســة ،كما
اس ــتعانت الباحثة باملنهج اإلقليمي والتارخيي لتحديد املنطقة ،ومت اس ــتخدام املس ــح املكتيب املتمثل يف الكتب واملقاالت
والرسائل العلمية.

حدود البحث :

تقع منطقة اكاكوس يف اجلزء اجلنوب الغريب من ليبيا بالقرب من احلدود الليبية اجلزائرية متتد مشاال حىت منطقة العوينات
وجنوبا حىت غات موازية لوادي تنزوفت الذي يفص ــله عن املص ــدات االوىل لتاس ــيلي غربا ،واىل الش ــرق متتد إىل أراض ــي
امس ـ ـ ــاك الواسـ ـ ـ ــعة ،وهي كتلة من احلجر الرملي ،وفلكيا تقع بني دائريت عرض ° 00 ' 36و  ° 00مشاال ،وخطي
طول ° 26 '26و ° 26 '05شـرقا ،وتغطي مساحة تزيد عن  5666كيلومبر مربع .يبراوح االرتفاع بني  066مبر
(\)0
مبرا فوق سطح البحر يف الغرب.
فوق مستوى سطح البحر يف الشرق وإىل ً 2006
خريطة ()1منطقة اكاكوس

املصدر :من عمل الباحثة باستخدام برنامج Arc Gis

الدراسات السابقة

تعد سـياحة البيئة الصـحراوية من املوضـوعات املهمة واليت مل يتم دراسـتها دراسـة جغرافية متكاملة وإمنا اُشري إليها يف
بع الدراسات السياحية لبع املدن والدول ومن هذه الدراسات:
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 -1الدراس ـ ـ ـ ــة اليت قام هبا جنيب حممد محودة الش ـ ـ ـ ــعايف  ،د .عبداحلفيظ حس ـ ـ ـ ــني اهلروط  ،فراس مس ـ ـ ـ ــلم ابو قاعود ،
التحديات والعوامل املؤثرة يف جذب االســتثمارات الس ــياحية يف دول الربيع العريب مع اإلشــارة إىل الس ــياحة الليبية س ــنة
 ، 0625واليت وضح فيها إن ليبيا متتلك آثار ما قبل التاريخ تتمثل يف النقوش والرسوم الصخرية كما يف جبال اكاكوس
 ،فإذا مت توظيف هذه اإلمكانيات و املقومات السـ ــياحية بشـ ــكل فان ذلك يعكس على وجود اسـ ــتثمار حقيقي يعمل
على خلق فرص عمل جديدة يف هذا القطاع وحتسـ ـ ــني مسـ ـ ــتوى دخل املواطن وتوفري إمكانية وجود اسـ ـ ــتثمار سـ ـ ــياحي
يعمل على زيادة أعداد السياح يف الدولة الليبية.
 -2الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة اليت قامت هبا ربيعة عبدالكرمي على بلومي عن السـ ـ ـ ـ ـ ــياحة الصـ ـ ـ ـ ـ ــحراوية مبنطقة مرزق مقوماهتا وإمكانية

اســتغالهلا ســنة 0620م واليت جاء يف نتائجها إن الســياحية يف منطقة الدراســة تعاين من معوقات مثل :ضــعف وســائل
اإلعالم واإلرش ــاد الس ــياحي اليت تزيد من وعي اجملتمع وتطوره ،وض ــعف وس ــائل النقل العامة وخاص ــة الس ــياحية منها،
الظروف املناخية عدم توفر خرائط توض ـ ــيحية مبينا عليها املواقع األثرية ،بعد بع املواقع الس ـ ــياحية عن الطرق املعبدة،
العبت البيئي باملواقع السياحية وعبت اإلنسان باملواقع السياحية.

محاور البحث :

أوال -سياحة البيئية الصحراوية والتنمية املستدامة.
ثانيا -مقومات سياحة البيئة الصحراوية يف منطقة اكاكوس.
ثالثا -واقع املشاريع التنموية للسياحة الصحراوية املقبرحة يف املنطقة.

أوال -سياحة البيئية الصحراوية والتنمية المستدامة
مفهوم السياحة البيئية:

السياحة البيئية هي ذلك النوع السياحي الذي جيعل احمليط البيئي الطبيعي املقصد األساسي للزائر أو السائح ،وذلك
هبدف التعرف على ما حيتويه ذلك احمليط من أنواع وأنظمة ومظاهر وعناصر بيئية ،وبغرض التمتع هبا بوسائل واشكال
ودرجة انتفاع ال تؤدي إىل تدمري تلك العناصر ،أو حتول دون بقائها وتطورها وجتددها وانتقاهلا إىل األجيال القادمة ،مع
()3
ضرورة اشبراك اجملتمع احللى يف االنتفاع واملسؤولية.
وهي سياحة خضراء نظيفة تستند على البيئة الطبيعية أساسا ،تزيد ما هو مجيل وممتع ومفيد يف النشاط السياحي ودون
أن تكون ضارة أو خمربة أو مفسدة على املستويات االيكولوجية واالجتماعية والثقافية ،وتعترب سياحة مستدامة تتجدد
()0
مواردها :فال تنضب بفعل االستعمال الكثيف واألعمى املتوسط والبعيد.
أنواع السياحة البيئية :

جاءت السياحة البيئية لتضع حدا للتلوث البيئي وتوقف اهلدر والفاقد البيئي وتعيد للبيئة توازناهتا ،وهي تتضمن:
سياحة احملميات الطبيعية ،سياحة الصيد للحيوانات الربية والطيور ،سياحة الغوص حتت املاء ،سياحة السفاري
والرحالت ،تسلق اجلبال ،السياحة العالجية يف املناطق اخلالية كاجلبال والصحاري بالقرب من الينابيع احلارة اليت يرتادها
()5
السياح والزوار للشفاء من بع األمراض ،كذلك سياحة املغامرات األثرية ،واملهرجانات الثقافية واملناسبات الوطنية.

السياحة الصحراوية
هي نوع من أنواع السياحة البيئية (الطبيعية) جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر طبيعية ،تتمثل بتجمعات الكثبان
الرملية (الرق والعرق والسرير) ،واالودية اجلافة والواحات الطبيعية والقيعان ،ومن مظاهر بشرية تعكس أسلوب حياة وثقافة
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الشعوب الصحراوية املتناغمة واملنسجمة متاما مع طبيعة الصحراء لتشكل يف تفاعلها الطبيعي والبشري منطا مميزا من أمناط
()0
احلياة املألوفة يف املدن واالرياف.

عناصر السياحة البيئية:

أوال -سياحة قائمة على الطبيعة :يرتبط الوسط الطبيعي ارتباطا وثيقا بالبيئية وتنعكس هذه العالقة املميزة بشكل خاص
يف التعارف األول للسياحة البيئية ،وقد حدد  )2660(valentineثالثة أبعاد رئيسية مرتبطة بالسياحة القائمة على
الطبيعة وهي :التجربة ،واألسلوب ،املكان .وفختلف التجربة يف اعتمادها على الطبيعة من حيث ،شدة التفاعل ،السياق
االجتماعي واملدة ،ويرتبط األسلوب بالبنية التحتية الالزمة ،وحجم وتكوين اجملموعة ،ويتفاوت املكان من حيث سهولة
( )7
الوصول إليه أو طبيعته.
ثانيا -الحاجة لالستدامة :باعتبار إن السياحة هي أهم صناعة على املستوى الدويل ،فإن قدرهتا على اإلسهام يف
التنمية املستدامة كبرية ،ويوجد هناك مبدآن متعلقان باالستدامة يف السياحة البيئية:
أ -املسايمة يف االقتصاد احمللى.
ب -تقدمي الدعم للمحافظة على البيئة.

ثالثا -العنصر التعليمي :تستقطب السياحة البيئية األفراد الذين يريدون التفاعل مع البيئة ألجل تطوير معارفهم ،ووعيهم
وتقديرهم هلا ،وبالتايل ينبغي أن تؤدي السياحة البيئية وبشكل مثايل إىل إجراء إجيايب لصاحل البيئة من خالل تعزيز وعي
)1(.
احملافظة ،وميكن أن يؤثر تعليم السياحة البيئية على السائح يف املناطق الطبيعية على املدى الطويل
السياحة البيئية وضرورة تحقيق التنمية المستدامة :

السياحة املستدامة هي نقطة تالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم ،مما يؤدي إىل محاية ودعم
فرص التطوير املستقبلي ،حبيث تدار مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية ،ولكنها يف الوقت
()6
ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري.
هناك ثالثة مظاهر متداخلة الستدامة السياحة وهي االستدامة االقتصادية ،واالستدامة االجتماعية والثقافية،
واالستدامة البيئية ،حيث تشمل االستدامة على االستمرارية ،وعليه فإن السياحة املستدامة تتضمن االستخدام األمثل
()26
للموارد الطبيعية مبا يف ذلك مصادر التنوع احليوي وفخفيف اثار السياحة على البيئة والثقافة.
مفهوم السياحة الصحراوية المستدامة :

ميكن للسياحة املستدامة أن تشكل فرصة تنموية لألوساط الصحراوية ،إذ متت إدارهتا مبراعاة حساسية أنظمتها
وهشاشتها ،وتعرف السياحة الصحراوية املستدامة بأهنا التنقل عرب املناطق الصحراوية من خالل توفري اهلياكل والقواعد
األساسية وكل ما تتطلبه العملية السياحية الصحراوية ،دون ضرر الطبيعة البيئية ،وحفظ مالئمة التنوع البيئي والبيولوجي
()22
يف املناطق الصحراوية.
عوامل استدامة تنمية السياحة الصحراوية

نظرا حلساسية األواسط الصحراوية وخصوصيتها ،فإن النجاح يف حتويلها ملقاصد سياحية مع احلفاظ على ثرواهتا،
()20
يتطلب توفر جمموعة من الشروط و تتمثل فيما يلي:
 -2احلماية :أي محاية األراضي الصحراوية من خالل:
-

محاية الصحراء من التوسع العمراين غري املخطط.
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 احملافظة على النقوش واآلثار وإنشاء احملميات الطبيعية. -0اإلدارة:
جيب أن يشرف على املناطق السياحية الصحراوية طاقم إداري متحص  ،متكون من أفراد مؤهلني من الناحيتني
البيئية واإلدارية.
 -3استغالل ما هو متاح وضع برامج لالستفادة من املوارد الطبيعية املوجودة يف الصحراء ،واليت ميكن أن تشكل نقاط
جذب سياحية رائدة لو استغلت بصورة صحيحة.
 حماولة حتسني جاذبية املناطق الصحراوية اليت تتميز بإرث طبيعي ،حضاري وثقايف والذي يشكل النواة األساسيةألي نشاط سياحي باملنطقة.
-

تشجيع الدراسات واألحباث املتعلقة مبوضوع التنمية املستدامة وخباصة فيما يتعلق بالسياحة يف الصحراء.

 إقناع السكان احملليني مبوضوع السياحة البيئية يف املناطق الصحراوية ،ودجمهم يف النشاط السياحي من أجلضمان مشاركتهم يف احملافظة على البراث الطبيعي والثقايف للمنطقة.

ثانيا -مقومات سياحة البيئة الصحراوية في منطقة اكاكوس :
تدرارت اكاكوس :

يطلق اسم اكاكوس على الكتلة الصخرية اليت ترى من غات ومن وادي تانيزوفت وعلى اجلزء املتجه حنو الغرب
مبا يف ذلك املنحدر احلاد الذي حياذي طريق سردليس غات ،اسم تدرارت يف هلجة التاماهاق تعين تاسيلي ،ويدل
األول على كتل كبرية ،اما الثاين فيعين تشكيالت أقل شأنا .فيطلق اللفظ على باقي اجلبل إيل القواعد املتصلة بالكثبان
()23
الرملية الشرقية.
ويشبه شكل األكاكوس مستطيال على وجه عام نتيجة أضالعه من الشمال إىل اجلنوب ويقع بني دائريت عرض 00
 36و 36 05مشال خط االستواء وإىل شرقه متتد أراضي أمساك الواسعة .أما من الغرب فإن وادي تانيزوفت وحده
يفصله عن املصدات األوىل لتاسيلي ،وطبيعة هذه السلسلة صخرية تتقاطع هبا أودية كثرية اليت تشكل البطون اجلافة
ألهنار مائية غابرة ،أما املنطقة الوسطى من االكاكوس فتشمل عددا كبريا من األودية الصغرية والكبرية ويتخللها بع
الكهوف الواسعة بشكل متفاوت باحلواف الصخرية تكونت بفعل عوامل التعرية والنحت ،وقد اختارها رسامون ما قبل
()20
التاريخ لصقل ألعماهلم الفنية.
 -1المقومات الطبيعية :

تقوم سياحة البيئة الصحراوية على مجلة ،من األنشطة والفعاليات املرتبطة بالصحراء ومكوناهتا الطبيعية ،مثل الرمال
والكثبان الرملية ،واهلضاب الصحراوية.
أ -جيولوجية المنطقة :

سلسلة جبال اكاكوس تادارارت سلسلة جبلية عالية التجزئة وتتألف من صخور صلصاليه وحجر رملي من العصرين
السيلوري والديفوين ،وأكاكوس طية أحادية امليل متيل اجتاه الشرق و الشمال الشرقي وحيدها منحدر حاد إىل الغرب
بينما من اجلانب الشرقي حتدها السلسلة اجلبلية حيث تندمج التكوينات الكربونية يف قاعدة كثبان العرق ون كازا ،ويعود
تاريخ هذه املرتفعات الصخرية ،اليت تتكون غالبيتها من صخور بركانية صماء شديدة الصالبة تتخلّلها كثبان رملية ،إىل
()25
ما قبل العصر اجلرماين ،أي ما يقرب  20ألف سنة قبل امليالد.
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ب -المناخ :
إن املناخ له تأثري واضح على النشاط السياحي حيث يؤثر بصورة مباشرة يف األنشطة السياحة والبرويج السياحي مبا
توفره خصائ بع عناصر املناخ من جذب سياحي ألقاليم حمدودة سواء طوال العام أو خالل مدة حمدودة من السنة.
ويصنف املناخ يف الصحراء الليبية من املناخيات اهلادئة اليت ال تؤثر على النشاط السياحي سلبا بل تشجع على احلركة
السياحية ،فاملناخ يف الصحراء الليبية حار صيفا وبارد شتاء قليل االمطار ،وهو مناخ مناسب للسياح األوروبيني الذين
يبحثون عن الدف يف الشتاء لشروق الشمس  ،وتصل درجة احلرارة الدنيا يف شهر يناير 23درجة مئوية ،ويف شهر يونيو
 30درجة مئوية ،واغلب األمطار اهلاطلة ميتصها احلجر اجلريي ذو النفاذية العالية جدا لبنيته البركيبية ،وجزء بسيط منه
()20
جيري الوديان ،والرطوبة منخفضة جدا تصل إىل .%26
أدت التغريات املناخية إىل جفاف هذه املنطقة واســهمت الرمال يف طمس معامل احلقب املطرية ،إال أن عامل الزمن
مل خيفي الســجل الرائع للحضــارة ،فقد ظلت الفنون الرائعة احملفورة واملرســومة على الصــخور شــاهدة إىل يومنا هذا فمن
خالهلا تتعرف على عادات وطبيعة األقوام اليت عاشت هناك.
ج -الموارد المائية :
أغلب االودية جتف بسرعة ،ومع ذلك ففي حالة هطول أمطار غزيرة تكون الفيضانات ،ويف هضبة مساك واكاكوس
()27
من املمكن وجود احتياطيات مائية عذبة تعرف بقلتا ،ومواقع القلتا مازالت حتت قيد الدراسة.
د -الكثبان الرملية :

تتمتع منطقة اجلنوب اللييب مبناظر الكثبان الرملية اخلالبة ،حيث تتوسط منطقة اكاكوس كثبان من عرق " صحاري
حوضية تنتشر فيها الكثبان الرملية" ون كازا ،وهي موطن لبع املناظر الطبيعية الصحراوية األكثر مجاال ،ومن املعامل
اجليومرفولوجية األكثر ديناميكية طاملا ان الكثبان الرملية ميكن أن تتحرك يف نطاق سنتمبرات/أمتار ،ان وجود كثبان
أحفوريه مرئية ،ميكن رؤيتها داخل املالجئ والكهوف والوديان ،واللون األمحر ناتج عن عمليات تكون البربة ،وذلك
()21
يرجع إىل ترسيب السهل الغريين املمتد وهو دليل إىل النشاط النهري يف بداية العصر احلديث.
هذه التضاريس الرملية ال تقل أيمية عن سواها ،واليت ميكن استغالهلا سياحيا بوجه آخر يسمى السياحة العالجية،
فالرمال ذات فوائد عالجية عديدة وبالتايل تسويق مثل هذه السياحة للعامل وتأسيسه يعد من أوجه األيمية السياحية
الصحراوية.
ه _ السهوب :

هي االمتداد الالمتناهي من األفق يف الصحراء الليبية ،واليت ميكن استغالهلا سياحيا يف رياضة الراليات والسباقات
()26
اخلاصة بالسيارات.
و _ أقواس اكاكوس :

تعد االقواس من أهم املواقع يف منطقة أكاكوس لكثرة عددها ومناظرها اخلالبة فهي تكونت بفعل حنث الرياح ،ومن
أيمها قوس أفزاجار الذي وضع على العملة الورقية الليبية حاليا ،والذي يبلغ ارتفاعه حنو 256مبراً ،وقوس تن خلجة
()06
الذي يصل ارتفاعه إىل  02قدماً.
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قوس افزاجار
املصدر اهليئة العامة للسياحة

 -2المقومات البشرية والثقافية :

قوس تن خلجة
املصدر اهليئة العامة للسياحة

ا -السكان :

السكان يف منطقة أكاكوس عبارة عن جمموعات عرقية بدوية متثلها الطوارق وعاداهتم البدوية وهاجروا يف السنوات
األخرية ،إىل املدن والقرى اجملاورة ومن أيمها قرية هتاله ،وحييط هبا من جهة الشرق سلسلة جبال أكاكوس ،ويبلغ عدد
العائالت املقيمة فيها حنو 76فرد ،مهنتهم الرئيسية تتعلق بالسياحة ،وبعضهم يعملون كمرشدين سياحيني وبعضهم
استخدم من قبل مصلحة االثار كحراس لبع املواقع األثرية.

ب  -البنية التحتية :

ميكن الوصول إىل منطقة الدراسة اكاكوس من خالل نقاط قليلة باستخدام السيارات ،واملدخل الرئيسي يكون من
العوينات حيث الطريق املسقتلة تبرك املكان للطريق الرملية يف االجتاه الشمايل اجلنويب ،وتؤدي إيل املعلم احلدودي املشهور
وهو احلجر الرملي (اضاض) ،حيث تبدأ أغلب الرحالت السياحية ألكاكوس ،أما املدخل الثاين هي جرمة وتتقدم حنو
اجلنوب الغريب تابع الطريق الرملية اليت حتد مساك ودهان ومرزق ،حيث يتم شراء الطعام والوقود واملاء قبل دخول املنطقة،
واملدخل الثالث من اجلنوب متواصال إىل غات يف اجتاه الشمال اجلنويب ،وأقرب مهبط طريان للمنطقة فخدمه رحالت
()02
أسبوعية من وإىل طرابلس.
يتطلب إجناح اخلطط التنموية تشييد بنية حتتية متطورة داخل املدن وبني األقاليم املختلفة لكي تسهم يف حتقيق أهداف
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والبنية التحتية جبوانبها املختلفة ستكون إحدى دعائم صناعة السياحة وتنميتها يف ليبيا.

ج  -اآلثار الثقافية والتاريخية :
تعد جبال أكاكوس ذات قيمة علمية وتارخيية كربى ،فيوجد يف هذه اجلبال كهوف حتتوي على جداريات مرسومة
ومنقوشة يعود تارخيها إىل عصور سحيقة تؤرخ إىل بداية احلياة يف الكرة األرضية ،هذه اجلبال حتتوي على إرث حضاري
ملك اإلنسانية والبشرية .فوصفها أحد العلماء بأهنا " أعظم متحف فين ملا قبل التاريخ يف العامل “ ،ووصفها اخر" ثروة
الفنون العظيمة ملا قبل التاريخ هي اليت حتتفظ هبا األراضي الليبية )00(".كما تضم أكاكوس يف تشكيلها الصخري آالف
الرسومات على جدراهنا واليت تنقل لإلنسان املعاصر شكل التعديالت العميقة اليت طرأت على الثروة احليوانية والنباتية
جبانب توثيق األمناط املتنوعة حلياة الشعوب اليت توالت على هذا اجلزء من الصحراء الكربى.
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استخدم علماء اآلثار األوروبيون يتقدمهم اإليطاليون طرق ما يعرف بالتحليل الذري والكربوين لتحديد عمر هذه
الرسومات وأطلقوا عليها تسمية "لغز تاسيلي الكبري" ،نسبة إىل ارتباط أكاكوس بسلسلة جبال تاسيلي يف اجلزائر
والنيجر ،ومن أبرز ما يهدد بقاء واستمرار موقع أكاكوس األثري العاملي العوامل الطبيعية املتعلقة بظاهرة التعرية اهلوائية
للصخور وجدران الكهوف وعوامل بشرية تتعلق بتأثري اإلنسان على رسومات جدران أكاكوس اليت تعرضت على يد
(03
الكثريين إىل السرقة والتخريب املتعمد.
االثار والرسومات املنقوشة على جدران اكاكوس

املصدر اهليئة العامة للسياحة

تلك املقومات الطبيعية والبشرية والثقافية جتعل من منطقة الدراسة منطقة جذب سياحي كبرية ،إذ استغلت
االستغالل األمثل ،ووضعت خطة تنموية مستدامة للنهوض بسياحة البيئة الصحراوية.
بدأت أنشطة السياحة يف منطقة اكاكوس يف أوائل السبعينات ،عندما قامت السلطات الليبية يف سنة  2665بتطوير
خطة السياحة مع استمراريات من منظمة األمم املتحدة للسياحة الدولية ،واخلطة مشلت توجيهات لتفادي السياحة
اجلماعية اليت غزت الدول اجملاورة مصر وتونس ،ويف سنة  2615مت إعالهنا على أهنا موقع للبراث العاملي التابع
()00
لليونسكو.

معوقات التنمية المستدامة للبيئة الصحراوية في المنطقة:

هناك عقبات كثرية تقف يف وجه السياحة الصحراوية ،وهي النق يف بع مرافق البنية األساسية خباصة يف املناطق
النائية يف الصحراء الليبية اليت تتميز باآلثار التارخيية والثقافية ،مثلما هو يف اكاكوس ،ويف هذا يؤكد أحد اخلرباء السياحيني
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الذين زاروا تلك املنطقة من الصحراء الليبية ذات اجلذب السياحي بأنه ال توجد مرافق أساسية بالقرب مواقع الكهوف
()05
اليت حتتوي على اللوحات اجلدارية الشهرية.
ان هتديد عاملي املناخ وتدخالت االنسان يف رسومات اكاكوس األثرية حقيقة مؤملة ،فالطقس واملناخ الصحراويني
القاسيني يواصالن حمو أثار الرسوم من خالل عوامل التعرية اهلوائية اليت قضت والتزال على املئات منها.

ثالثا -واقع المشاريع التنموية للسياحة الصحراوية المقترحة في المنطقة:

بناء على الدراسات السابقة البد من وضع خطة تنموية الستثمار البيئة الصحراوية يف املنطقة ،حيث ميكن أن يكون
هذا التصور مصدرا اسبرشادياً يف عمليات التخطيط الشامل على املستوى الوطين الستثمار املوارد السياحية الصحراوية.
ومن أهم مراحل التنمية مرحلة طويلة االجل ( 26سنوات) ،واليت هتتم بتنمية وحتسني صورة البالد ونشر الوعي السياحي
والبركيز على جذب السواح الدوليني ،وإذا أدير هذا بنجاح فإن النشاط السياحي سوف جيد بيئته مالئمة للنمو وهتدف
)00(:
هذه املرحلة إيل
 التوسع يف تطوير السياحة الصحراوية يف الواحات والقرى املناسبة ويف األمكنة اليت توجد هبا رسومات إنسان ماقبل التاريخ ،وجتهيزها باخلدمات اخلاصة ،حيث تعد منطقة الدراسة من املناطق املناسبة للتطوير والتوسع السياحي
ملا تتمتع به من مقومات ورسومات ثقافية تشجع على جذب السياح الذين يبحثون عن دالالت الثقافة القدمية.
 إقامة املنتزهات واحملميات الطبيعية لغرض تنمية وتطوير السياحة البيئية ،مثل خمطط إلنشاء منتزه أكاكوس مساكالذي تعد امتداد ملنتزه تاسيلي الوطين باجلزائر.
 -تطوير املواقع السياحة التارخيية والتوسع يف التنقيب والبرميم.

 دراسة إمكانية تطوير أمناط سياحية أخرى مثل سياحة املعرض ،وسياحة االستشفاء ،وسياحة االكتشاف واملغامرة. -تنمية السياحة البيئية وتشجيعها بني أقطار الدول العربية.

منتزه أكاكوس مساك الوطني :

كانت اخلطة املقبرحة هلذا املشروع يف األيام األوىل يف أبريل  0661هي إنشاء منتزه أثري يركز على املعامل التارخيية
واالثرية واملقومات الطبيعية ،يف االجتماع األول الذي نظم يف طرابلس بواسطة اهليئة العامة للبيئة وقسم األحياء احليوانية
والبشرية جبامعة روما " اسابتينزا " مبشاركة ممثلني جلميع اجلهات املؤسسية املختصة واملهتمة باألمر ،ومصلحة األثار واهليئة
العامة للسياحة ،مت إطالق ا ملشروع ومناقشة واعتماد أهدافه .ويف نوفمرب  0661مت إجراء الدراسة امليدانية ملدة أربع
أسابيع بواسطة اهليئة العامة للبيئة والفريق املصاحب هلا ،وكانت فرصة لاللتقاء باجملتمعات احمللية ومجع البيانات األولية
()07
حول السياحة وحالة البيئة.
أهتم املقبرح يف منطقة اكاكوس _ مساك ،حبماية املعامل التارخيية واالثرية والطبيعية ،حيث تتمتع املنطقة املخصصة
للمنتزه بسلسلة جبلية وهي تادرارت اكاكوس ،اليت تعد امتداد جلبال تاسيلي يف اجلزائر ،منتشرة يف مناطق رملية واسعة،
واستمرارية املعامل الطبيعية والتارخيية وتعد الفتة للنظر بصفة خاصة بني تاسيلي واكاكوس حيث إهنا يف الواقع جزأين من
نفس اجملموعة الطبيعية والثقافية .وتاسيلي يف اجلزائر يعترب أيضا موقعا أثريا عامليا لليونسكو نتيجة لصورها الزيتية الصخرية
االستثنائية ،وقد أعلنت على انه منتزه وطين وخاضعة لتخطيط واسع وجهود إدارية ،واملنتزه الوطين املستقبلي يف اكاكوس
( )01
ومساك سيشكل ملحقا إضافيا يف محاية السلسلة اجلبلية األكثر بروزا يف الصحراء الوسطى.
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إن هذا القطاع لن يؤدي دوره احلقيقي إال إذا عمل على تنفيذ برامج تنموية تعمل على استمراره واحلفاظ على املقومات
املختلفة للمنطقة ،باعتبار إن الستغالل السياحة البيئية فوائد علمية وثقافية واقتصادية ،وعامال جذابا للسياح ،فهي تعمل
على توفري فرص عمل جديدة ،وبذلك تشكل مصدر دخل حملى للمنطقة.
لذلك فمن الضروري أن تكون العالقة بني السياحة الصحراوية و البيئة عالقة تكافلية ومتوازنة بشكل دقيق بني التنمية
ومحاية البيئة كما جيب التأكيد على أن االحتياجات السياحية ال ينبغي أن تلىب بطريقة تلحق الضرر باملصاحل االجتماعية
واالقتصادية لسكان املناطق السياحية أو بالبيئة أو باملوارد الطبيعية واملواقع التارخيية والثقافية ،وانه من الضروري على
اجملتمعات احمللية و الدولية افخاذ اخلطوات الالزمة للحفاظ عليها كما يعد التخطيط الطويل األجل و السليم بيئيا شرطا
()06
أساسيا إلقامة توازن بني السياحة و البيئة حىت تصبح السياحة نشاطا تنمويا قابال لالستمرار.
األهمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسياحة البيئة الصحراوية:

تعد السياحة من أكثر الصناعات منوا يف العامل ،فقد أصبحت اليوم من أهم القطاعات يف التجارة الدولية ،ومن
أقدم املمارسات اليت سلكها اإلنسان فعليا.
السياحة الصحراوية بكافة أشكاهلا ذات أيمية كبرية ،وتأيت حبكم اتساع جماهلا املكاين فهي تشكل سياحة واعدة،
ومن خالل تتبع املهرجانات الصحراوية تستنج أيمية االستثمار السياحي ،حيث إن للسياحة البيئية عامة والصحراوية
()36
خاصة أثاراً إجيابية ميكن إجيازها يف اآليت
 -2تدفع السياحة إىل مزيد من البىن االساسية.
 -0إن تدفق السياح بأعداد كبرية حيقق إيرادات دولية مما تنعكس إجيابيا على األحوال االقتصادية للسكان.
 -3تدفع السياحة الصحراوية إىل االهتمام ببرميم وصيانة األثار واحملافظة عليها.
 -0تقود السياحة إىل احلفاظ على الطابع احلضاري لبع املباين املعمارية الغنية القدمية ،مبا تتضمنه من نقوش وزخارف
ورسوم وأشكال خاصة.
 -5تنمي السياحة العالقات االقتصادية بني الدول والتبادل الثقايف واملعريف.
حيث إ ن احللول املتاحة للسياح ليست مرتبطة فقط مبدى التكاليف االقتصادية ،بل ملدى كثافة األثر على املنطقة
اليت متت زيارهتا والتكاليف االقتصادية للسياح ميكن أن تعترب كإيرادات للوكاالت احمللية ،على اعتبار إن أنشطة السياحة
هي املورد الرئيسي لدخل اجملتمع احمللى الذي يعيش داخل املنطقة.
الخاتمة :

حاولت الباحثة يف هذه البحث معرفة مدى إسهام املقومات الطبيعية والثقافية يف عملية التنمية املستدامة ،وهو إسهام
متواضع لتوفري الدراسات احلديثة والضرورية للمنطقة ،وقد توصلت إىل عدة نتائج وأوصت مبجموعة من التوصيات،
وذلك على النحو اآليت:

أوال -النتائج :

 -2هناك مقومات طبيعية وثقافية تنتشر يف الصحراء ميكن االستفادة منها يف التنمية السياحية.
 -0هناك ضعف يف اإلدارة السياحية وعدم وجود املختصني يف اإلدارة السياحية اخلاصة باملنطقة.
 -3منتزه اكاكوس مساك سيكون املنتزه الوطين األول واألكثر أيمية يف ليبيا.
 -0تعد منطقة اكاكوس من املساحات احملمية ،فهي احدى أكرب املتاحف املفتوحة على الطبيعة مبمتلكات ثقافية تعود
لقرون عدة.
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 -5تعد السياحة الصحراوية أحد األمناط السياحية اليت تعتمد بالدرجة األوىل على وسائل اجلذب الطبيعية والثقافية،
واملخاطرة واملغامرة.
ثانيا :التوصيات :

 -2وضع اسبراتيجية دقيقة وواضحة لتحقيق التنمية املكانية ،وتنمية السياحة البيئية على املستوى احمللى.
 -0جعل السياحة الصحراوية أحد حمركات النمو االقتصادي من خالل ترقية اقتصاد بديل للمحروقات ،وجعل
اجلنوب اللييب وجهة امتياز ومركز جذب سياحي.
 -3تنفيذ مشروع منتزه اكاكوس الوطين حلماية الكنوز الطبيعية واالثرية.
 -0االهتمام بتنمية السياحة الصحراوية وجعل منطقة أكاكوس منطقة حممية وطنية.
 -5توفري مراكز خمتصة يف إدارة السياحة باملنطقة مع االهتمام باملقومات الطبيعية والثقافية ،والنهوض بعجلة التنمية
االقتصادية يف املنطقة.
 -0محاية وتطوير املواقع التارخيية من أجل تنمية سياحية مستدامة.
الهوامش:

 -1سعيد صفي الدين ،دراسات يف جغرافية ليبيا السياحية ،ط  ،2دار الكتب الوطنية ،بنغازي  ،0665ص00.
 -0كرميانشي ،دليل جيولوجي للتغريات البيئة يف جنوب غرب فزان ،روما ،2661،ص 23.
 -3حممد تسيا ،السياحة البيئية بني احللم والواقع ،دار الكتاب الثقايف ،بريوت  ،0660ص0.
 -0فؤاد بن غضبان ،السياحة البيئية املستدامة بني النظرية والتطبيق ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط  ،2األردن ،0625 ،ص01.
-5حممد الصفي ،السياحة والبيئة ،دار الفكر الثقايف ،ط ،2اإلسكندرية مصر ،ص26.
 -0فؤاد بن غضبان ،مرجع سابق76. ،
 -7حمصول عبد السالم ،دور ال سياحة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاديات املغاربية ،جامعة فرحات عباس،0620 ،
ص30.
 -1نفس املرجع السابق ص35.
 -6فؤاد بن غضبان ،مرجع سابق ،ص.226
 -26حممود كامل ،السياحة احلديثة علما وتطبيقا ،اهليئة العلمية املصرية للكتاب ،مصر ،2675ص062.
 -22سا عد يماش ،مقاوسي صليحة ،السياحة املستدامة كاسبراتيجية لتنمية السياحة الصحراوية باجلزائر ،جامعة باتنة ،اجلزائر،0620 ،
ص 267.
 -20كحول بسمة ،دور السياحة الصحراوية يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ن جامعة فرحات عباس ،اجلزائر ،0621 ،ص .73
 -23تقرير مصلحة االثار ،اثار اكاكوس ،اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس ،0621 ،ص0.
 -20نفس املرجع السابق ص3.
 -25كرمياشي جي ،الدليل اجليولوجي يف أواخر الدهر الرابع للتغريات البيئية يف جنوب غرب فزان الصحراء الليبية2611. ،
 -20عبد اجلواد وبن حممود ،التجربة املتقدمة للمناخ القدمي يف منطقة فزان الليبية جيولوجية ليبيا ،2616 ،ص213.
 -27ليفراين واخرون ،املنتزه االثرية لتادارارت اكاكوس ومساك جنوب غرب فزان ،اهليئة العامة للسياحة ،0666 ،ص 202.
 -21نؤاس الدراجي ،تقرير اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس  ،0623/0/5ص5.
 -26بشري املصلح ،السمات السياحية للصحراء الليبية ،اهليئة العامة للسياحة0663/0/00 ،م ،ص .03
 -06نؤاس الدراجي ،تقرير اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس  ،0623/0/5ص.5
 -02فاير يتشيو موري ،املنتزه االثرية لتادارارت اكاكوس ومساك جنوب غرب فزان ،اهليئة العامة للسياحة ،0626 ،ص 21.
 -00نؤاس الدراجي ،تقرير اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس  ،0623/0/5ص0.
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 -03وثيقة محلة اكاكوس مساك ،اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس ،0626 ،ص02.
 -00نفس املرجع السابق ،ص 07.
 -05سعيد صفي الدين ،مقومات التنمية السياحية يف ليبيا ،كلية االداب ،القاهرة ،0662 ،ص066
 -00وثيقة محلة اكاكوس مساك ،اهليئة العامة للسياحة ،طرابلس ،0626 ،ص07،
 -07نفس املرجع السابق ،ص 36.
 -01هويدى عبد اجلليل ،العالقة التفاعلية بني السياحة البيئية والتنمية املستدامة ن جملة الدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة الوادي
العدد .0620 ،6
 -06بشري املصلح ،السمات السياحية للصحراء الليبية ،اهليئة العامة للسياحة0663/0/00 ،م ،ص .35
 -36خليفة مصطفى غرايبة ،السياحة الصحراوية يف الوطن العريب ،ط ،2املركز العريب لألحباث ودراسات السياسات ،األردن،0620 ،
ص262
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:المل ّخص

 مما يعين، وذلك لتعدد األنواع السياحية هبا،تعد السياحة البيئية من أهم عوامل اجلذب السياحي مبنطقة الدراسة
 والسيما الرحالت السياحية العلمية،وجود عالقة قوية ومشجعة للمقومات الطبيعية على اجلذب السياحي للسياح
 وقد خلصت هذه الدراسة لوجود العديد من املناطق السياحية،والبروحيية والبرفيهية وخاصة السياحة األثرية والتارخيية
 وأوصت، ويرجع ذلك لتعدد املعامل السياحية البروحيية والبرفيهية واألثرية مبنطقة الدراسة،اجلاذبة للسياح من خمتلف املناطق
ال دراسة بإمكانية زيادة النشاط السياحي مبنطقة الدراسة من خالل التعريف باملعامل السياحية هبا والعمل على توفري
، وفقا لكل معلم من املعامل السياحية باملنطقة،اخلدمات املرتبطة بالنشاط السياحي من بيوت الشباب واملتاحف واملعارض
. السيما يف اجملال السياحي،كما أوصت الدراسة بضرورة توضيح املفهوم البيئي بصفة عامة
 السياحة البيئية – البرفيهية – البروحيية – السياحة األثرية:الكلمات املتداولة

Abstract

Ecotourism is one of the most important factors for tourist attraction in
the study area, due to the multiplicity of its types of tourism, which means
that there is a strong and encouraging relationship to the natural constituents
of the tourist attractions, especially the scientific, recreational and
recreational tourism trips, especially the archaeological and historical
tourism.
This study concluded that there are many tourist areas that attract tourists
from different regions, and this is due to the multiplicity of recreational,
recreational and archaeological tourist attractions in the study area.
The study recommended the possibility of increasing the tourist activity in
the study area by introducing the tourist attractions in it and working to
provide services related to the tourism activity from youth hostels, museums
and exhibitions, according to each landmark in the area, and the study also
recommended the necessity to clarify the environmental concept in general,
especially in the tourism field
Frequently asked words: ecotourism - recreational - recreational archaeological tourism
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مق ّدمة:

ألهنا مصدر
السياحة ظاهرة إنسانيّة ونشاطا من األنشطة البشريّة ،ذات األيمّيّة االقتصاديّة للعديد من ال ّدول؛ ّ
تع ّد ّ
ظل انعدام املصادر األخرى لل ّدخل ،وخاصة يف ال ّدول النّامية والسيما تلك
من مصادر ال ّدخل
القومي القتصادها ،يف ّ
ّ
للسيّاح من دول العامل كافّة  ،وتتميّز العديد
ال ّدول الّيت تتميّز وتتوفّر فيها ّ
املقومات السياحيّة الّيت تش ّكل عامل جذب ّ
السياحة أنواعها كافّة ومن بينها ليبيا؛ ويرجع ذلك إىل اتّساع املساحة اجلغرافيّة
ملقومات ّ
من دول العامل با ّ
املشجعة على ّ
اللييب على طول البحر املتوسط مبسافة تق ّدر بأكثر من  2666كيلومبر
لليبيا ّ
وتنوع مناخها إىل جانب امتداد ّ
الساحل ّ
بالسياحة
تقريبا ،واملرتفعات اجلبلية شرقاً وغرباً والغطاء الصحراوي جنوباً ،كما يتوفّر هبا ـ على ّ
احمللي ـ ما يعرف ّ
الصعيد ّ
البرفيهيّة
البرفيهيّة داخل األراضي اللّيبيّة ،ومنها منطقة ال ّدراسة الّيت حتتوي على العديد من املعامل التّارخييّة واألثريّة و ّ
البروحييّة و ّ
ّ
البرفيه ،و هذه الورقة البحثيّة تتناول
البرويح و ّ
البرفيهيّة لغرض ّ
السياحيّة و ّ
الّيت يقصدها ّ
الزّوار أو السياح ،ضمن األنشطة ّ
البرفيه أم ال ّدراسات العلمية الّيت تتطلّبها زيارة
البرويح و ّ
السيّاح سواء من أجل ّ
أهم املناطق الّيت تش ّكل وجهة ّ
للزائرين و ّ
ّ
هذه املناطق ،ضمن الربنامج املكمل لتلك الدراسات ،مما جيعلها تدخل كنوع من أنواع السياحة العلمية.
مشكلة الدراسة:
 -2ما أهم املعامل السياحية والبروحيية والبرفيهية مبنطقة الدراسة؟
 -0ما مدى تأثري األنشطة السياحية املختلفة يف التنمية املكانية مبنطقة الدراسة؟
 -3ما أهم مقومات األنشطة السياحية مبنطقة الدراسة؟

فرضياتها:

 -2توجد العديد من املناطق السياحية والبرفيهية مبنطقة الدراسة.
 -0توجد عالقة بني األنشطة السياحية املختلفة والتنمية املكانية مبنطقة الدراسة.
 -3للمقومات الطبيعية والبشرية أثراً إجيابياً يف جذب السياح وتشجيع السياحة مبنطقة الدراسة.
أهدافها:

 -2التأكيد على أيمية األنشطة السياحية والبروحيية ودورها يف التنمية املكانية باملنطقة.
 -0إبراز دور السياحة البيئية وأثرها على التنمية املكانية باملنطقة موضوع الدراسة.
 -3التعرف على أهم املناطق السياحية والبرفيهية والبروحيية مبنطقة الدراسة.

أهميتها:

تكمن أيمية الدراسة يف كوهنا تسلط الضوء بالتحليل والدراسة على أيمية األنشطة السياحية املختلفة ودورها يف تنمية
منطقة الدراسة مكانياً ،كوهنا متنفساً للمدن الساحلية القريبة من اجلبل الغريب ولسكان منطقة الدراسة ،السيما خالل
فصلي الربيع واخلريف ،ويرجع ذلك لراحة اإلنسان مناخيا يف هذين الفصلني ،وملا للسياحة من أيمية لدى األفراد
والعائالت باجملتمع اللييب من خالل رصد األموال وحتديد األوقات لقضاء أوقات ترفيهية أو تروحيية خارج املنازل ،مما
يستوجب معه التخطيط للجانب السياحي واالستفادة منه يف التنمية املكانية.
منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي عند مجع املعلومات املتعلقة مبنطقة الدراسة من مصادرها املكتبية من الكتب
والتقارير والدراسات املتعلقة باجلانب السياحي ملنطقة الدراسة وكذلك املنهج التحليلي باستخدام تقنية االستشعار عن
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بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف توقيع أهم املناطق السياحية على خريطة جغرافية ،وكذلك الصور الفتوغرافية اليت مت
التقاطها من خالل الزيارات امليدانية ملنطقة الدراسة.

حدود منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة يف الشمال الغريب لليبيا وعلى سفوح اجلبل الغريب ،جنوب مدينة طرابلس حبوايل 16كم وعلى
ارتفاع يبراوح ما بني  756 – 066مبراً فوق مستوى سطح البحر ،كما تقع فلكيا بني دائريت عرض (31º 30′
) 00″و ) (32º 20′ 00″مشاالً وبني خطي طول ) (12º 35′ 00″و ) (13º 38′ 00″واليت
تضم مدينيت غريان وككلة واليت حيديما من الشرق مدينة ترهونة والعربان ومن الغرب منطقة القلعة ومن اجلنوب منطقة
العربان و الشقيقة ومن الشمال منطقة الرقيعات ومدينة الزاوية ،واخلريطة ()2
خريطة ( )2موقع منطقة الدراسة

املصدر /عمل الباحثني اعتمادا على التخطيط العمراين غريان (بتصرف)

الدراسات السابقة:

 -2دراسة حممد عبد احلكيم العفيفي تناول دراسة السياحة يف ليبيا بني املردود االقتصادي واآلفاق املستقبلية ،وخل يف
دراسته إىل أن قطاع السياحة أحد القطاعات املهمة يف االقتصاد اللييب وأكد على ضرورة االستفادة من اإلمكانيات
املتاحة لت نمية القطاع السياحي كمصدر اقتصادي للبالد وأوصى يف دراسته بضرورة االهتمام بالسياحة البيئية مع
احملافظة على البيئة واالهتمام باملدن التارخيية واألثرية والثقافية وتسهيل الوصول إليها(.)1
 -0دراسة رمزي الطيب عمر ،تناول دراسة املقومات البشرية للجذب السياحي بإقليم املرج اللييب وخل يف دراسته
أليميته التارخيية املتمثلة يف احلضارات األفريقية والرومانية والبيزنطية وأبرز معاملها األثرية مدينة طلميته ،وأن منطقة الدراسة
تتمتع مبقومات طبيعية وبشرية جاذبة للسياح(.)1
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تقديم:
ظهر مصطلح السائح ) (Tourismيف القرن الثامن عشر يف بريطانيا ،حيث أطلق على اجملموعات الشبابية اليت
تدرس اليابس األوريب ،ومن بعدها فرنسا اليت عنت به أي فرد أو مواطن يقوم برحلته لتحقيق أي متعة شخصية خاصة
به(.)1
تعريف السياحة:

ازدهرت السياحة بشكل كبري يف النصف الثاين من القرن العشرين رغم أن املفهوم احلديث للسياحة ظهرت يف بداية
القرن العشرين وقد تعددت التعريفات ملصطلح السياحة حسب أنشطتها املتعددة واختالف وجهات نظر املتخصصني
يف هذا النشاط(.)1
أ ما تعريف السياحة كما ورد يف قاموس العلوم االجتماعية للسياحة ،هو (انتقال أي شخ من مكان إقامته إىل
مكان آخر ملدة قصرية نسبياً واالنفاق على إقامته من مدخراته اخلاصة)(.)1
كما جاء تعريف املؤمتر الدويل للسفر والسياحة الذي انعقد يف مدينة أوتاوا بكندا سنة 2662م بأهنا نشاط األفراد
واملسافرين املقيمني خارج وطنهم ملدة ال تزيد عن سنة لقضاء أوقات الفراغ أو بع األعمال األخرى (.)1وميكننا اعتماد
تعريف عام للسياحة وهو االنتقال من املوطن األصلي ألي مكان آخر ،لغرض البرفيه والبرويح أو الدراسة والعالج وعلى
نفقته من ماله اخلاص ،دون احلصول على أي دخل مادي من املكان املنتقل إليه(.)1
تعريف البيئة:

تعددت التعاريف املتعلقة بالبيئة واليت يف جمملها تعين الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ،وميارس فيه حياته ونشاطه
الطبيعي والبشري املادي وغري املادي(.)1
مفهوم السياحة البيئية:
ويقصد به التخطيط السياحي املتكامل مع سياسات احلفاظ على البيئة ،لتصبح العالقة بينهما متبادلة بالفائدة هلما(.)1

عناصر السياحة البيئية:

 -2قدرة املوقع على استخدام التنمية السياحية  :وهذا يرتبط مبدى قدرة املوقع السياحي على استيعاب السائحني وما
حيتاجونه من خدمات فندقية وترفيهية تقدم هلم.
 -0املرونة وحساسية النظام البيئي :وهذا يتعلق باملعامل السياحية اليت تتأثر بأعداد السائحني وما ينتج عنه من أضرار
تلحق باملوقع البيئي هلذا املعلم .
 -3الوعي البيئي  :ويقصد به إدراك املسؤولني وأصحاب القرار أليمية هذه املعامل واحملافظة عليها ،دون تدمريها أو إحلاق
الضرر هبا ،بسبب تنفيد مشروعات جتين رحباً أكثر من هذا املعلم السياحي.

العالقة بين السياحة والبيئة:

تتضح العالقة بني السياحة والبيئة من خالل كيفية استغالل املعامل السياحية داخل البيئة املوجودة هبا ،فتكون العالقة
إجيابية ،إذا ما مت التخطيط والتنسيق بني األماكن السياحية واحملافظة على البيئة املوجودة هبا هذه املعامل ،وتكون العالقة
كل من اآلخر وقد تكون العالقة سلبية حبيث يكون األثر سلبيا ويلحق الضرر بكليهما يف الوقت
تكاملية يستفيد ً
(.)1
نفسه
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مقومات السياحة:

أوال -المقومات الطبيعية :
 -2املوقع :ويتمثل أثر هذا العامل يف القرب أو البعد للمعامل السياحية بالنسبة للمناطق مصدر السياحة وموقعها بالنسبة
لدوائر العرض ،فكلما كان موقع املعامل السياحية قريباً كان الوصول إليه سهالً وبتكاليف أقل ،وبالتايل زيادة اإلقبال على
زيارة هذه املعامل ،عالوة على ذلك كلما كان املوقع ضمن الدوائر املعتدلة كان النشاط السياحي أكثر منه يف املناطق
احلارة أو اجلافة أو الباردة(.)1
ومبنطقة الدراسة جند هذا العامل ميثل عامل جذب ،حيث قرب هذه املعامل من مدن الساحل الغريب اللييب ،فهي تقع
إىل اجلنوب منه حبوايل  76كيلومبراً تقريباً ووجود الطريق الرئيسي الرابط بني مدن الشمال ومدن اجلنوب ساعد وأسهم يف
سرعة الوصول وبتكاليف قليلة ،مما شجع األفراد والعائالت على ارتياد وزيارة هذه املعامل بكل يسر ويف أي فبرة ،كما أن
موقعها ضمن املناطق املعتدلة واملشجعة على النشاط السياحي.
 -0املناخ :للمناخ دور مهم يف نشاط العملية السياحية ،فاملناخ املعتدل يساعد زيارة وإقبال األفراد والعائالت على
اخلروج للتنزه والبرفيه ،بعكس املناخ املتطرف ،مثل :االخنفاض ،أو االرتفاع يف درجات احلرارة.
ومناخ منطقة الدراسة يتميز خبصائ مناخ البحر املتوسط ،مع مراعاة تأثري االرتفاع لسلسلة اجلبل الغريب ،والذي يضفي
على مناخ املنطقة عامل جذب للسياح وخاصة يف األوقات اليت تتساقط هبا الثلوج كما تؤثر األمطار يف عملية منو
النباتات الفصلية يف فصلي الربيع واخلريف ،فكلما كانت األمطار جيدة كان إقبال العائالت واألفراد على ارتياد املنطقة
كبرياً لقضاء أوقات ممتعة عند زيارة هذه املعامل.
 -3الغطاء النبايت :يقصد به النباتات الطبيعية من غابات أو أشجار وحشائش ،حبيث تضفي جانباً مجالياً على املنطقة
اليت يرتادها السواح ،ويف منطقة الدراسة يعد هذا العامل مشجعاً وجاذباً للسياح ،والسيما يف فصل الربيع حيث تنمو
احلشائش املومسية عقب سقوط األمطار واعتدال درجة احلرارة( .)1إىل جانب توفر بع أشجار الغابات والصنوبر وكذلك
أشجار النخيل اليت تنمو حيث عيون املياه الطبيعية واليت يقصدها السياح ،حبثاً عن الظل واالستمتاع بقضاء وقت مجيل
ورائع ومن هذه املناطق منتزه أيب غيالن وتاقنيت.
 -0اجلبال :تعد اجلبال منطقة جذب لعدة أسباب أيمها مجال منظرها ،واعتدال مناخها ،واهلواء النقي هبا ،مما أدى إىل
ارتباط بع الرياضات هبا مثل تسلق اجلبال ،والسري ملسافات طويلة( ،)1وجنده مبنطقة الدراسة عامل جذب للسياح
وخاصة منطقة أيب غيالن كما يف الصورة ( )26اليت توضح ذلك .
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الصورة ( )26جبل أبوغيالن بغريان

املصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م

ثانيا -المقومات البشرية :

يقصد هبا ما مت إجنازه بشرياً بشكل عام ،من عوامل اجلذب السياحي بصفة عامة ومبنطقة الدراسة بصفة خاصة
وينقسم إىل قسمني األول يتعلق باجلانب التارخيي والثقايف وقد سبق اإلشارة إليه يف أمناط السياحة مبنطقة الدراسة.
بينما يتمثل القسم الثاين يف البنية التحتية واخلدمية اليت هلا دور هام كعامل جذب سياحي يسهم يف جناحها( .)1وتعد
البنية التحتية من شبكة طرق جيدة مبنطقة الدراسة عامل جذب ،حيث يتم الوصول إىل املعامل السياحية املختلفة بكل
سهولة ويسر وبتكاليف قليلة ،كما أن املراكز اخلدمية هلذه املعامل مشجعة جلميع أمناط السياحة وخاصة ما يتعلق باملقاهي
يف املناطق البروحيية والبرفيهية.
مما سبق نستنتج أن املقومات الطبيعية والبشرية مبنطقة الدراسة تشكل عامل جذب للسياح ،حيث تتالءم املقومات
الطبيعية والبشرية معاً مما يساهم يف تنمية املكان سياحياً ،وهو ما حيقق الفرضية الثالثة واليت مفادها للمقومات الطبيعية
والبشرية أثراً اجيابيا يف جذب السياح وتشجيع السياحة مبنطقة الدراسة.
أنماط السياحة :

تتعدد األمناط السياحية باألراضي الليبية ،مبا حتويه من مواقع سياحية هلا أيميتها على املستوى العاملي ،والسيما يف
اآلثار املوجودة مبدن شحات وصرباتة ولبدة وجرمة ،إضافة إىل الشواطئ اليت يتميز هبا الساحل اللييب.
ويف منطقة الدراسة تعددت األمناط أو األنشطة السياحية وفقاً لكل معلم من املعامل املوجودة هبا واخلريطة رقم ( )0توضح
التوزيع اجلغرايف للمعامل السياحية مبنطقة الدراسة.
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خريطة ( )0التوزيع اجلغرايف للمعامل السياحية مبنطقة الدراسة.

املصدر /عمل الباحثني اعتمادا على Google Earth and Gis
انواع السياحة بمنطقة الدراسة:

 -2السياحة التارخيية:
ويتمثل هذا النوع يف املناطق األثرية القدمية واليت تشكل تارخياً يتحدث عن سكان هذه املناطق وكيفية تكيفهم مع ظروف
احلياة اليت يعشوهنا ،ومن أهم هذه املناطق قرية جحيش والعموريني وتكبال ،واخلزور مبنطقة ككلة وحياش احلفر مبنطقة
غريان والصورة ( )0-2توضح قرية جحيش وقرية أيب موسى التارخيية بككله والصورة ( )3تبني حوش احلفر مبحلة أوالد
أيب سالمه بالقواسم مدخل مدينة غريان الشمايل ويرجع تاريخ حفر هذا احلوش لسنة (2006م).
الصورة ( )2قرية جحيش بككلة

املصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م
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صورة ( )0قرية أيب موسي بككله

املصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م
الصورة ( )3حوش احلفر بغريان

ملصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م.
 -0السياحة الثقافية :ويتمثل هذا النوع يف املعامل الثقافية أو املنارات العلمية ،اليت كانت ذات يوم تقوم بتدريس الطالب
وتعليمهم يف حتفيظ القرآن الكرمي والفقه والقضاء من خمتلف املناطق الليبية واليت من أيمها زاوية أيب ماضي بككلة ،اليت
عرفت باألزهر الصغري ،ويرجع تاريخ تأسيسها ايل بداية القرن الرابع عشر ميالدي والصورة ( )0توضح هذا املعلم الثقايف.
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الصورة ( )0زاوية أيب ماضي بككلة

املصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م

 -3السياحة الدينية :
وهذا النوع يتعلق باملعتقدات الدينية املختلفة اإلسالمية واملسيحية واليهودية واليت نوضحها يف اآليت:
(أ) – السياحة الدينية اإلسالمية :واليت تتمثل يف الزوايا الصوفية وأضرحة األولياء واملساجد القدمية واليت منها الزاوية
الصوفية بأوالد بن يعقوب ،وضريح البوصريي بالقواسم ،وقد قل هذا النوع من السياحة بعد أن كان منتشراً بشكل
كبري ،على هيئة مزارات تقدم فيها الوجبات كنوع من الصدقة وخاصة أثناء اجلفاف ،وبسبب انتشار الوعي الديين
بني أفراد اجملتمع واعتباره نوع من أنواعاً اخلرافات والبدع الدخيلة على اإلسالم .
(ب)  -السياح ة الدينية املسيحية  :حيث توجد الكنيسة املسيحية كمعلم سياحي مبنطقة تغرنه والصورة ( )5توضح
ذلك إال أن عدم االهتمام هبا وهبذا اجلانب أدى إىل إيماهلا ومن مت توقف هذا النوع بالنسبة لسياح املسيحيني القادمني
من اخلارج.
الصورة ( )5الكنيسة مبنطقة تغرنه غريان
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(جـ)– السياحة الدينية اليهودية  :حيث استوطن اليهود منطقة تغرنه إىل جوار اإليطاليني وقد مت بناء الكنيس اليهودي
هبا الصورة ( ) 0تبني هذا املبىن والذي استغل يف أنشطة خمتلفة من قبل سكان املنطقة والدولة الليبية ،ومل يستغل هذا
املعلم السياحي منذ مغادرة اليهود لألراضي الليبية سنة 2607م تقريبا.
الصورة ( )0الكنيس مبنطقة تغرنة غريان

املصدر /تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م
 -0السياحة البرفيهية:
ويقصد هبا خروج العديد من السكان على شكل (أفراد أو عائالت) لقضاء يوم أو بع اليوم خارج املنزل يف املنتزهات
الربية أو مناطق تتوفر فيها أسباب الراحة وهي تتنوع مبنطقة الدراسة ،ومن أيمها :
(أ) -منتزهات أيب غيالن حيث توجد جمموعة من األماكن أسفل اجلبل حيث تتوفر أشجار النخيل وعيون املياه والظل،
ويقصدها السياح من داخل وخارج املنطقة  ،وخاصة املدن القريبة من الساحل الغريب ،مثل مدينة طرابلس وغريها من
املدن والصورة ( )7تبني ذلك.
الصورة ( )7منتزه أيب غيالن بغريان
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(ب) -منتزه تاقنيت يف احلدود الشرقية ملدينة ككلة ،حيث تتوفر به مياه العيون وأشجار النخيل وأشجار الصنوبر ،ما
جيعله مكان سياحياً يليب متطلبات السائح البرفيهي ،وكذلك الرحالت املدرسية والصورة ( )1تبني ذلك .وقد تعرضت
العديد من أشجار هذا املنتزهات للحرائق بفعل احلروب خالل الفبرة السابقة.
الصور( )1منتزه تاقنيت بككلة

ا

ملصدر :تصوير الباحثني شهر فرباير سنة 0602م

(جـ) السدود املائية مبنطقة الدراسة مثل سد وادي غان مبنطقة غريان ،وسد وادي زارت مبنطقة ككلة واليت يقصديما
السياح للتمتع باملناظر اجلبلية واملياه احملجوزة خلف هذا السد .
 -5السياحة العلمية :
ويتمثل هذا النوع يف الرحالت العلمية للطلبة الدارسني باجلامعات السيما أقسام اجليولوجيا واجلغرافيا والزراعة؛ لدراسة
التكوينات اجليولوجية ونوعية البربة على الطريق اجلبلي أيب غيالن وككلة.
 -0السياحة البروحيية:
واليت تتمثل يف البرويح على النفس مؤقتاً من خالل ارتياد املقاهي ذات الطابع السياحي من حيث ديكور املقاهي
واشرافه على أماكن تضفي راحة نفسية للسائح والصورة ( )6تبني موقع بع املقاهي.
الصورة ( )6مقهى منتزه ايب غيالن بغريان
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ومن خالل ما سبق دراسته جند أن منطقة الدراسة يوجد هبا العديد من املعامل السياحية املختلفة وهو ما حيقق الفرضية
األوىل ومفادها توجد العديد من املناطق السياحية والبرفيهية مبنطقة الدراسة.
السياحة البيئية وعالقتها بالتنمية المكانية بمنطقة الدراسة:

نالحظ مما سبق أن العالقة بني السياحة والبيئة مبنطقة الدراسة عالقة وطيدة وإجيابية مشجعة ،إذا ما متت بأساليب
فخطيطية مدروسة هتدف إىل االستفادة من املعامل السياحية يف تنمية وتطوير املكان املوجود به املعلم السياحي ،وذلك
بصيانة ومتهيد الطرق ،وإنشاء املالعب الرياضية ،واملقاهي ،وتشجري أراضي الفضاء ،كما هو احلال يف أيب غيالن وتاقنيت،
كذلك احملافظة على امل عامل السياحية وعدم إحلاق الضرر هبا وترميم ما تضرر منها وخاصة املعامل األثرية مبنطقة الدراسة
وتزويدها باخلدمات اليت حيتاجها السائح خالل زيارته من مقاه ،ومالهي أطفال ،ومتاحف ،وصناعات تقليدية ،حسب
طبيعة املعلم السياحي واملكان املوجود به ،وذلك تتحقق الفرضية الثانية اليت تقول توجد عالقة بني األنشطة السياحية
املختلفة والتنمية املكانية مبنطقة الدراسة.
الخاتمة:

اتضح من خالل الدراسة اليت استندت يف مجع معلوماهتا على العديد من املصادر والدراسة امليدانية ،أن منطقة
الدراسة منطقة جذب سياحي ،تتعدد هبا األمناط السياحية املختلفة بفعل مقوماهتا الطبيعية والبشرية اجلاذبة للسياح
واملشجعة على األنشطة السياحية املختلفة ،السيما البرفيهية والبروحيية هبا ،رغم االيمال وعدم االهتمام ببع املعامل
السياحية مثل الكنيسة املسيحية والكنيس اليهودي ،كما نالحظ أن التخطيط وتطوير املعامل ال يشكل خطراً أو يلحق
ضرراً بالبيئة احمليطة أو املوجودة هبا هذه املعامل ،بل يعمل على زيادة تنميتها مكانياً.

النتائج :

توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -2تعدد األمناط السياحية مبنطقة الدراسة.
 -0تعد منطقة الدراسة منطقة جذب سياحي داخلي (سياحة داخلية).
 -3يزداد نشاط السياحة البرفيهية والبروحيية يف فصل الربيع وأيام العطالت الرمسية ويوم اجلمعة من كل أسبوع مقارنة باألمناط
السياحية األخرى.
 -0تأثرت املناطق السياحية يف أيب غيالن وتاقنيت باحلروب خالل السنوات املاضية الذي نتج عنه حرق العديد من أشجار
الغابات والنخيل هبا.
التوصيات

 -2العمل على إشهار املعامل السياحية إعالمياً مبنطقة الدراسة.
 -0العمل على تشجري املناطق اليت تعرضت حلرق أشجارها.
 -3االهتمام بتوفري اخلدمات السياحية ،مثل :إنشاء الفنادق وبيوت الشباب واملالعب ،واملقاهي ،وغريها من اخلدمات اليت
حيتاجها السياح.
 -0صيانة ومتهيد الطرق داخل املنتزهات لتسهيل حركة األفراد ومركباهتم بكل يسر.
اهلوامش
 -2حممد عبداحلكيم العفيفي ،السياحة يف ليبيا بني املردود االقتصادي واآلفاق املستقبلية ،اجمللة الليبية للدراسات،
العدد الثالث ،دار مشوع الثقافة ،الزاوية 0623،م.
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 -2رمزي الطيب عمر ،جملة العلوم والدراسات اإلنسانية ،العدد الرابع ،دار الكتب الوطنية بنغازي0620 ،م.
 -3حممد موسى احلريري ،جغرافية السياحة ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية2662 ،م ،ص .26
 -0حمسن ميالد البرهوين ،السياحة البيئية والتنمية املستدامة ،دار احلرم للبراث ،القاهرة0661،م ،ص .27
 -5أمحد زكي بدوي ،معجم املصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان2671 ،م ،ص .20
 -0أمحد اجلالد ،التنمية السياحية املتواصلة ،عامل الكتب ،القاهرة 0666 ،م ،ص.25
 -7حمسن ميالد البرهوين ،مرجع سابق  ،ص .26
 -1حممد السيد أرناوؤط ،اإلنسان وتلوث البيئة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب2666،م ،ص27
 -6حمسن ميالد البرهوين ،مرجع سابق  ،ص 06.
 - 26حمسن ميالد البرهوين ،مرجع سابق  ،ص .02
 - 22حممد صبحي عبداحلكيم ،محدي أمحد الديب ،جغرافية السياحة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة0620،م،
ص06.
 - 20املرجع نفسه  ،ص .03
 -23املرجع نفسه ،ص .02
 -20سعيد صفي الدين الطيب ،مقومات التنمية السياحية يف ليبيا ،القاهرة0662 ،م ،ص.00
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المخاطر الجيومرفولوجية المرتبطة بالتعرية الكارستية والهبوط
األرضي وأثرها على التنمية في منطقة الجبل األخضر
أ-ضو أمحد البكوش

dawalbkwsh53@gmail.com

كلية البربية العجيالت  -ج ـ ـ ــامعة الزاوية
امللخ

:

من ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـخ ـ ـ ــاط ـ ــر اجل ـ ـ ـي ـ ــوم ـ ـ ـرف ـ ـ ـول ـ ــوج ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـرت ـ ـ ـب ـ ـط ـ ـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـري ـ ـ ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ــة واهل ـ ـ ـب ـ ــوط
األرضي وأثرها على التنمية يف منطقة اجلبل األخضر مشال شرق ليبيا  ،من خالل هذه الدراسة تبني لنا أن املنطقة تزخر
بالعديد من اإلشــكال اجليومرفولوجية ومن بينها الظاهرات الكارســتية خاصــة احلفر والكهوف الكارس ـتية  ،وحتاول هذه
الدراسـ ـ ــة توضـ ـ ــيح مفهوم التعرية الكارسـ ـ ــتية وإبراز أيميتها االقتصـ ـ ــادية والبيئية  ،واليت تبني أن هلا أيمية كبرية نظرا لكثرة
مرتاديها من العلماء املهتمني ملعرفة عمر األرض ودراس ــة طبقاهتا والتكوينات الص ــخرية هلا ومش ــاهدة الس ــمات الطبيعية
والكائنات احلية بتلك الكهوف  ،كذلك اسـ ـ ــتقطاهبا أعداداً كبرية من السـ ـ ــياح  ،وخلصـ ـ ــت الدراسـ ـ ــة أن اسـ ـ ــتخدامات
الكهوف تتباين عرب الزمن حىت بالنسـ ـ ـ ــبة للكهف الواحد وحالياً تتباين اسـ ـ ـ ــتخداماته مابني مأوى للحيوانات وسـ ـ ـ ــياحة
وبدون اسـ ــتخدام  ،ويف الوقت نفسـ ــه يعترب االنتشـ ــار الواسـ ــع لتلك احلفر خاصـ ــة اليت تظهر فجائية ذا تأثري خطر على
النشــاط العمراين باملنطقة نظرا لعدم وجود جهات أو أجهزة تســاعد على اكتشــاف تلك احلفر قبل ظهورها  ،و اشــتمل
الدراســة على ثالثة حماور  ،تناول احملور األول مفهوم وعناص ــر خمرجات العمليات التعرية الكارس ــتية باملنطقة  ،واش ــتمل
احملور الثا ين على األيمية االقتص ــادية والبيئية والتوزيع اجلغرايف والعوامل املؤثرة يف نش ــاط التعرية الكارس ــتية  ،وتناول احملور
الثالث خماطر ودرجات خطورة الكارست وما يبرتب عليها من خماطر بيئية .
الكلمات المفتاحية  :التعرية الكارستية  ،حفر اإلذابة  ،الكهوف  ،املخاطر البيئية .

Summary
The study of the dangers of the genomes of Umm Habba which is
surrounded by Karst troughs and landslides, and their impact on
development in the Harvest Generation region of Northeast Asia through
this study showed us that the stoning region has many geomorphological
forms and their age: Karst manifestations, the characteristic of drilling and
the quality of the chair. characteristic of drilling and the quality of the cheir.
Through this study, he clarifled the concept of karst eroion and its economic
and interfacial significance, which tumed out to be of great importance due
to the Iarge number of its visitors from scientists interested in knowing the
age of the earth ,studying its dungeon and its desert formations, and watching
its features and live glassed for you, as well as attracting large numbersof
tourists. The uses of caves vary over time , even for asingle cave, and
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currently, the use of caves varies with animals, swimming and without use
At the same time,the wide spread of excavation is an edge that appears
suddenly with adangerous impact on urban activity in the region due to the
absence of parties or devices that helped you discover the excavation before
the study included the causes of the circulation axes ,the fist axis concerned,
and the elements of the outputs of the karst erosion processes in the region,
the second axis included the economic and environmental importance, the
geographical distortion and the factors affecting the karst erosion beach, and
the third axis dealt with the risks and degrees of dangyer of karst and the
consequent dangers of karst .
X-ray

Caves,

pits,

Dissolving

bare,

Carcinoma

Keywords:
hazards.

المقدمة :

حتتل الدراسات اجليومورفولوجية يف الوقت احلاضر جزءاً مهماً من الدراسات التطبيقية لكثري من العلوم الطبيعية ،
كما أهنا تعد من أهم الدراسات اليت ميكن أن تستفيد من االجتاهات احلديثة يف ميدان اجلغرافيا حيث يستغل فيها التقدم
التقين السريع الذي يشهده جماال االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ومدخالهتما من البيانات  ،ومما الشك
فيه فإن للعوامل اجليومورفولوجية أثراً كبرياً يف جمال التنمية والتخطيط العمراين وباألخ يف منطقة اجلبل األخضر اليت
تعد من أكثر املناطق اليت حددت جيومورفولوجيتها مسار التنمية والعمران هبا حيث تتسم جيومورفولوجيتها بتعقد السطح
وبدرجة عالية من التنوع يف طبوغرافيته  ،مما قد يكون له األثر البالغ يف التنمية والنمو العمراين وأمناطه ماضياً وحاضراَ
ومستقبال  ،وهو الذي أدى إىل ظهور فكرة البحث احلايل  ،ألن منطقة اجلبل األخضر تفتقر إىل دراسة متقدمة يف
حتليل املخاطر اجليومورفولوجية  ،حيث تعد املعلومات اجليومورفولوجية من اجلوانب األساسية والضرورية اليت جيب مراعاهتا
عند فخطيط وإعداد الربامج التنموية املختلفة.
َّل إشكالية الدراسة يف مظاهر التعرية الكارستية احمللية الواقعة يف اجلزء األوسط من اجلبل
تساؤالت الدراسة  :تَـتَمث ُ

األخضر من حيث ظروف تكوينها وخصائصها ونطاقات توزيعها وحتديد أمناط عالقتها املكانية اليت تربطها والنشاط
السكاين السائد هبا  ،ولكي تكون املشكلة أكثر وضوحاُ ميكن عرضها يف التساؤالت التالية :
 - 2ما هي العوامل والعمليات والتكوينات املوروثة اليت أثرت يف نشـ ـ ـ ـ ــأة مظاهر التعرية الكارسـ ـ ـ ـ ــتية وتطورها يف منطقة
الدراسة ؟
 - 0إيل أي حد ميكن أن تؤثر مظاهر التعرية الكارس ـ ــتية يف النش ـ ــاط الس ـ ــكاين الس ـ ــائد باملنطقة  ،وما هي األس ـ ـاليب
املمكن اتباعها لالستفادة من مظاهر التعرية الكارستية يف األنشطة االقتصادية وكيف ميكن احلد من آثارها السلبية ؟

أهمية الدراسة :

إن األيمية االقتصادية والبيئيّة هلذه املنطقة حتمت ضرورة دراسة ما تتعرض له من مشاكل بيئية كنتيجة للتنمية وتوسع
النشاط البشري وتكمن أيمية الدراسة يف النقاط التالية:
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 -2تصنيف ظواهر التعرية الكارستية مبنطقة الدراسة  ،ودراستها دراسة أصولية وحتليلية ملعرفة العوامل اليت شكلتها،
والعمليات اليت مارستها هذه العوامل  ،واالستفادة منها يف العمليات التخطيطية املستقبلية ملنطقة الدراسة ومن مث اإلسهام
يف عمليات تنميتها.
 -0التعرف على الوس ـ ـ ــائل اليت تن ةمي األنشـ ـ ـ ــطة االقتص ـ ـ ــادية ومتنع حاالت اخلطر والتدهور البيئي وذلك على أسـ ـ ـ ــاس
البحث املكتيب والعمل امليداين .

أهداف الدراسة :

 -2إبراز مسات مظاهر التعرية الكارستية السائدة وحتليلها والعوامل اليت أسهمت يف تكوينها  ،وتقوميها التقومي الصحيح
الذي يسهم يف وضع الربامج التنموية املناسبة .
 -0مناقشــة األبعاد اجليومورفولوجية للتعرية الكارســتية املتحكمة يف التنمية والنشــاط الســكاين واقبراح األســاليب املناســبة
لتجنب أخطارها واالستفادة من مزاياها  ،واملواد اليت ميكن االستفادة منها لو مت االستغالل األمثل هلا.
 -3حتديد وتقييم خطورة التعرية الكارسـتية اليت تتعرض هلا منطقة الدراسـة والنامجة عن وجود مراكز العمران واألنشـطة
التنموية املختلفة جبانب الظواهر الكارسـ ــتية اليت متثل خطراً قائماً وحماولة الوصـ ــول إىل طرق مناسـ ــبة للحد من األخطار
اجليومورفولوجية اليت تتعرض هلا منطقة الدراسـة  ،هذا ســيســاعد على وضــع خطط التنمية والتخطيط  ،وتأمني معطيات
فنية تستخدم للتوقع املستقبلي .

فرضيات الدراسة :

 -2تؤثر العوامل اجليمورفولوجية يف نش ـ ـ ـ ــأة األش ـ ـ ـ ــكال األرض ـ ـ ـ ــية وتطورها وتوزيعها حيث أثر املناخ يف نش ـ ـ ـ ــأة التعرية
الكارسـتية منطقة الدراسـة وتطورها وتتميز املنطقة بعدة خصـائ طبيعية سـاعدت على قيام أنشطة سكانية من ُذ فبرات
زمنية قدمية .
 -3يتباين تأثري التعرية الكارستية على النشاط السكاين بشكل يساعد على قيام أنشطة اقتصادية ناجحة أوقد يساهم
يف فشلها.

أسباب اختيار الموضوع :

 -2انتشار عدد من أشكال التعرية الكارستية يف املنطقة وهي حباجة إىل تفسري ملا هلا من أيمية تتعلق بالتنمية واستعمال
األراضي .
 -0أيمية منطقة الدراس ـ ــة من الناحية االقتص ـ ــادية وخاص ـ ــة الزراعية والس ـ ــياحية ملا تتمتع به من خص ـ ــائ طبيعية مثل
خصوبة البربة واعتدال املناخ وغرييما .
 -3حدوث العديد من املخاطر اجليومورفولوجية اليت ُّ
حتد من التنمية واألنشــطة البشـرية املختلفة كالزراعة والبناء والطرق
 ،وهي حباجة إىل دراسة دقيقة توضح سبل تفادي ذلك .
حدود منطقة الدراس ــة  -تقع منطقة الدراس ــة يف اجلزء الشـ ــمايل من اجلبل األخضـ ــر فهي متتد من حدود املسـ ــاقط

املائية لوادي درنة يف الشرق إىل املساقط املائية لوادي الكوف يف الغرب ،وأما حدودها اجلنوبية فريمسها خط تقسيم املياه
واحلدود الشمالية فريمسها خط الساحل ومن الناحية اجلغرافية متتد منطقة الدراسة بني دائريت عرض .50 / 32 .06
 30مشاالً  ،وبني خطي طول 00.06/ 06.36شرقاً..
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شكل ( )1يوضح الموقع الجغرافي والفلكي لمنطقة الدراسة .

املصدر  :إعداد الباحث بناء على األطلس الوطين و صورة فضائية .

منهجية الدراسة  :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ،لوصف وحتليل الظاهرة وصفاً موضوعياً ،ودراستها
ميدانياً  ،من خالل البيانات املتحصل عليها من اجلانب املكتيب واجلانب امليداين.

النتائج والمناقشة -

المحور األول  -عناصر العمليات الكارستية بالمنطقة :

ترتبط احلفر الكارستية يف نشأهتا وتطورها بعدة عوامل يأيت يف مقدمتها الصخور اجلريية وتوفري كميات كافية من املياه

 ،باإلض ــافة إىل الغطاء النبايت  ،حيث تنتش ــر املظاهر الكارس ــتية يف اجلبل األخض ــر جبميع أش ــكاهلا  ،ومن أهم أمثلتها
حفر اإلذابة خمتلفة األحجام واألشكال  ،واحلفر اإلهنيارية ذات املراحل املختلفة واجلوانب احلادة والكهوف اجلريية ذات
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات املتعددة واحلجرات واملمرات ( ، )1وتعد هذه املظاهر الكارس ـ ـ ـ ـ ـ ــتية املتنوعة إنتاجاً ملداخالت البيئة الطبيعية
باجلبل األخض ــر؛ومن اجلدير بالذكر أن عمليات التعرية الكارس ــتية قد بدأت يف نش ــاطها منذ وقت مبكر خالل فبرات
العصور اجليولوجية اليت متتع فيها اجلبل األخضر مبعدالت تساقط تزيد على مثيالهتا يف الوقت احلايل .
من خالل الدراسة تربز مقومات العمليات الكارستية من خالل مداخالت البيئة الطبيعية  ،وتفاعل مكوناهتا املتمثلة يف
الغالف احليوي مع الغالف الصخري  ،حيث تشتمل عملية التعرية الكارستية على العناصر التالية :
 -2عنص ـ ــر اإلذابة للص ـ ــخور اجلريية  :والذي حيدثه مح الكربونيك الذي توفره األمطار الس ـ ــاقطة مبنطقة الدراس ـ ــة ،
وذلك عندما تتحد مياه األمطار مع ثاين أكس ـ ـ ــيد الكربون الذي تس ـ ـ ــتخلص ـ ـ ــه مياه األمطار من مص ـ ـ ــادر عديدة أيمها
الغالف اجلوي ومادة الذبال  ،اليت تنتج عن حتلل املواد العضوية اليت تتمثل يف النبات الطبيعي واحليوان الربي وحيوانات
البربة وغريها .
 -0عنصـر الصـخر املذاب  :والذي يتمثل يف الصـخور اجلربية اليت تتميز بطبيعتها املنفذة ومساماهتا عالوة على انتشار
الش ــقوق والص ــدوع  ،فعلى الرغم من اختالف كميات التس ــاقط بأجزاء اجلبل  ،إال أن عمليات اإلذابة تنتش ــر يف مجيع
أجزائه  ،ويف معظم طبقات اجلبل نتيجة الحندار السطح وميل الطبقات الصخرية وهي كلها عوامل تساعد على انتقال
املياه ومرورها بأســطح الطبقات الصــخرية املختلفة  ،باإلضــافة إىل العوامل املســاعدة األخرى اليت تؤثر يف شــكل وحجم
الظاهرات الكارس ــتية مثل ميل الطبقات الكارس ــتية املس ــتطيلة كما تكثر احلجرات وتس ــتطيل املمرات داخل الكهوف ،
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وعندما تكون الطبقات أفقية تتخذ اهلوة الشـ ـ ـ ـ ــكل الدائري ويزيد ارتفاع الكهوف  ،وهذا باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إىل درجة االحندار
الســطح ففي حالة االحندار الشــديد تقل املياه النافذة إىل أســفل نتيجة لســرعة انصـراف املاء فوق الســطح  ،بينما يعمل
بطء االحندار على استقرار مياه األمطار فوق السطح ونفاذ أكرب قدر ممكن إىل طبقات الصخور التحتية (.)1
 -3خمرجات العمليات الكارس ـ ـ ــتية  :وهي اليت تتمثل يف األش ـ ـ ــكال اجليومورفولوجية الس ـ ـ ــطحية والباطنية اليت تنتج عن
العمليـات الكـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـة  ،والبربـة احلمراء اليت هي إنتـاج توايل إذابة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخور اجلريية وتفاعلها مع مح الكربونيك ،
باإلض ــافة إىل خزانات املياه اجلوفية اليت تتكون يف باطن اجلبل نتيجة التجاويف الكارس ــتية وتبادل الطبقات الص ــلبة مع
الطبقات اجلريية املنفذة للمياه  ،وما ينتج عنها من مص ـ ـ ـ ـ ــادر خمتلفة للمياه اجلوفية مثل اآلبار االرتوازية والينابيع والعيون
الكارس ــتية اليت تدل على وجود ظاهرة األهنار العمياء اليت جترى حتت الس ــطح (  . ) 1ومن خالل ما س ــبق ميكن تفهم
الدور الذي ميكن أن تلعبه الظاهرات الكارســتية مع عناصــر البيئة األخرى يف نشــأة بؤر االســتقرار البشــري قدمياٍ وحديثاٍ
يف منطقة الدراسة .

المحور الثاني  :التوزيع الجغرافي والعوامل المؤثرة في نشاط التعرية الكارستية :

تسود التعرية الكارستية معظم أحناء اجلبل األخضر ولكنها تنشط بشكل أكرب يف النطاق الشمايل من منطقة الدراسة ،
والذي يتمثل يف كل من السهل الساحلي واملصاطب البحرية وسطح الدرجة األوىل  ،فقد متت عمليات مسح األجزاء
من هذا النطاق وذلك حلصر النقاط الكارستية  ،والوقوف على العوامل املؤثرة على نشاط الظاهرات الكارست  ،ومن
أهم تلك املسموحات لسطح الدرجة األوىل واليت مت من خالهلا حصر  67ظاهرة  ،وقد أمكن من خالهلا تصنيف
الظاهرات الكارستية باملنطقة تبعاً للتكوين اجليولوجي وبنية الصخور(.)1

جدول ( )1عدد الظاهرات الكارستية حسب التكوين الجيولوجي :
البيضاء

التكوين الجيولوجي

أبولونيا

درنة

حفر اإلذابة

31

11

2

حفر االنهيار

.

11

1

البحيرات الكارستية

1

3

1

الكهوف

1

الحفر الضحلة

1

األنهار العمياء

3

الينابيع الكارستية

1

المجموع

13

2.

1.

األبرق

الفايدية
1

3

1

1

املصدر  :دراسة ميدانية لسنة0606م

أوالَ  -العالقة بين الكارست والتكوين الجيولوجي:

عرض اجلدول ( )2توزيع الظاهرات الكارسـتية حسب التكوين اجليولوجي الذي توجد به والذي يالحظ من خالله
أن الدولينات أو حفر اإلذابة واحلفر االهنيارية متثل الظاهرات الغالبة  ،ويتض ـ ـ ـ ـ ــح كذلك أن هناك تكوينات تنش ـ ـ ـ ـ ــط هبا
التعرية الكارستية وأخرى تقل هبا  ،وفيما يلي أهم التكوينات الصخرية باملنطقة وما يرتبط هبا من أشكال كارستية.
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شكل ( )2العالقة بين الكارست والتكوين الجيولوجي

املصدر  :إعداد الباحث :باستقراء من اخلريطة اجليولوجية للمنطقة .مقياس . 0566666/2

 -2تكوين األثرون  :تكاد تنعدم به الظاهرات الكارس ـ ـ ــتية نظراً ألنه يتكون من ص ـ ـ ــخور طباش ـ ـ ــريية دقيقة احلبيبات

ضعيف ة التماسك يسهل تعريفها باملياه اجلارية  ،كما تتمتع تكويناهتا بالنقاء مما جعل املسامية عالية والنفاذية منخفضة ،
ويقتصر ظهور هذا التكوين على مناطق حمدودة للغاية أيمها منطقة وادي األثرون شرقي رأس اهلالل .
 -3تكوين أبولونيا  :تطبق عليه ص ـ ـ ــفات تكوين األثرون من حيث دقة احلبيبات والنفاذية املنخفض ـ ـ ــة لكنه
يتميز عن األثرون بتعاقب طبقاته بني الصلبة واهلشة باإلضافة إىل ما يتميز به نظام الشقوق املتعامدة وهو
ما يســاعد على تكوين حفر اإلذابة يف مناطق تعدد الشــقوق  ،لذلك بلغت حفر اإلذابة أعلى نســبة هبذا
التكوين مبا يزيد على  %76من إمجايل التوزيع وينتشـر هذا التكوين يف مناطق السـهل الساحلي وميتد إىل
املصاطب البحرية .
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شكل ( )3التتابع الطبقي للتكوينات الجيولوجية للجبل األخضر في منطقة الدراسة.

المصدر-After :pavelrohlich Geological Map of libya sheet AlBaydah explanatory :
booklet Tripli 1974 p12

 تكوين درنة  :أدى تكوينه من احلجر اجلريي اجملهري واجلريي احملبب أإلرسـ ـ ـ ـ ــايب إىل اهلشـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــة والنفاذية العالية ،باإلضـافة إىل ارتفاع نسـبة الصـدوع به مما جعله من أكثر التكوينات اليت تنشـط هبا احلفر االهنيارية حيث شـكلت نسبة
 %76من اجملموع الكلي مبنطقة املسح  ،كما متثلت به أعلى نسبة يف جممل الظاهرات الكارستية باملنطقة وهي %00
 ،وقد سـاعد على تكوين خزانات مائية به وبالتايل زيادة نشاط التعرية الكارستية  ،وينشر تكوين درنة يف نفس املناطق
اليت يظهر هبا تكوين أبولونيا حيث يعلو األول الثاين وبذلك يتبادالن الظهور على السطح .
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 -1تكوين البيضاء  :يتألف من طبقتني رئيسـيتني  ،يما طبقة يطلق عليها تكوين شحات  ،وصخوره هشة ضعيفة
التماســك وصــماء ســاعدت على جتميع املياه يف الطبقة اليت تعلوه والذي يطلق عليها تكوين البيضــاء الطحليب  ،حيث
تتميز األخرية بالنس ــيج احليوي ذي املس ــامية والنفاذية اجليدة (  ، ) 1لذلك متيز تكوين البيض ــاء بانتش ــار كل من ظاهرة
العيون الكارستية واألهنار العمياء  ،والكهوف  ،وتنتشر تكويناته بالدرجة الثانية ومتتد لتشغل املنطقة الوسطى من اجلبل
حيث متثل التالل املتبقية من القمة القدمية .

 -5تكوين األبرق  :يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هــذا التكوين تكوينــات الكــالكــارينــايـت اليت تتميز بــاملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاميـة واحلبيبـات الـدقيقــة غري

املتماس ـ ــكة اليت يس ـ ــهل تعريتها باملاء اجلاري  ،وتس ـ ــود تكويناته يف املناطق الغربية من الدرجة الثانية للجبل  ،ويقتص ـ ــر
ظهور أشكال الكارست به يف املناطق اليت تتميز فيها تكويناته بالتماسك الشديد  ،كما احلال يف تكوينات الرمجة أيضاً
جنويب غريب اجلبل األخضر .
 -.تكوين الفايدية  :ويتبادل الظهور مع تكوين البيضـ ـ ــاء ويسـ ـ ــود بشـ ـ ــكل أكرب يف شـ ـ ــرق اجلبل وتقتصـ ـ ــر الظاهرات
الكارستيه به على العيون الكارستية .

 -7تكوين المحاجر  :وهو يش ـ ــبه يف ص ـ ــفاته تكوين األبرق ويسـ ـ ــود يف املناطق اجلنوبية من اجلبل مع تكوين الفايدية
ونتيجة االحندار البسـ ـ ــيط يف هذا اجلزء مع وجود األودية اجلنوبية الىت تسـ ـ ــود حوض اإلذابة الطولية الضـ ـ ــحلة واليت تتبع
مسار األودية ومتيز جماريها باالتساع  ،من خالل ما سبق ميكن القول بأن احلفر الكارستية الكربى أو ما يسمى باهلوات
( مناطق اهلبوط السطحي ) واليت متثل خطورة شديدة يقتصر ظهورها على النطاق الشمايل من اجلبل والذي يشمل كالًّ
من السهل الساحلي واملصاطب البحرية وسطح الدرجة األوىل من اجلبل  ،حيث كانت نقطة البداية يف تشكيل اهلوات
باملنطقة تتمثل يف ذوبان احلجر اجلريي اإليوس ــيىن ( الذي متثله تكوينات درنة وأبولونيا الس ــاحلية ) وذلك قرب الش ــرق
الدراسية أسفل سطح األرض مث صرف التكوينات الصخرية الذاتية مع املياه الباطنية (.) 1

ثانياً  -العالقة بين الكارست وبنية الصخور :

ترتبط نشـأة الظاهرات الكارستية بشكل أساسي مبواقع الصدوع حيث يسهل التسرب الرأسي ملياه األمطار وقد أكدت
الدراسة املسحية النقاط التالية :
 -2نشـاط عمليات الكارست واليت يصحبها ظهور أعداد كبرية من ظاهرات الكارست املختلفة يف املناطق اليت ترتفع
هبا كثافة الصدوع .
 -0إن األشكال الراسية كحفر اإلذابة واحلفر اإلهنيارية ترتبط بالنقاط اليت تتعامد هبا الصدوع.
 -3الكهوف األفقية واملمرات اجلوفية تنمو على طول الص ــدوع الرئيس ــية خاص ــة تلك اليت متر بتكوينات جريية تس ــتقر
فوق طبقات غري منفذة .

ثالثاً -العالقة بين تذبذب منسوب سطح البحر وعمق الكارست :

من املعروف يف مناطق الكارست أن الفتحات السطحية تصرف املياه املبرسبة رأسياً إىل أعماق بعيدة عن السطح ،
مث تنحدر أفقياً لتتخذ شـكالً مثل النهر  ،ويعتمد أقصـى عمق لتصـرف املاء على مسـتوى سـطح البحر الذي ميثل خط
القاعدة هلذه األودية اجلوفية  ،وقد تغري هذا املسـتوى أكثر من مرة خالل الزمن الرابع والعصـور احلديثة  ،حيث اخنف
املنســوب يف بع هذه الفبرات عن املســتوى احلايل ملنســوب ســطح البحر  ،لذلك بلغ الكارســت أعماقاً تنخف عن
املنسوب احلايل للبحر.
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ومن خالل ما س ــبق يتض ــح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني عمق اهلوة ومنس ــوب س ــطح البحر  ،مما يدل على أن خطورة
هذه احلفر وما ينتج عنها من هبوط أر ٍ
اض ميكن أن يكون يف املناطق القريبة من منسوب البحر خاصة احلفر اإلهنيارية .

رابعاً  -عالقة الكارست بكل من المناخ القديم والمناخ الحالي :

تؤكد الدراســات اخلاصــة بنشــاط الكارســت أنه نتاج للفبرات املطرية اليت مرت باجلبل واليت كانت أغزر أمطاراً من املناخ
احلايل  ،ولكنها مل تتوقف يف ظروف املناخ احلايل وان أص ـ ـ ـ ـ ــبحت بطيئة عن س ـ ـ ـ ـ ــابق عهدها  ،1وتعد العالقة بني املناخ
وذلك ألن استمرار نشاط الكارست يف الوقت احلايل يعين
احلايل ونشاط الكارست ذات أيمية بالغة يف مشكلة الدراسة ْ
أن املنطقة تعاين من مشــكالت اهلبوط األرضــي بينما مع توقف اإلذابة الكارســتية فختفي هذه املشــكلة  ،لذلك كان ال
بد من وجود اإلذابة على استمرار عمليات اإلذابة باملنطقة  .وتتمثل أهم هذه األدلة فيما يلي :
 -2تتميز جوانب بع اهلوات بســطحها األملس املصــقول ولوهنا األبي الذي مييز مجيع احلوائط الصــخرية اليت تنش ـأ
بفعل عملية اإلذابة ومل تؤثر فيها بعد عمليات التفكك والتعرية.
 -0انتشـار رواســب البرافتني بأســطح اهلوات االهنيارات  ،وهوات اإلذابة اليت انكشــف ســطحها بعد تعرية تربتها  ،متثل
رواسـب البرافرتني هذه تلك الرواسـب اليت تبراكم بتوايل عملية اإلذابة واألكسدة وإحتاد املاء بأكسيد املنجنيز  ،مث تبخر
املاء  ،كما يعد ترسـب كربونات الكالسيوم بأشكاهلا املختلفة كالسواعد واهلوابط من األدلة املؤكدة كذلك على استمرار
عمليات اإلذابة يف الوقت احلايل  ،وهذا يعين أن اهلوات احلالية يف حالة توسع دائم ولكنها مبعدالت بطيئة.
 -3وجود الكهوف الص ـ ــغرية يدل على اس ـ ــتمرار عملية اإلذابة اليت تكتنفها جوانب اهلوات حيث تنشـ ـ ــأ نتيجة اإلذابة
الناجتة من تسرب املاء داخل الشقوق والفواصل املوجودة جبدار اهلوة .
 -0توجد حفر إهنيارية ما زالت تنش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ حديثاً من أمثلتها هوة بوكرباس مشال قص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ليبيا بوادي الكوف  ،واليت اهنار
ســقفها ســنة 2610م ( ، )7وكذلك هوة املثقوب اليت اهنارت قرب خط الســاحل شــرقي ســوســة واليت أدى اهنيارها إيل
تدمري جزء من الطريق الساحلي .

خامساً -عالقة الكارست بانحدار السطح وميل الطبقات:

يؤثر كل من احندار الس ـ ــطح وميل الطبقات على نش ـ ــاط عملية التعرية الكارس ـ ــتية ويتمثل ذلك من خالل وجود عالقة
عكســية بني احندار الســطح ونشــاط عملية اإلذابة الكارســتية فكلما قل احندار الســطح زاد نشــاط العمليات الكارســتية
بالطبقات الصخرية.

المحور الثالث  :مخاطر الكارست:

تتمثل خماطر الكارس ـ ـ ـ ــت يف ظاهرتني مهمتني يما حفر اإلذابة واحلفر اإلهنيارية وكلتايما تؤدي إىل مش ـ ـ ـ ــكلة بيئية خطرية
وهي مشكلة اهلبوط األرضي والذي حيدث بشكلني رئيسني يما :

أوالً  -الهبوط البطيء للتربة  :يتمثل يف هبوط البربة الســطحية الناتج عن نشــاط عمليات اإلذابة مبنخفضــات اإلذابة
اليت حتتها ويتميز تأثري هذه الظاهرات كما يؤدي اهلبوط األرضــي إىل إحداث التصــدعات يف أجســام الســدود اليت تقام
على األودية مما يؤدي اهنيارها ولعل هذا هو السـ ـ ـ ــبب يف اهنيار الس ـ ـ ـ ــد الثانوي املقام بأحد روافد وادي القطارة يف أحد
السيول اجلارفة سنة 2660م(.)1
ثانياً  -هبوط مفاجئ وسريع ويتمثل هذا اهلبوط يف شكلني يما :
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 -2انهيار س ــقف الحفر اإلنهيارية :بعد تكون فجوة حتت س ــطحية بعمليات اإلذابة وعندما يقل مسك الص ــخور

بالدرجة اليت يضعف هبا ويبدأ يف التشقق فإنه ينهار وحتدث عملية اهنيار سقف اهلوة من السقف املنهار والذي تتجمع
فيه كتلة صـ ـ ــخرية بنفس احلجم بفعل عمليات اإلذابة إيل آالف السـ ـ ــنني  ،إ ْذ قدر اسـ ـ ــبريهلر أن إذابة طبقة من احلجر
اجلريي بس ـ ــمك 36س ـ ــنتيمبراً قد يس ـ ــتغرق  26666عام ( )1وقد أتثبت دراس ـ ــة األص ـ ــل أالهنياري للهوات اليت تقع يف
منطقة قصـ ــر ليبيا بالدرجة األوىل للجبل  ،ودل على ذلك القياسـ ــات املورفومبرية حيث دلت معامالت طاقة التض ـ ـرس
الكبرية للهوات على أصلها اإلهنياري  ،هذا كما دلت معامالت االستطالة لنفس اهلوات على أهنا تأخذ أقصى طول هلا
يف االجتاه الشـ ــمايل الشـ ــرقي وهو ما يتفق مع االحندار العام للسـ ــطح وميل الطبقات  ،وهذا جيب أن يؤخذ يف االعتبار
عن د إقامة املنش ـ ـ ــأة حيث ميكن التعرف على اجتاه النمو هذه اهلوات لتجنبه  ،وهناك هوات إهنيارية تس ـ ـ ــببت بالفعل يف
إحلاق الضـ ـ ـ ــرر ببع املنشـ ـ ـ ــأت البش ـ ـ ـ ـرية باملنطقة  ،ومن أمثلتها إحدى اهلوات السـ ـ ـ ــاحلية اليت توجد بالقرب من خط
الس ــاحل الش ــرقي واليت يطلق عليها األهايل هوة املثقوب ويتض ــح أص ــلها االهنياري من خالل الكتل الص ــخرية املوجودة
بقاع احلفرة واليت متثل بقايا الس ـ ـ ــقف املنهار  ،وتأخذ اهلوات الش ـ ـ ــكل الدائري حيث يبلغ طول قطرها 06مبرا  ،ويرجع
ش ـ ــكلها الدائري نتيجة لنش ـ ــأهتا يف طبقات ص ـ ــخرية أفقية (تكوين أبولونية)  ،باإلض ـ ــافة إيل تكوهنا يف منطقة الس ـ ــهل
الس ـ ـ ــاحلي اليت تتميز بقلة االحندار  ،هذا ويبلغ عمقها حوايل أربعني مبراً وأيض ـ ـ ــا مما يدل على أن عمليات اإلذابة اليت
سبقت اهنيار السقف بدأت يف الفبرات اليت كان فيها منسوب البحر الذي مثل خط القاعدة لذلك  ،أقل من املنسوب
احلايل مما مسح بتوغل مياه األمطار إىل هذه األعماق البعيدة واليت تنخف عن منسوب البحر احلايل .
ومن خالل الدراسة امليدانية هلذه اهلوة َ ،متَّ الوقوف على آثار التدمري الذي أحدثه اهنيار سقف اهلوة يف الطريق اإلسفليت
باعتبارها أكثر املناطق تعرضا هلذه الظاهرة.

 -0الزالزل  :حيدث اهلبوط املفاجيء للطبقات الصـ ـ ـ ــخرية اليت تعلو خزانات املياه اجلوفية نتيجة السـ ـ ـ ــحب الزائد املياه
اجلوفية  ،األمر الذي يؤدي إيل حدوث اض ـ ـ ــطرابات هبذه الطبقات الص ـ ـ ــخرية فتحدث الزلزال  ،وهو ما حدث بالفعل
مبنخف املرج حيث أدى الس ـ ـ ـ ـ ــحب الزائد للمياه اجلوفية لزيادة متطلبات الزراعة به إيل اخنفاض منسـ ـ ـ ـ ـ ـوب املاء اجلويف
والذي أثبتته العديد من الدراسات وسطح الدرجة األوىل بشكل خاص.

درجات خطورة الكارست بمنطقة الدراسة :

من خالل ما س ــبق اتض ــح أن خطورة العمليات الكارس ــتية باملنطقة  ،تتمثل بش ــكل أس ــاس ــي يف احلفر االهنيارية وحفر
اإلذابة  ،نتيجة ملا يبرتب عليها من خماطر بيئية عديدة  ،كما بلورت الدراسة أهم احملددات الطبيعية لنمو اهلوات بنوعيها
 ،وبالتايل تعد يف الوقت نفسه حمددات بيئية ملخاطر الكارست  ،وفيما يلي أهم هذه احملددات :
 -2إن هذه احلفر توجد حيثما وجدت التكوينات األيوسينية اليت تناسب تكوين هاتني الظاهرتني.
 -0يبركز نشاط اإلذابة الرأسية مبناطق الصدوع خاصة تلك اليت تتعامد هبا الصدوع الرئيسية مع تلك الثانوية .
 -3يعد قرب منس ــوب س ــطح البحر من األمور اليت تزيد من خطورة اهلبوط األرض ــي  ،حيث ميثل البحر خط القاعدة
للمياه املتسربة أسفل السطح  ،بالتايل يبرتب على ذلك تركيز عملية اإلذابة يف مسك حمدد مما يزيد من كرب حجم اهلوات
وبالتايل خطورهتا .
 -0يشـكل كل من بطء االحندار وصــغر درجة ميل الطبقات الصـخرية أيمية بالغة يف هذا الشــأن  ،نظراً ملا يبرتب عليه
من تركيز عمليات اإلذابة واتساع اهلوات .
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وتتفـاقم خطورة املكـان إذا مـا اجتمع بـه أكثر من عـامـل من العوامل احملددة املذكورة لذلك وبناءً على تلك احملددات مت
تقسيم منطقة الدراسة إىل نطاقات فختلف فيما بينها من حيث درجات اخلطورة كما يلي :

شكل ( )1نطاقات الخطورة المتوقعة للهبوط األرضي في منطقة الدراسة.

املصدر  :إعداد الباحث :باستقراء من اخلريطة اجليولوجية للمنطقة .مقياس . 0566666/2
 -1مناطق ش ــديدة الخطورة  :وتتمثل يف النطاق الش ــمايل الذي يتض ــمن الس ــهول الس ــاحلية واملص ــاطب البحرية

واملناطق املتسعة من سطح الدرجة األوىل  ،وهي مناطق جتتمع هبا مجيع حمددات تكوين احلفر الكارستية السابق ذكرها
 ،حيث تس ـ ـ ـ ـ ــود املنطقة التكوينات األيوس ـ ـ ـ ـ ــينية اليت تتمثل يف كل من تكويين درنه وأبولونيا  ،كما تكثر هبا الص ـ ـ ـ ـ ــدوع
املتعامدة وبشكل خاص يف األطراف الشرقية والغربية هلذا النطاق  ،كذلك يتميز السطح باالحندار البسيط نسبياً والذي
يبراوح فيما بني ، ̊ 25:2باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل امليل البسـ ـ ـ ـ ـ ــيط للطبقات الذي يبراوح بني  ، ̊ 5:3كما أن هذا النطاق متثل
املناطق اليت تقبرب يف منس ـ ــوهبا من س ـ ــطح البحر حيث تبراوح ارتفاعاهتا فيما بني  066:2مبر  ،باإلض ـ ــافة إىل كوهنا
قريبة من مسـ ـ ــتويات املاء اجلويف  ،كذلك جيب عدم إغفال موضـ ـ ــع هذه املناطق كمسـ ـ ــتويات قاعدة حملية ألودية اجلبل
املنحدرة مشال خط تقس ــيم املياه مما يغذي طبقاهتا الص ــخرية باملياه املتجددة اليت تتس ــرب من مص ــبات األودية وفختزهنا
املراوح الفيضية هلا فتنشط معها عمليات اإلذابة  ،وخباصة أن هذه املياه اليت جتلبها األودية غنية باألمحاض اليت تكتسبها
من املادة العضوية لبربة قاع األودية اليت تنمو هبا النباتات واألشجار  ،هذا خبالف مياه األمطار اليت تسقط على املنطقة
نفسـ ـ ـ ـ ـ ــها واليت فختلط كذلك بالذوبال الذي تتميز به املنطقة نتيجة لكثافة النبات هبا  ،ومن أهم أمثلة اهلوات االهنيارية
مبنطقة الس ـ ــهل الس ـ ــاحلي واملص ـ ــاطب البحرية  ،هوة املثقوب ( لوحة  )2وهوة براك نوط الش ـ ــرقية والغربية  ،بينما يعد
منخف

املرج واألابيار من أهم وأكرب منخفضات اإلذابة بالقسم الغريب من سطح الدرجة األوىل .

 -0مناطق متوس ـ ـ ـ ــطة الخطورة  :وتتمثل يف املناطق اليت تقتص ـ ـ ـ ـ ــر على واحد أو اثنني على األكثر من احملددات
الس ــابق ذكرها  ،ومتثلها املنطقة الوس ــطى من اجلبل اليت متتد يف نطاق طويل مير مبعظم خط تقس ــيم املياه  ،حيث ميثل
حمور قمة اهلضـبة حيث تكثر الصدوع املتعامدة يف مناطق قمة الثبات احملدبة  ،لذلك يتوقع وجود حفر اإلذابة واالهنيار
يف مواقع النقاء للص ـ ــدوع دون غريها  ،وذلك الختفاء باقي املقومات األخرى حيث تتميز هذه املناطق بتصـ ـ ـريف املياه
منها حنو مشال وجنوب اجلبل مما ينتهي معه استقرار املياه بطبقات هذه املناطق  ،كما أن تكويناهتا تنخف هبا النفاذية
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نس ـ ــبياً عن التكوينات االيوس ـ ــينية ومن أهم تكويناهتا الص ـ ــخرية تكوين األبرق واجملاهري والرمجة وهي من التكوينات اليت
تتميز بقابليتها للتعرية السطحية باملاء اجلاري .
 -3مناطق محدودة الخطورة :هي مناطق تقل هبا مقومات نشـ ــاط احلفر الكارسـ ــتية أو تكاد تنعدم نتيجة لغياب

مقومات تكوين هذه احلفر وتتمثل يف مناطق وس ـ ــطح وس ـ ــفوح الدرجة الثانية وكذلك يف الس ـ ــفوح اجلنوبية وهي مناطق
س طح الدرجة الثانية تنتشر تكوينات كل من الفايدية واألبرق  ،فاألخري يتميز بقابليتها للتعرية املائية  ،أما التكوينات
األخرى فتتميز بوفرة مصادر املياه اجلوفية من ناحية ولندرة أو انعدام فرصة تكون احلفر الكارستية هبا من ناحية أخرى
 ،ولذلك توجد هبذه املنطقة مدينتان من أهم مدن اجلبل األخضر ويما البيضاء وشحات .
أما املنطقة الثانية اليت متثل خطورة حمدودة فهي السفوح اجلنوبية للجبل  ،ويرجع ذلك لعدة عوامل من أيمها قلة تساقط
األمطار يف هذا النطاق عن غريه من اجلبل ؛ ألنه ميثل منطقة ظل املطر كما تتميز تكويناته بندرة الص ـ ـ ـ ـ ـدوع وتقتص ـ ـ ـ ـ ــر
الظاهرات الكارس ـ ــتية هبا على البوجل وهي أحواض اإلذابة الطولية اليت تتبع جماري بع األودية اجلنوبية وتتميز باتس ـ ــاع
قطاعاهتا العرضية وشدة االحندار جلوانبها .

سبل مواجهة أخطار الهبوط األرضي :

من خالل العرض السابق ألهم املخاطر الكارست فإنه ميكن جتنب هذه املخاطر من خالل حمورين أساسني يما :

أوالَ -تجنب مناطق الخطورة:

ويتمثل هذا احملور يف جتنب إقامة املنشأة البشرية واملشروعات الكربى يف املناطق اليت ترتفع هبا درجة خطورة الكارست ،
خاصــة تلك املشــاريع اليت ميكن إقامتها يف مناطق بديلة كالطرق الربية على ســبيل املثال  ،وخاصــة الطرق الرئيســية اليت
متثل شرياناً حلركة التجارة واملسافرين  ،لذلك يالحظ من خالل تتبع الطرق الربية املقامة باجلبل أن الطرق الرئيسية املهمة
 ،تقام على س ـ ــطح الدرجة الثانية من اجلبل ملا تتميز به من اخنفاض التض ـ ــاريس النس ـ ــبية من جانب  ،ولتجنبها مناطق
اخلطورة الش ــديدة الس ــابق ذكرها من جانب آخر  ،خاص ــة النطاق الس ــاحلي الذي جيمع بني خماطر الكارس ــت وخماطر
بيئية أخرى كاالنزالقات الصخرية من جانب وخماطر تراجع السواحل وخماطر السيول من جانب آخر.
أما الطرق الثانوية اليت تربط بني املدن الس ـ ـ ــاحلية فهي تقام بالس ـ ـ ــهل الس ـ ـ ــاحلي على الرغم من هذه املخاطر البيئية ،
وذلك لعدم إمكانية االسـ ــتغناء عنها كطرق حملية مسـ ــاعدة  ،ومن أمثلة الطرق الرئيسـ ــية املهمة باجلبل األخضـ ــر الطريق
الدويل الذي يربط بني مص ــر وليبيا  ،والذي ميتد من احلدود املص ـ ـرية الليبية شـ ــرقاً إىل بنغازي غرباً ومنها إىل باقي املدن
الساحلية  ،وميتد هذا الطريق بعيداً عن مناطق اخلطورة حيث يصعد الدرجة الثانية من اجلبل بعد مروره بدرنة  ،ويستمر
على هذه احلافة حىت يص ـ ــل مدينة املرج  ،حيث يهبط بعده على احلافة الغربية إىل بنغازي  ،ويوفر هذا املس ـ ــار عنص ـ ــر
األمان إىل حد كبري  ،على الرغم من التكلفة الباهظة إلنش ـ ــاء الطرق فوق املرتفعات  ،حيث تتطلب ش ـ ــروطاً هندس ـ ــية
خاصـة  ،ومنشـآت مكلفة  ،منها على سبيل املثال  ،اللجوء إىل إنشاء جسور لعبور األودية العميقة اليت تعبرض مسار
الطريق كما هو احلال يف جسر وادي الكوف.
وال يقتصـر األمر على جتنب إنشاء املشروعات مبناطق اخلطورة الكارستية  ،بل البد أنه ينطبق ذلك على مراكز العمران
أيضاً  ،وقد ساعد ضيق السهول الساحلية مبنطقة الدراسة على احلد من التوسع العمراين هبا يف معظم األحيان  ،حيث
تتميز معظم مراكز العمران الس ــاحلية بقلة عددها وصـ ــغر حجمها  ،كما هو احلال يف قرييت رأس اهلالل وكرس ــه شـ ــرقي
رأس اهلالل وســوســة واحلنية وطلميثة غرب رأس اهلالل ويســتثىن من هذه املراكز مدينة درنة بالســهل الســاحلي وهي من
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املدن واملواينء السـاحلية الكربى  ،وهي على أية حال فختفي هبا الصـدوع مما يقلل نسـبياً من اخلطورة الكارستية  ،وهذه
مدينة املرج اجلديدة واليت ال غىن عنها نظراً ملا أوجبه التوسـع الزراعي مبنخف املرج من احلاجة إىل االستقرار البشري به
 ،لـذلـك روعي جـانـب األمـان عنـد إقـامـة مـدينـة املرج اجلـديدة كبديل للمدينة القدمية اليت دمرها زلزال  2603م  ،بُ َّ
عد
إنش ـ ـ ــاء مدينة املرج اجلديدة مثالً منوذجياً التباع احملور الثاين من س ـ ـ ــبل مواجهة خماطر اهلبوط األرض ـ ـ ــي والذي يتمثل يف
التكيف معها  ،حيث مت وض ــع فخطيط خاص هبذه املدينة وقوانني ملزمة للتكيف مع خماطر املنخف  ،وتتمثل مظاهر
التكيف هذه يف البند التايل .

ثانياً  -محاولة التكيف مع المناطق الخطورة :

من خالل ما ســبق يتضــح أنه يصــعب من الناحية العلمية التجنب التام ملناطق اخلطورة املذكورة خاصــة وأن معظم هذه
املنـاطق تتميز مبقومـات بيئيـة غنيـة وخمتلفـة كغزارة األمطـار وخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة البربة واعتدال املناخ وهو ما تفقده ليبيا يف معظم
إرجـائهـا لـذا كان ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورياً إجياد حلول مع عدم وجود البديل وتتمثل تلك احللول يف احملاور التالية للتكيف مع ظروف
البيئة احمللية :
 -2التخطيط اجليد قبل إقامة أي مش ـ ــاريع فوق الس ـ ــطح وأجراء مس ـ ــح جيولوجي للمنطقة املس ـ ــتغلة والتأكد من عدم
وجود صدوع هبا خاصة مناطق التقاء وتعامد الصدوع لتجنب خماطر اهلوات اإلهنيارية .
 -0احلفاظ على مستوى منسوب املاء اجلويف لتجنب أخطار اهلبوط األرضي ومبا أن املاء اجلويف من موارد البيئة الطبيعية
فاحلفاظ عليه يتأتى من خالل ركيزتني أسـ ــاسـ ــيتني يما االس ـ ــتغالل املعتدل من جانب  ،والتجديد هلذا املورد من جانب
آخر ويتمثل ذلك فيما يلي :
 -3ترشـ ـ ــيد سـ ـ ــحب املاء اجلويف بالش ـ ـ ــكل الذي يسـ ـ ــمح للخزان اجلويف بتعوي الفاقد من خالل األمطار املتس ـ ـ ــاقطة
واملتسربة إليه سنوياً  ،ويشكل حتديد كميات السحب من املاء اجلويف أمراً غاية يف الصعوبة  ،خاصة مع احلاجة املتزايدة
للمـاء  ،إال أنـه ميكن التغلـب على ذلـك بـإجياد البدائل اليت تقلل من اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام املياه اجلوفية كإعادة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتخدام مياه
الصـرف الصـحي يف األغراض الزراعية  ،وتوجد بالفعل عدة حمطات ملعاجلة مياه الصـرف الصحي باملدن الكربى مبنطقة
الدراسة ومن أيمها ما يوجد يف كل من مدينيت البيضاء وشحات ودرنة واملرج القبة  ،أيضاَ ميكن جلب املياه من مناطق
أخرى عن طريق األنـابيـب  ،وقـد أثبتـت هـذه الطريقـة جنـاحهـا يف الوادي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانتـا كالرا يف الواليـات املتحـدة فقـد دلـت
القياسات على ارتفاع منسوب املاء اجلويف بعد استخدام هذه الطريقة ( ، )1وتتبع هذه الطريقة أيضاً بشكل متشابه يف
منخف املرج  ،حيث يتم نقل مياه الصرف الزراعي اليت تصرفها املناطق الزراعية احمليطة باملنخف عرب أنابيب إىل مركز
منخف  ،وهو ما يتيح إعادة اس ــتخدامها كبديل للماء اجلويف من جانب  ،وتغذية اخلزان اجلويف  ،أو إعادة حقنه من
جانب آخر .
ومن أهم البدائل األخرى اليت حتد من اســتخدام املاء اجلويف  ،لألســتفادة من مياه الســيول اليت تصــرفها األودية  ،وذلك
بإقامة السدود واخلزانات بالقطاعات املناسبة بتلك األودية  ،وهو ما يوفر املياه اليت كان يفقد منها جزء كبري بالتبخر ،
كما توفر اخلزانات والسدود األمان ضد البربة من القنوات املائية أو ما شابه حتت هذه التكوينات .
 -0هذا وتعد قوانني البناء اليت ألزمت هبا مدينة املرج يف عدم التعلية ألكثر من طابقني للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاكن من ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذه
احللول ويعترب املسـكن املكون من طابقني هو النمط السـائد أصـالً يف املنطقة بشكل خاص ويف ليبيا بشكل عام  ،نظرا
لقلة عدد السكان بالنسبة للمساحة .
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 -5جيب مراعاة االهتمام بالبنية التحتية للمراكز العمرانية  ،وباألخ ش ـ ـ ــبكات الصـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ــحي  ،وذلك لتجنب
تسـ ــرب املياه للبربة وبالتايل هبوطها  ،وتعترب مشـ ــكلة الصـ ــرف الصـ ــحي من أهم املشـ ــكالت اليت تواجه مشـ ــكلة هبوط
األراضي وتزيد من حدهتا يف املنطقة  ،وذلك لعدم وجود شبكات صرف جيدة  ،بل إن كثرياً من املراكز العمرانية تعتمد
على صـ ــرف مياه اجملاري من خالل قنوات مكشـ ــوفة وغري مبطنة  ،جتري وسـ ــط األحياء السـ ــكنية واألس ـ ـواق  ،وتنتهي
مبجاري األودية  ،مما يكون سبباً يف التلوث البيئي أيضاً.

الجوانب اإليجابية للمظاهر الكارستية :

 -2متثل الظواهر األخرى مثل اآلبار والعيون الكارس ـ ـ ـ ـ ــتية وخزانات املاء اجلويف مص ـ ـ ـ ـ ــدراً متجدداً للمياه  ،وبالتايل توفر
مقومات االستقرار البشري .
 -0جتمع املياه ببع هذه اهلوات خاص ـ ــة الس ـ ــاحلية يكون بركاً س ـ ــاحلية ميكن اس ـ ــتغالهلا يف جمال الس ـ ــياحة  ،وميكن
اكتشاف فوائد عالجية مبياهها .
 -3متثل كل من حفر اإلذابة واحلفر االهنيارية جيوباً لتجميع البربة الفيضية اخلصبة .
 -0متثل اهلوات االهنيارية العميقة اليت يصعب استغالهلا زراعياً بيئة طبيعية مناسبة لنمو أشجار التني الربي اليت متيز هذه
احلفر  ،واليت جتذب أغصاهنا طيور احلمام الربي الذي يبين هبا أعشاشه  ،لذلك تتميز هذه احلفر بارتفاع نسبة ما حتتويه
تربتها من مواد عضوية تتمثل يف خملفات الطيور .
 -5يستغل األهايل بع اهلوات كحظائر حممية لبربية املاشية واألغنام  ،بل إن بع اهلوات والكهوف استغلها األهايل
يف أغراض السكن .
 -0لعبت الكهوف الكارستية وخاصة تلك املوجودة بوادي الكوف دوراً فعاالً يف الصراع اللييب ضد االستعمار اإليطايل
 ،حيث وفرت املخابئ الطبيعية  ،لذلك استخدمها املناضل عمر املختار وأعوانه للتخفي واالنقضاض على املستعمر.
التوصيات  :خلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من التوصيات وهي -:

 -1ضرورة إدراج تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية كتقنية فاعلة يف كافة الدراسات واملشاريع املتعلقة بالنظم البيئية
عامة والقضايا املتعلقة بالدراسة اجليومورفولوجية خاصة اليت تساعد املخططني واملعماريني يف حتديد اجتاه توسع العمراين
يف املستقبل.
 -2التخطيط اجليد قبل إقامة أي مشاريع فوق السطح و إجراء مسح جيولوجي للمنطقة املستغلة والتأكد من عدم
وجود صدوع هبا خاصة مناطق التقاء وتعامد الصدوع لتجنب خماطر اهلوات اإلهنيارية واحلفاظ على مستوى منسوب
املاء اجلويف لتجنب أخطار اهلبوط األرضي .
 -3إجناز خرائط جيومورفولوجية تفصيلية تتعلق بظواهر التعرية الكارستية احلالية مبيناً عليها أماكن انتشارها وحتديد
املناطق الكارستية اخلطرة واليت توشك على االهنيار حىت يتجنب السكان خماطرها ودراسة سبل تنميتها وتطويرها خاصة
يف جمال السياحة.مبنطقة الدراسة -4 .املراقبة املستمرة لالستعماالت األرضية املختلفة يف املنطقة وذلك لتعرضها
لعمليات جيومورفولوجية خمتلفة ومؤدية إىل تغري املظهر األرضي يف املنطقة.
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البيان الختامي
املقومات اجلغرافية مبفهومها العام املتمثل يف املوارد الطبيعية املختلفة ألي منطقة جغرافية معينة،
وليبيا تزخر مبوارد متعددة ومنتشرة عرب مساحتها اجلغرافية ،وبدون سياسات فخطيطية يصعب
استثمار جممل املوارد الطبيعة املتوفرة ،فمحدودية تطبيق أسلوب فخطيطي سليم نظل بعيدين عن
استثمار جممل املوارد املتاحة ،فالبركيز عن استثمار مورد واحد متثل يف استخراج وتصدير النفط
يبقي البالد بعيدة عن تطبيق مفهوم التخطيط الذي يهدف إىل حصر ودراسة املوارد كافة وحتديد
كيفية استغالهلا لتحقيق األهداف املرجوة خالل فبرة زمنية معينة هذا من جانب ،وعلى الطرف
اآلخر نبتعد عن مفهوم التنمية املستدامة الذي يصبو إىل محاية البيئة باالستغالل األمثل للموارد
املادية والبشرية لينعكس على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية كافة يف
اجملتمع لتلبية احتياجات السكان من غذاء ومسكن وعالج وإجياد فرص عمل وحتسني مستوى
املعيشة للجيل احلايل دون التضحية بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاهتا من املوارد الطبيعية
واالقتصادية والثقافية ،كما يتطلب األمر االبتعاد عن مركزية التخطيط لتحقيق مفهوم (احلوكمة)
الذي يركز على تفعيل مبدأ املشاركة املتمثل يف األفراد واملنظمات غري احلكومية يف برامج السياسات
العامة وافخاذ القرارات ومتابعتها إىل جانب مراقبة مستوى أداء احلكومة لبلوغ حتقيق أعلى مستوى
للخدمات وجبودة عالية ،ليتغري دور احلكومة وانفرادها برسم السياسات العامة وافخادها القرارات
منفردة إىل إشراك منظمات اجملتمع املدين واألفراد املستفيدين من اخلدمة ،إىل جانب مشاركتهم يف
إدارة شؤون الدولة برسم السياسات العامة واملراقبة على أداء احلكومة .أن أيمية استثمار املوارد
الطبيعية لليبيا بطرق علمية وبناء على دراسات وحبوث منهجية ،تبنت كلية البربية العجيالت متمثلة
بقسم اجلغرافيا بعقد مؤمتره ـ ـ ـ ـ ــا اجلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرايف األول بتاريخ /0أبريل 0602/حتت عنوان املقومات
اجلغرافية والسياسيات االقتصادية لليبيا وأثرها يف حتقيق التنمية املستدامة ،حتت شعار (( احملافظة
على الثروات واملوارد الطبيعية وضمان حقوق األجيال القادمة)) ،شارك يف املؤمتر عدد من الباحثني
من خمتلف اجلامعات الليبية ،حيث تنوعت املشاركات ملختلف القضايا اليت حددها املؤمتر ،
وانعقدت جلستان مت فيهما عرض حبوث املشاركني ،وبعد املداخالت وعرض البحوث انتهي املؤمتر
إىل التوصيات األتية:
-2متتلك ليبيا إمكانات وموارد جغرافية أيمها النفط ،مما يتطلب استغالل عائداته يف إحداث تنمية
مكانية تتصف باالستدامة.
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-0تنمية املناطق السياحية وتطوير مستوى اخلدمات هبا ،وإدخال القطاع اخلاص لالستثمار فيها.
-3العمل على استخدام تقنية املعلومات اليت من خالهلا ميكن توفري البيانات اليت تعد ركيزة أساسية
إلعداد الربامج التخطيطية.
-0البحث يف جمال الطاقة املتجددة واستغالهلا وخاصةً الطاقة الشمسية اليت تتوفر يف معظم شهور
السنة.
-5إعداد اسبراتيجيات واضحة ودقيقة لتحقيق التنمية املكانية.
-0العمل على احملافظة على املوارد املائية وإدارهتا باستخدام طرق حديثة للري وجململ استخداماهتا.
-7العمل على تنمية القطاعات غري النفطية (زراعية – صناعية -خدمية) ،وجعلها بدائل عن
النفط ،مبا حيافظ على الثروة النفطية ويطيل أمد استغالله ألطول فبرة ممكنة ،كما يؤمن حق األجيال
القادمة فيها.
يعد مهما وأحد مقومات التنمية وأصبح
-1التوجه حنو تنمية القدرات البشرية فالعامل البشري ُ
مورداً مهماً للدخل يف هذا العصر.
 -6العمل على استغالل املوقع اجلغرايف املتميز لليبيا إقامة مناطق تبادل جتاري على طول الساحل
اللييب.
 -26تشغيل املطارات وجعلها تقدم خدمات (البرانزيت) للربط بني أهم القارات يف العامل بالقارة األفريقية،
حيث يتميز هذا النوع من االستثمار املباشر بأنه منخف املخاطر.

واهلل ويل التوفيق
د .المبروك علي محمد جاللة
اللجنة العلمية للمؤتمر
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