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التحليل املكاين لنمو وتوزيع السكان يف مدينة اخلمس للفرتة ()6002 – 4591
وتوقعاته املستقبلية يف عام  6062م
د .أبو القاسم علي دمحم سنان
املقدمة:
يعترب السكان ادلصدر الرئيس الذي تدور حولو وتبٌت عليو الكثَت من الدراسات يف شىت اجملاالت،
ومعرفة األحوال السكانية يعد وسيلة لفهم الكثَت من ادلتغَتات احمللية واإلقليمية والوطنية ،واألسباب
الكامنة وراءىا ،والتأثَتات النامجة عنها فيما ؼلص السكان ابحليز ادلكاين ،كما أهنا مهمة يف العمليات
التخطيطية على ادلستوى الوطٍت واإلقليمي واحمللي.
هتتم الدراسااتلسكانية بدراسة ادلتغَتات السكانية ادلختلفة،عواوة على عواقاهتاابدلتغَتات األررى،مث::
ادلتغَتات اجلغرافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واحليوية (البيولوجية) والوراثية.
ويعد النمو السكاين نتاجـًا دلتغيـرات ثـواث ،ىي :ادلواليـد ،والوفيـات – (والفارق بينهما يعرب عنو
ابلزايدة الطبيعية) – وصايف اذلجرة ،ويعرب عنها ابلزايدة غَت الطبيعية ،وتتأثر ىذه ادلتغَتات ادلكونة للنمو
السكاين ابلسلب واإلغلاب ،من فًتة زمنية إىل أررى ،ومن رلتمع إىل آرر ،وذلك طب ًقا لألوضاع
االقتصادية واالجتماعية السائدة ،والتغَتات ادلصاحبة ذلا ،وكذلك وفق السياسة السكانية اليت تقررىا
الدول ضلو رفض أو رفع معدل النمو السكاين ،إضافة إىل درجة الوعي الصحي ،والثقايف ،والتعليمي
للسكان ،وكلها عوام :مساعدة يف ربديد مستوى واذباه النمو السكاين.
وأصبحت ظاىرة النمو السكاين مثار اىتمام اذليئات وادلنظمات العلمية العادلية واإلقليمية واحمللية
كالظاىرات األررى ادلهمة ،مث ::ظاىرة التلوث البيئي ،والطاقة النظيفة ،وإنتاج الغذاء ،واذلجرة غَت
الشرعية ،وغَتىا من الظاىرات ،على اعتبار أن التعرف على حجم النمو السكاين وتباينو من مكان إىل
آرر ،ومن فًتة زمنية إىل أررى ،يسهم يف صلاح العمليات التخطيطية االقتصادية واالجتماعية
ادلستقبلية ،سواء على ادلستوى القومي أو اإلقليمي أو احمللي ،إضافة إىل ح :العديد من ادلشاك:
ادلرتبطة دبعدالت النمو السكاين ادلرتفعة ،ومنها على سبي :ادلثال :مشكلة الفقر ،والعجز السكٍت،
ونقص اخلدمات.
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وكذلك تعترب دراسة توزيع السكان وكثافتهم من األمور ادلهمة يف جغرافية السكان ،دلا ذلا من أعلية يف
فضوا عن مدى ثق :ذلك الغطاء
الكشف عن تباين توزيع وحجم السكان يف الوحدات اإلداريةً ،
السكاين فوق احليز ادلساحي من األرض القائمُت عليها.
جاء ىذا البحث لتوضيح صورة التحلي :ادلكاين لنمو وتوزيع السكان وكثافتهم يف مدينة اخلمس إحدى
ادلدن الليبية للفًتة ( )2006 – 1954ادلتمثلة يف الفًتة ادلمتدة من أول تعداد سكاين أجري يف ليبيا
عام  1954إىل آرر تعداد سكاين عام  2006أثناء إجراء ىذا البحث.
مشكلة البحث:
سبحورت مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:
 –1ى :يتباين معدل النمو السكاين يف مدينة اخلمس مكانيًّا بُت زلوات ادلدينة ،وزمانيًّا بُت ٍ
تعداد
وآرر؟
 -2ما ىي األسباب الكامنة وراء التغيَت يف معدالت النمو السكاين يف مدينة اخلمس ،وما أسباب
تباين معدالت النمو بُت زلوات ادلدينة؟
 -3ما مدى التباين واالرتواف يف صورة التوزيع السكاين يف ادلدينة مكانيًّا بُت زلواهتا ،وزمانيًّا بُت
ٍ
تعداد وآرر ؟
فرضياته:

الفرضيات اليت متّ اعتمادىا يف ىذاالبحث ىي:
ىناك متغَتات عديدة تؤثر يف تباين معدالت النمو السكاين للمدينة بُت ٍ
تعداد وآرر.
معدالت النمو السكاين يف ادلدينة تتباين مكانيًّا بُت زلواهتا ،وزمانيًّا بُت ٍ
تعداد وآرر.
يتباين توزيع السكان يف ادلدينة مكانيًّا بُت زلواهتا ،وزمانيًّا بُت ٍ
تعداد وآرر.

أهدافه:

يهدف البحث إىل اآليت:
معرفة واقع النمو والتوزيع السكاين يف مدينة اخلمس للفًتة ( )2006 – 1953وتبايناهتا ادلكانية
حبسب زلوات ادلدينة ،ومعرفة ادلتغَتات ادلؤثرة فيها.
الكشف عن طبيعة الكثافة السكانية ،ومدى درجة التزاحم السكاين يف زلوات ادلدينة.
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التعرف على اجلحم السكاين للمدينة يف ادلستقب :بناءً على التعدادات السكانية اليت أجريت على
ادلدينة يف السابق.

أمهيته:

تتمث :أعلية البحث يف اآليت:
إعطاء صورة واضحة عن سكان مدينة اخلمس وزلواهتا ،من حيث معدالت ظلوىم السنوي ،وطبيعة
توزيعهم وكثافتهم ،ودرجة تزامحهم ،من روال التعدادات السكانية ادلختلفة اليت أجريت على سكان
ادلدينة.
توظيف األساليب اإلحصائية يف الدراسات السكانية ادلختلفة ،مث ::معرفة معدالت ظلو السكان،
وطبيعة توزيعهم ،ودرجة تزامحهم ،وتقدير حجمهم يف ادلستقب.:
إنشاء قاعدة بياانت سكانية حول سكان ادلدينة ،من حيث ظلوىم وتوزيعهم ،وكثافتهم ،ودرجة
تزامحهم.
االستفادة من نتائج البحث يف دراسات وحبوث مشاهبة يف ادلستقب.:
تشجيعالبحواثلعلميةفيمجاالاتجلغرافياوزبطيطادلدنوالعلوماألرراىلتيلهاعواقةبدراسةسكان
ادلدنومايعانيهمنمشاك :سلتلفة ،مث ::نقص اخلدمات الصحية والتعليمية وتدين مستوى البنية التحتية
وغَتىا.
جماالته:
يشتم :ىذا البحث على رلاليناثنُت فقط علا :اجملال ادلكاين ،واجملال الزمٍت.
أوالً -اجملال ادلكاين:
إن أي دراسة أو حبث يعتمد على مسح ميداين َّ
البد لو من ربديد ادلنطقة ،أو ادلناطق ادلراد دراستها
ربديدا جغرافيًّا ،وىذا البحث اقتصر على سلطط مدينة اخلمس الواقعة مشال غرب ليبيا بُت دائريت
ً
()1
) شرقًا  ،وىي
) و(َ18
) مشاالً ،وبُت رطي طول (َ16
) و(َ40
عرض (َ36
مًتا غرب مدينة طرابلس.
تشغ:
ً
موضعا يف اجلزء الشرقي من إقليم طرابلس ،ببعد قدره  120كيلو ً
( )1بولسَتفيس ،سلططات التطوير ،اخلمس ادلخطط الشام ،2000 :تقرير رقم ط ن – ( ،33الشك ،)6:ص .45
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وػلدىا البحر ادلتوسط من الشمال ،ورط السكة احلديد (اجلاري تنفيذه اآلن) من اجلنوب ،ومدينة
لبدة األثرية ووادي لبدة من الشرق ،ووادي تلة (سيدي عبد هللا) من الغرب ،اخلريطة (.)1
اثنيًا -اجملال الزمٍت:
يتمث :ىذا اجملال يف الفًتة الزمنية ( )2006 – 1954الفًتة اليت أجريت فيها تعدادات سكانية رمسية،
ابتداءً من أول تعداد سكاين رمسي يف ليبيا عام  1954م حىت آرر تعداد سكاين عام  2006م.
رريطة ( )1ادلوقع اجلغرايف دلدينة اخلمس

استنادا إىل اخلريطة الفضائية دلنطقة الدراسة2015 ،م ابستخدام برانمج .Arcgis
ادلصدر:
ً

521

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

منهجيته:
ادلناىج ادلتبعة يف ىذا البحث ىي ادلنهج الوصفي ،والتحليلي ،والكمي ،وذلك بتحلي :البياانت
وادلعلومات اجملمعة من واقع التعدادات السكانية لسكان ليبيا وسكان بلدية اخلمس لسنوات سلتلفة
( 1954و 1964و 1973و 1984و 1995و.)2006
مصادر البحث:

مت استخدام األدوات اآلتية يف ىذه الدراسة دلا ذلا من أعلية حيال ادلوضوع ادلدروس ،وىي:
 .1ادلصادر وادلراجع ادلكتوبة ادلتوفرة ابدلكتبات اجلامعية ،وغَتىا اليت أمكن احلصول عليها من ادلكتبات
اخلاصة ،واليت ذلا عواقة دبوضوع الدراسة واليت زبص جغرافية السكان.
 .2البياانت وادلعلومات اليت مت احلصول عليها من التعدادات السكانية لسكان ليبيا وسكان بلدية
اخلمس لسنوات سلتلفة ( 1954و 1964و 1973و 1984و 1995و.)2006
 .3الرسائ :واألطروحات والبحوث العلمية اليت تناولت موضوعات مشاهبة فيجغرافية السكان.
 .4االعتماد على تقنيات احلاسوب مث ::برانمج آرك جي آي أس ( ،)ARCGISوأوتوكاد
( ،)AUTOCADوإكس )EXCEL( :يف رسم اخلريطة والرسومات البيانية ادلتعلقة دبوضوع
البحث.
املبحث األول :النمو السكاين يف مدينة اخلمس:

الوضع السكانيفي ادلدينة قب :عام :1954
عند دراسة سكان ادلدينة البد من إعطاء حملة اترؼلية موجزة عن ظلوىم قب :عام  1954وىي السنة
اليت أجري فيها أول تعداد سكاين يف ليبيا ،ولكن ىناك العديد من تقديرات السكان من قب :الرحالة
الذين تعاقبوا على زايرة ليبيا يف فًتات زمنية سلتلفة قب :ىذا التاريخ وردبا تعدادات غَت دقيقة ،وىي
عبارة عن تقديرات شخصية أحياان ،وأرقام إحصائية تقريبية أحياان أررى ،وعلى الرغم من ذلك فإهنا
مهمة يف معرفة األسباب والعوام :الكامنة وراء زايدة العدد ونقصانو ،وما صاحب ذلك من انكماش
وتدىور يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية والدؽلوغرافية روال ادلراح :التارؼلية ادلختلفة .إن ىذا يعد
استكماالً حللقة من حلقات مراح :التطور والنمو السكاين للمدينة منذ نشأهتا عام  1830حىت
الوقت احلاضر.
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مت اللجوء إىل التقديرات واإلحصائيات السكانية ادلتعلقة ابدلدينة اليت تناولتها ادلصادر وادلراجع التارؼلية
على النحو اآليت:
قدر (راي) سكان ادلدينة يف عام  1877حبوايل  1200نسمة( ،)1يف حُت جاء تقدير (كاوبر) لسكان
ادلدينة عام  1895ما بُت  500و 600نسمة( ،)2بينما كانت نتائج تقدير السكان  -الذي أجري
يف أوارر العهد العثماين الثاين عام  1911والذي أعلن من قب :اإلدارة العسكرية اإليطالية يف عام
 – 1913أن عدد سكان ادلدينة بلغ  10813نسمة ،اجلدول (.)1
جدول ( )1عدد السكان عام 1911م
السكان

العدد

النسبة %

مسلمون

10265

94.9

يهود

525

4.9

مسيحيون

23

0.2

اجملموع

10813

100

ادلصدر:
Ministero Della Colonia, Commissione per Lo’ Studo
Agrologico Della Tripolitania Settentrionle, Vol. 11 Roma,
.9 – 1871913, PP. 18
يتبُت من زلتوايت اجلدول( )1أن أغلب سكان ادلدينة يف تلك الفًتة ىم من ادلسلمُت حيث شكلوا
 %94.9من إمجايل السكان ،يف حُت أن نسبة اليهود وادلسيحيُت بلغت  % 4.9و %0.2على
التوايل.

( )1إدوارد راي ،ادلغرب العريب يف القرن التاسع عشر (لبدة – طرابلس – القَتوان يف عام ( ،)1877ترمجة :مصطفى دمحم جودة،
دار مكتبة الفكر ،طرابلس ،1968 ،ص.50
() 2ىـ .س .كاوبر ،آذلات اجلمال الثواث ،ترمجة :أنيس زكي حسن ،مكتبة الفرجاين ،طرابلس( ،ب.ت) ،ص.167
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ظهرت زلاولة أررى يف عام  1917لتقدير سكان ليبيا على يد اإليطايل (أغسطيٍت) ،واليت جاء فيها
أن عدد سكان مدينة اخلمس  2075نسمة .اجلدول ( .)2وبدراسة زلتوايت اجلدول( )2يتضح أن
سكان حي سيدي ابن جحا شكلوا  %46.9من إمجايل سكان ادلدينة ،يليهم سكان زللة البلدية
والذين بلغت نسبتهم  ،%32.9يف حُت مث :اليهود  %20.2من مجلة سكان ادلدينة.
جدول ( )2عدد سكان مدينة اخلمس عام 1917م
احلي

العدد

()%

البلدية

682

32.9

سيدي ابن جحا

973

46.9

اليهود

420

20.2

اجملموع

2075

100

ادلصدر:ىنريكو دي أغسطيٍت ،سكان ليبيا ،اجلزء األول ،ترمجة :رليفة دمحم التليسي ،الدار العربية
للكتاب ،طرابلس ،1974 ،ص.197
بينما قدر (معُت) سكان مدينة اخلمس عام  1918حبوايل  2000نسمة موزعُت على ثواث
رلموعات :ادلسلمُت ،واألوربيُت ،واليهود ،ويتضح من زلتوايت اجلدول ( )3أن نسبة السكان ادلسلمُت
بلغت  %60من رلموع السكان ،يف حُت مل تتجاوز نسبة األوربيُت واليهـود  %20لك :منهما.
جدول ( )3عدد السكان عام 1918م
السكان

العدد

()%

مسلمون

1200

60

أوربيون

400

20

يهود

400

20

اجملموع

2000

100

ادلصدر :علي رضا معُت ،طرق ادلواصوات يف طرابلس الغرب ( ،)1918منشورات مركز جهاد الليبيُت
للدراسات التارؼلية( ،ب .ت) ،ص.382
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تقديري
اتضح من التقديرات واإلحصاءات السكانية السابقة لسكان ادلدينة حسبما جاء يف
َ
(أغسطيٍت) و(معُت) أهنما متقارابن ،ودبقارنة ىذين التقديرين ابلتقديرات السكانية اليت قامت هبا
الدولة العثمانية يف ليبيا قب 1911 :واليت أعلنتها إيطاليا أبن تعداد مدينة اخلمس بلغ حوايل 10813
كبَتا يف عدد السكان ،ولع :مرد ىذا االطلفاض يرجع إىل احلروب اليت
نسمة ،يتبُت أن ىناك
ً
اطلفاضا ً
شهدهتا ادلنطقة ابلكام :كغَتىا من مناطق ليبيا روال الفًتة ( )1922–1911وإىل سياسة التهجَت
اليت اتبعتها اإلدارة اإليطالية يف ليبيا ابلنسبة للسكان األصليُت قصد توطُت عناصر إيطالية وأوربية
أررى زللهم( ،)1إضافة إىل تردي األحوال ادلعيشية والصحية لسكان ادلدينة.
النمو السكاين يف ادلدينة للفًتة (:)2006 – 1954
وخبصوص النمو السكاين دلدينة اخلمس يف الفًتة ( )2006–1954فاألمر سلتلف ،حيث تطور
مؤشرا للزايدة السكانية بُت فًتة تعدادية وأررى ،ودلا سوف يص :إليو عددىم يف
السكان ،وظلوىم يعد ً
ادلستقب ،:وذلك من روال معدل النمو السكاين ،وابلنظر إىل بياانت اجلدول ( )4اليت توضح النمو
السكاين للمدينة روال الفًتة ( ،)2006–1954يتبُت أن معدل النمو السكاين استمر يف التزايد
دبعدل مرتفع رـوال الفتـرة ( ،)1964–1954حيث ارتفع عدد سكان ادلدينة من  2256نسمة
عام  1954إىل  4500نسمة عام  1964بزايدة قدرىا  2244نسمة ،وبنسبة زايدة %99.5
ودبعدل ظلو سنوي بلغ .%7.1
أما يف تعداد  1973فقد زاد عدد سكان ادلدينة ليسج 13017 :نسمة ،أي بنسبة زايدة قدرىا
 ،%189.3ودبعدل ظلو سنوي قدره  ،%12.5وىو أعلى معدل زايدة سكانية ،ومعدل ظلو سنوي
شهدتو ادلدينة منذ عام  1954حىت الوقت احلاضر ،ويرجع السبب يف ىذه الزايدة السكانية ادلرتفعة
قياسا دبعدل الزايدة السكانية روال السنوات السابقة إىل ربسن األحوال االقتصادية بعد اكتشاف
ً
النفط يف هناية اخلمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين ،وما ترتب عليو من تطور يف مستوى
معيشة السكان والعناية ابدلواطنُت ابدلناطق ادلختلفة ،وتقدًن اخلدمات األساسية ذلم ،مث ::الصحة،
والتعليم...وغَتىا ،إضافة إىل زايدة أعداد ادلهاجرين من ادلناطق اجملاورة إىل ادلدينة ،ورصوصا بعد
كزا إدارًّاي رمسيًّا حملافظة اخلمس (ساب ًقا) عام  1963لتوفر العديد من فرص
ارتيار مدينة اخلمس مر ً
( ) 1رليفة دمحم األحول ،مدينة اخلمس كما صورهتا واثئق اإلرشيف اإليطايل يف العشرينيات من ىذا القرن ،رللة الواثئق
وادلخطوطات ،العدد الرابع ،السنة الرابعة ،1990 ،ص.42
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العم ،:إىل جانب إنشاء العديد من ادلرافق اخلدمية ،وراصة التعليمية منها والصحية ،وما مت إصلازه من
ادلشروعات اإلسكانية العامة اليت بُ ِدئ يف بنائها مع هناية عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات من
القرن العشرين ،واليت كانت بداية الجتياز ادلدينة ألسوارىا ،واليت ربيط هبا من اجلهات الغربية،
والشرقية ،واجلنوبية ،شلا زاد يف اتساع رقعة ادلدينة حضرًّاي .وقد أسفرت نتائج تعداد  1984على ارتفاع
عدد سكان ادلدينة ،حيث كان عددىم يف تعداد  )13017( 1973نسمة تضاعف إىل
( )27038نسمة يف تعداد  1984بزايدة سكانية قدرىا  14021نسمة ،وبنسبة زايدة بلغت
 .%107.7إن يف ىذا إشارة إىل أن حجم السكان قد ذباوز الضعف مرة أررى روال الفًتة
التعدادية ( )1984–1973مسجلة معدل ظلو سنوي قدره  ،%6.9وقد تبُت أن ىذه الفًتة سجلت
معدل ظلو سكاين سنوي منخفض مقارنة ابلفًتات التعدادية السابقة ،وروال تعداد  1995ارتفع عدد
مسجوا  35936نسمة ،أي دبعدل ظلو قدره  ،%2.6ومن روال الزايدة السكانية
سكان اخلمس
ً
اليت شهدهتا ادلدينة يف عام  1995تضاعف عدد سكاهنا ست عشرة مرة منذ عام  ،1954وكما
أظهرت نتائج التعداد األرَت  2006أن عدد سكان ادلدينة قد بلغ  42547نسمة ،أي بنسبة زايدة
سكانية  ،%18.4ومعدل ظلو سنوي  %1.5ويتضح أن ىذه الفًتة سجلت أق :معدل ظلو سنوي
مقارنة ابلفًتات التعدادية السابقة.
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جدول ( )4النمو السكاين يف الفًتة ()2006–1954
السنة

عدد السكان

معدل النمو
السنوي
( )( 1)%

مقدار الزايدة

)1(1954

2256

-

-

-

)2(1964

4500

7.1

2244

99.5

)3(1973

13017

12.5

8517

189.3

)4(1984

27038

6.9

14021

107.7

)5(1995

35936

2.6

8898

32.9

)6(2006

42547

1.5

6611

18.4

نسبة الزايدة
()%

ادلصدر:
( )1مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام لسكان ليبيا ،1954ص.12
)2( Ministery of Planning and Development, Master Plan for
City of El Khoms 1988. Mc Gauahy, Marshal, Mc Millan and
Lucas ( Italia ) S.R.L. , 1967, P. 58.
( )3مصلحة اإلحصاء والتعداد ،النتائج النهائية للتعداد العام لسكان اخلمس – ،1973ص.28
( )4مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان بلدية اخلمس  ،1984ص.68
(*) مت استخراج معدل النمو ابستخدام ادلعادلة اآلتية(:)1

= 100×R
حيث إن = R :معدل النمو = P1 ،تعداد السكان السابق  = P2 ،تعداد السكان الواحق = n ،الفًتة الزمنية الفاصلة بُت
التعدادين.
(G, W, Barclay, and W. George, Techniques of Population Analysis, John Wiley )1
and Sons, Inc, 1970, pp. 28 – 33.
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( )5اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة  ،1995تعداد
شعبية ادلرقب ،ص .66 – 65
( )6اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006ص.62
من روال ما مت توضحيو من نتائج لتحلي :بياانت اجلدول( )4يستنتج أن النمو السكاين السنوي
للمدينة قد سبيز خباصيتُت:
األوىل :االرتفاع ادللحوظ على التوايل يف معدل النمو السنوي روال التعدادين ( 1964و)1973
بواقع ( )%7.1و( )%12.5على التوايل ،ويعزى ىذا االرتفاع إىل تطور الظروف االقتصادية اليت
سادت بعد اكتشاف النفط ودرول إنتاجو التصدير ،وما نتج عنو من ربسن الظروف ادلعيشية
والصحية للسكان ،األمر الذي أسهم بدوره يف ارتفاع معدل ادلواليد ،واطلفاض معدل الوفيات ،مثلما
يرجع االرتفاع إىل زايدة أعداد ادلهاجرين من ادلناطق اجملاورة للمدينة وتدفق القوى العاملة أبعداد ىائلة
إليها ،سواء كانت العربية منها ،أو األجنبية؛ للمشاركة يف األنشطة االقتصادية ادلختلفة وف ًقا ،لربامج
التنمية االقتصادية واحلضرية.
أما اخلاصية الثانية :فتتمث :يف االطلفاض ادلستمر والكبَت دلعدل النمو السكاين السنوي للمدينة روال
تعداد  1984و 1995و 2006مسجلة معدل ظلو ( )%6.9و( )%2.6و( )%1.5على
التوايل ،وؽلكن تفسَت ىذا االطلفاض يف معدل النمو للسكان إىل التغيَت يف ادلفاىيم من روال التوجو
ضلو تنظيم األسر زلدودة العدد ،يف ظ :احلاجة إىل رفع مستوى ادلعيشة ،وىو ما أسهم يف اطلفاض
معدل اخلصوبة السنوي ،إىل جانب أترر سن الزواج بسبب انتشار التعليم بُت اإلانث ومشاركتهن يف
ميدان العم ،:ىذه اخلاصية تعد من رصائص اجملتمع احلضري ،ومن العوام :اليت أسهمت يف اطلفاض
معدل النمو السكاين السنوي روال العقدين األرَتين من القرن العشرين وبداية القرن احلايل اطلفاض
معدل اذلجرة الوافدة من ادلناطق اجملاورة إىل ادلدينة ،بسبب التوسع يف إقامة ادلشاريع وادلرافق اخلدمية
أبنواعها ادلختلفة يف ادلناطق الريفية ،بسبب التنمية ادلكانية .وىااتن اخلاصيتان تؤيدان الفرضية األوىل
القائلة أبن (ىناك متغَتات عديدة تؤثر يف تباين معدالت النمو السكاين للمدينة بُت ٍ
تعداد وآرر).
ودبقارنة معدل النمو السكاين السنوي للمدينة مع بلدية اخلمس وليبيابشك :عام ،يتبُت من ربلي:
بياانت اجلدول( )5والشك )1( :أن التفاوت بُت معدل النمو السنوي للسكان من فًتة تعدادية
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ألررى يربز بوضوح عند تفحص ادلعدل حسب إحصاء  ،1964أن الفارق واضح بُت النمو السنوي
لك :من ادلدينة ( )%7.1وليبيا( ،)%3.7ولكن بلدية اخلمس سجلت أق :معدل ظلو سكاين يف
ىذه الفًتة مقارنة ابلتعدادات السكانية األررى وقدره ( ،)%1ولكن ادلعدل السنوي لنمو سكان
مدينة اخلمس وص :إىل أعلى معدل يف تعداد  ،1973حيث سج )%12.5( :ويف الفًتة نفسها
ارتفع معدل النمو السكاين السنوي لبلدية اخلمس عما كان عليو يف السابق ،حيث وص :إىل
أيضا ،حيث سج)%4.1( :
تفاعا ً
( ،)%3.8وابدلث :شهد معدل النمو السنوي لسكان ليبيا ار ً
روال ىذه الفًتة ،وهبذا سبيز معدل النمو يف تعداد  1973بزايدة مضطردة يف ك :من ادلدينة،
والبلدية ،وليبيا.
اجعا يف معدل النمو السنوي يف ادلدينة ،حيث اطلفض ادلعدل من ()%12.5
شهد تعداد  1984تر ً
حسب نتائج تعداد  1973إىل ( )%6.9يف تعداد  ،1984وزايدة ادلعدل يف ك :من بلدية اخلمس
مسجوا ( ،)%5و( )%4.5على الًتتيب ،ويف
وليبيا ،حيث وص :معدل النمو السنوي أعلى معدل
ً
تعداد  1995حدث تراجع يف معدل النمو السكاين السنوي يف ك :من ادلدينة والبلدية وليبيا ،حيث
سج )%2.6( :و( )%3.1و( )%2.5على التوايل ،وقد أظهرت نتائج تعداد  2006استمرار
معدل النمو السكاين يف الًتاجع ،حيث سج :مستوى قدر حبوايل ( )%1.5يف ك :من ادلدينة وليبيا
و( )%2يف البلدية مقارنة جبميع التعدادات السكانية السابقة ،وردبا مرد ىذا التقارب يف معدل النمو
السكاين السنوي يف ك :من ادلدينة والبلدية وليبيا راجع إىل وحدة العوام :والظروف االقتصادية
واالجتماعية ،وحالة االستقرار اليت مر هبا اجملتمع اللييب ويف ك :ادلدن والوحدات اإلدارية بشك:
متسا ٍو.
جدول ( )5النمو السكاين للمدينة مقارنة ببلدية اخلمس وليبيا للفًتة ()2006 – 1954
الفًتة التعدادية

مدينة اخلمس

بلدية اخلمس

ليبيا

1964 - 1954

7.1

1

3.7

1973 - 1964

12.5

3.8

4.1

1984 - 1973

6.9

5

4.5

1995 - 1984

2.6

3.1

2.5

2006 - 1995

1.5

2

1.5
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استنادا إىل :
ادلصدر :من إعداد وحساب الباحث
ً
( )1مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام لسكان ليبيا ،1954ص.12
)2(Ministery of Planning and Development, Master Plan for City
( of El Khoms 1988. Mc Gauahy, Marshal, Mc Millan and Lucas
Italia ) S.R.L. ,1967, P. 58.
( )3مصلحة اإلحصاء والتعداد ،النتائج النهائية للتعداد العام لسكان اخلمس –  ،1973ص.28
( )4مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان بلدية اخلمس  ،1984ص.68
() 5اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة  ،1995تعداد
ص.66 –65
شعبية ادلرقب،
( )6اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006ص.62
شك )1( :معدل النمو السكاين السنوي للمدينة مقارنة ببلدية اخلمس وليبيا
للفًتة ()2006– 1954

استنادا إىل بياانت اجلدول (.)5
ادلصدر :من عم :الباحث
ً
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 النمو السكاين على مستوى احملوات:تضم مدينة اخلمس أربع زلوات ،ىي زللة البلدية ،وابن جحا،ولبدة ،وادلرقب ،وتعترب ىذه احملوات
أصغر وحدات إدارية دار :حدود ادلدينة ،يتوزع فيها السكان توز ًيعا متباينًا ،وتتسم ىذه احملوات بتباين
معدالت ظلوىا السكاين طوال الفًتة من  1973إىل  ،2006اجلدول (.)6
جدول ( )6معدالت النمو السكاين على مستوى احملوات ادلدينة
روال الفًتة ()()2006 – 1973
الفًتة التعدادية

البلدية
()%

ابن جحا
()%

لبدة
()%

ادلرقب
()%

ادلدينة
()%

1984 - 1973

5.9

8.7

6.5

5

6.9

1995 – 1984

1.5

3.2

2.5

2.9

2.6

2006 – 1995

1.3

0.9

1.6

3.3

1.5

ادلصدر:
( )1مصلحة اإلحصاء والتعداد ،النتائج النهائية للتعداد العام لسكان اخلمس –  ،1973ص.28
( )2مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان بلدية اخلمس  ،1984ص.68
() 3اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة ،1995تعداد شعبية
ادلرقب ،ص.66 – 65
( )4اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006ص.62

استنادا إىل ادلعادلة ادلدرجة يف ص.8
( )معدالت النمو السكاين من حساب الباحث
ً
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شك )2( :معدالت النمو السكاين على مستوى زلوات ادلدينة
روال الفًتة ()2006 – 1973

استنادا إىل بياانت اجلدول (.)6
ادلصدر :من عم :الباحث
ً
ومن بياانت اجلدول ( )6والشك )2( :اليت تبُت معدالت النمو السكاين على مستوى زلوات مدينة
اخلمس روال الفًتة ( )2006 – 1973يتضح اآليت:
سجلت زللة ابن جحا أعلى معدل ظلو سنوي للسكان بُت زلوات ادلدينة ،حيث بلغ ( )%8.7يف
الفًتة التعدادية ( )1984 – 1973وىو أعلى معدل ظلو سكاين سجلتو احمللة على مستوى زلوات
ادلدينة روال الفًتة ( ،)2006 – 1973وسجلت معدالً بلغ ( )%3.2يف الفًتة (– 1984
 ،) 1995يف حُت سجلت زللة ادلرقب أعلى معدل ظلو سكاين بُت زلوات ادلدينة يف الفًتة (1995
–  )2006حيث بلغ معدل النمو (.)%3.3
سجلت زللة ادلرقب أق :معدل ظلو سنوي بُت زلوات ادلدينة يف الفًتة التعدادية ()1984 – 1973
حيث بلغ ادلعدل ( .)%5يف حُت سجلت زللة البلدية أق :معدل ظلو سكاين بُت زلوات ادلدينة يف
الفًتة ( )1995 – 1984وقدره ( ،)%1.5بينما سجلت زللة ابن جحا أق :معدل ظلو سكاين يف
الفًتة ( )2006 – 1995حيث بلغ ( )%0.9وىو أق :معدل ظلو سنوي للسكان على مستوى
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زلوات ادلدينة للفًتة ( .)2006 – 1973وىذا يؤيد الفرضية الثانية القائلة أبن (معدالت النمو
السكاين يف ادلدينة تتباين مكانيًّا بُت زلواهتا ،وزمانيًّا بُت ٍ
تعداد وآرر).
وكذلك توضح زلتوايت اجلدول( )7اضلرافمعدالاتلنموالسكانيفياحملواتعنادلتوسطالعامللمدينةللفًتة
( ،)2006 –1995حيث يتضح أن بعض زلوات ادلدينة سجلت معدل ظلو سكاين سنوي ق :عن
ادلتوسط العام دلعدل النمو السكاين للمدينة بشك :عام ،وص :إىل ( )%1.5كما ىو احلال يف زلليت
سنواي،
البلدية وابن جحا ،اللتُت سجلتا على التوايل معدل ظلو سكاين بلغ ( )%1.3و(ًّ )%0.9
وابضلراف عن ادلتوسط قدره ( )%0.2-يف زللة البلدية و(–  )%0.6يف زللة ابن جحا ،ويرجع
السبب يف ذلك إىل عدم وجود أر ٍ
اض فضاء قابلة للتوسع احلضري يف كلتا احمللتُت (البلدية وابن جحا).
كذلك يدر :جزء كبَت من مساحة زللة البلدية ضمن ادلركز اإلداري والتجاري للمدينة ،وىذا يعٍت
نقص االستعمال السكٍت ،وىذا شأن ؼلص مراكز األعمال يف ادلدن بشك :عام ،ومن ادلواحظ أن
معدل النمو ادلنخفض الذي سبيزت بو زللتا البلدية وابن جحا لكوهنما األقدم حضرًّاي ،وىذه ظاىرة
طبيعية تتميز هبا ادلناطق القدؽلة يف ادلدن ،حيث تص :مث :ىذه ادلناطق إىل مرحلة االكتظاظ السكاين،
مث ما تلبث أن تتوقف عن جذب سكان جدد إليها ،ب :وتبدأ يف أن تكون مناطق طاردة لكثَت من
سكاهنا؛ لضيق مساحتها.
أما زللتا لبدة وادلرقب ،فقد سجلتا معدل ظلو سكاين سنوي زاد على ادلعدل العام للمدينة الذي بلغ
()%1.5؛ حيث بلغ معدل النمو السنوي يف زللة لبدة( ،)%1.6ابضلراف عن ادلتوسط العام دلعدل
النمو السنوي للمدينة الذي بلغ ( )%0.1وسجلت زللة ادلرقب معدل ظلو سنوي بلغ ()%3.3
ابضلراف عن ادلتوسط العام وص :إىل ( ،)%1.8ويرجع ىذا إىل توفر مساحات قابلة للتوسع احلضري
األفقي الستيعاب أعداد من السكان يف حدود ادلخطط العام ،حيث شهدت زللتا لبدة وادلرقب حركة
تطور حضري ،وجذب سكاين ضلو ادلدينة منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين.
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جدول ( )7اضلراف معدالت النمو السكاين يف احملوات عن ادلتوسط العام للمدينة
للفًتة ()2006 – 1995
احملوات

عدد السكان
1995

عدد السكان
2006

معدل النموالسنوي
()*( )%

االضلراف عن
ادلتوسط ()%

البلدية

6183

7165

1.3

0.2-

ابن جحا

13554

14983

0.9

0.6-

لبدة

11662

13942

1.6

0.1

ادلرقب

4537

6457

3.3

1.8

اجملموع

35936

42547

1.5

-

ادلصدر:
( ) 1اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائـج النهائية للتعداد العام لسكان  ،1995تعداد شعبية
ادلرقب ،ص ص .73 - 72
( )2اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام لسكان  ،2006ص.62
استنادا إىل ادلعادلة ادلدرجة يف ص.395
(*)معدل النمو السنوي من حساب الباحث
ً
ادلبحث الثاين :توزيع السكان ،وكثافتهم ،ودرجة التزاحم:
إن توزيع السكان ىو ما يبُت الًتكز والتشتت والتبعثر على ادلساحة اليت يشغلها احليز احلضري تباينًا
بُت منطقة وأررى ،وإن توفر البياانت واإلحصائيات واخلرائط التوزيعية ىي مفردات مهمة يف ىذه
الظاىرة اجلغرافية ادلهمة ،ولكن الكثافة نعٍت هبا عدد السكان ابلنسبة للمساحة اليت يقطنوهنا ،أو وف ًقا
للمساحة السكنية .وررائط الكثافة السكانية ينسب دبوجبها السكان للمساحة وف ًقا للمحوات ادلكونة
للحيز احلضري ،وؼلتلف التوزيع والكثافة السكانية وف ًقا جملموعة من العوام ،:بعضها طبيعي ،واآلرر
بشري اقتصادي .إال أن درجة التزاحم تعد من أىم ادلقاييس الدالة على درجة الًتكز السكاين ،سواء
فيما ؼلص األفراد ابدلسكن ،أو ما ؼلص الفرد من ادلساحة ،أو ما ؼلص احلجرة من األفراد ،وػلص:
عليها دبعادلة ابخلصوص( .)1وقد أورد (الكيخيا) خبصوص توزيع السكان أنو من مظاىر االنتشار
البشري على سطح األرض ،وذلك برسم صورة التفاع :بُت اإلنسان حبضارتو ،وبُت العناصر الطبيعية
( )1أمحد علي إمساعي ،:أسس علم السكان وتطبيقاتو اجلغرافية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاىرة ،1997 ،ص .205
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والبشرية للبيئة اليت يعيش فيها ودرجة تركز وجودىم هبا ،وارتوافو من منطقة ألررى ،ومن وقت آلرر،
والعوام :ادلتشابكة اليت تتحكم يف ىذا التوزيع على مر الزمن ،ومن أعلها العام :التارؼلي ،ويقصد بو
نشأة ادلراكز احلضرية ،وادلراح :التارؼلية اليت مرت هبا ،مث األنشطة االقتصادية واحلضارية اليت سبيزت هبا
تلك ادلراكز العمرانية اليت أدت بدورىا إىل ىذا التباين واالرتواف(.)1
أوالً -توزيع سكان ادلدينة على مستوى زلواهتا:
ارتبط توزيع السكان دبدينة اخلمس بنمو سكاهنا ،واتساع مساحتها ،وتعدد وظائفها ،ولكن (األحول)
بُت أن توزيع السكان روال عشرينيات القرن العشرين اقتصر ابخلمس ضمن حدود زللة واحدة ،وىي
زللة البلدية فقط( . )2إال أن النمو السكاين الذي شهدتو ادلدينة دبكوانتو الطبيعية وغَت الطبيعية روال
الفًتات التعدادية الواحقة  -والذي تطلب مساحات أررى من األراضي لواستعماالت ادلختلفة-
أدى إىل زايدة توسع ادلدينة وتعدد زلواهتا ،لتمتد معها دائرة انتشار السكان وتوزيعهم .إن توزيع
السكان ابدلدينة ىو توزيع غَت متسا ٍو بُت احملوات ادلكونة دلخطط ادلدينة،اجلدول (.)8
جدول ( )8التوزيع العددي والنسيب للسكان حسب احملوات روال تعدادي  1995و2006
احمللة

2006

1995
عدد السكان()1

%

عدد السكان()2

%

البلدية

6183

17.2

7165

16.8

ابن جحا

13554

37.7

14983

35.2

لبدة

11662

32.3

13942

32.8

ادلرقب

4537

12.6

6457

15.2

اجملموع

35963

100

42547

100

ادلصدر:
اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان سنة  ،1995تعداد شعبية
ادلرقب ،ص.66 –65
اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006ص .62
( )1منصور دمحم الكيخيا ،جغرافية السكان ،منشورات جامعة قار يونس ،بنغازي ،2003،ص.227
( )2رليفة دمحم األحول ،مرجع سابق ،ص.14
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ابلنظر إىل زلتوايت اجلدول ( )8ؽلكن تتبع التغَتات اليت طرأت على توزيع السكان دار :احملوات
روال تعدادي  1995و ،2006حيث إن زللة البلدية تعد من أقدم احملوات ،وىي نواة النمو
احلضري ابدلدينة ،واليت ضمت عام  1966ما نسبتو ( )%91.6من إمجايل مساكن ادلدينة( .)1إضافة
إىل تركز معظم ادلباين اإلدارية والتجارية ،والصناعية ،والدينية ،والسكنية فيها ،ولكن احمللة شهدت
اجعا يف نسبة عدد سكاهنا من إمجايل عدد سكان ادلدينة ،حيث سجلت يف عام  1995ما نسبتو
تر ً
( )%17.2مث اطلفـضت إىل ( )%16.8يف عام 2006؛ ألسباب متعددة يف مقدمتها صغر مساحة
احمللة مقارنة ابحملوات األررى ،إىل جانب ىدم عدد ىائ :من ادلباين السكنية والتجارية القدؽلة هبا واليت
كانت مشيدة يف منطقة (ادلنوبية) ،ومنطقة احلمام الًتكي ،ومنطقة الشط ،ومنطقة احلارة يف أواسط
مبان سكنية حديثة متعددة األدوارٍ ،
سبعينيات القرن العشرين؛ لتح :زللها ٍ
ومبان ذبارية ،وأررى
إدارية ،مع بقاء جزء من مساحة تلك ادلباين ادلزالة أراضي فضاء مل تستغ :بعد ،وانتقال سكاهنا إىل
احملوات األررى ،إضافة إىل وقوع احمللة يف اجلزء الشمايل من قلب ادلدينة التجاري واإلداري ،ومرور
الطريق الرئيسي ابدلدينة – شارع طرابلس (الفاتح ساب ًقا) – عند حدىا اجلنويب ،والذي شك :أعلية
كبَتة الستعماالت األراضي ابحمللة لصاحل ادلنشآت واإلدارات واحملال التجارية ،حيث تغَتت معظم
األدوار األرضية للمباين السكنية وادلطلة على ىذا الشارع لتتحول إىل االستعمال اإلداري والتجاري.
أما زللة ابن جحا،فتعترب اثين زلوات ادلدينة من حيث النشأة بعد زللة البلدية ويقع جزؤىا الشمايل من
ورصوصا ادلطلة على شارع طرابلس (الفاتح ساب ًقا) -
ضمن نواة ادلدينة ومركزىا التجاري واإلداري،
ً
مضطردا يف عدد سكاهنا ،شلا جعلها
ظلوا
احلد الشمايل ذلذه احمللة – فقد شهدت كغَتىا من احملوات ًّ
ً
ظلوا سكانيًّا فاق ظلو مجيع احملوات
ربت :ادلرتبة األوىل روال تعدادي  1995و ،2006إذ حققت ًّ
األررى ،حيث سجلت نسبة عدد سكان قدرىا ( )%37.7من إمجايل نسبة عـدد سكان ادلدينة
روال تعـداد  ،1995ويرجع ذلك إىل أن جزءًا من احمللة كان يقع دار :سور ادلدينة القدًن الذي
شهد ظهور أوىل األحياء السكنية روال النصف الثاين من عقد الستينيات وبداية عقد السبعينيات من
القرن العشرين ،إضافة إىل أن احملاور الرئيسة للطرق والشوارع ادلتجهة ضلو ادلدن والقرى اجملاورة جنوب
ادلدينة ،وغرهبا ،وشرقها ،كلها سلًتقة حمللة ابن جحا ،شلا جعلها منطقة جذب لكافة أنواع استعماالت
( ) 1مصطفى دمحم حبور ،استعماالت األرض لألغراض السكنية دبدينة اخلمس ،رسالة ماجستَت "غَت منشورة" ،كلية اآلداب والعلوم
اخلمس  -جامعة ادلرقب ،2003 ،ص.108
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األراضي ،بيد أهنا كانت يف بداية مراح :تطورىا وظلوىا احلضري عبارة عن مساحة واسعة من األراضي
الزراعية زلاذية لسور ادلدينة من جهيت الغرب واجلنوب ،واليت مشلها سلطط ادلدينة ()2000–1980
لتحول أكثرىا إىل استعماالت أررى ،األمر الذي سه :عمليات اإلعمار السريع للمحلة ،وخباصة يف
عقدي السبعينيات والثمانينيات ،واليت نفذت هبا مشاريع اإلسكان العام واخلاص بنوعيو األفقي
والعمودي.
طلفاضا يف نسبة عدد سكاهنا ابلنسبة
أما يف التعداد األرَت  ،2006فقد شهدت زللة ابن جحا ا ً
لسكان ادلدينة بشك :عام ،حيث قدرت ( )%35.2ويرجع ىذا االطلفاض إىل عدم توفر مساحة
قابلة للنمو والتوسع احلضري الستيعاب الزايدة السكانية ،إىل جانب ربوي :بعض ادلباين السكنية من
االستعمال السكٍت إىل االستعمال التجاري ابلكام ،:أو االستعمال ادلختلط (سكٍت وذباري) ،شلا
اضطر بعض سكاهنا إىل االنتقال إىل زلليت األطراف (لبدة ،وادلرقب).
أما زللة لبدة واليت تعترب إحدى زلليت أطراف ادلدينة؛ فإهنا سبتلك مساحة زراعية شاسعة يف أطرافها
ورصوصا يف
اجلنوبية ،واجلنوبية الغربية ،واليت أسهمت يف نشاط احلركة احلضرية اليت شهدهتا احمللة،
ً
منطقة العراقيب ،ومنطقة سيدي علي بن زايد ،ومنطقة دوامة ابلقرب من وادي زاند ،إضافة الحتوائها
على مساحات واسعة من األراضي الزراعية يف ادلنطقة الواقعة ابلقرب من مستشفى اخلمس التعليمي،
واليت مت زبطيطها الستخدامات األراضي األررى وفق سلطط ادلدينة ( ،)2000 – 1980وقد مت
ابلفع :تنفيذ ما جاء يف ىذا ادلخطط الستيعاب الزايدة السكانية ادلضطردة اليت شهدهتا احمللة ،وىذا
يفسر ارتفاع نسبة عدد سكاهنا من ( )%32.4عام  - 1995من رلموع نسبة سكان ادلدينة – إىل
( )%32.8عام .2006
أما زللة ادلرقب واليت ربت :ادلرتبة األرَتة يف نسبتها من حيث عدد سكان ادلدينة روال تعدادي
( 1995و ،) 2006فإهنا حققت زايدة يف عدد سكاهنا يف تلك الفًتة ،وارتفعت نسبة سكاهنا من
إمجايل عدد سكان ادلدينة من ( )%12.6عام  1995إىل ( )%15.2عام  ،2006وسبب ىذا
االرتفاع يرجع إىل إمكانية النمو احلضري هبا،والذي ربتاجو ادلدينة الستيعاب الزايدة السكانية
الحتوائها على مساحة أر ٍ
اض شاسعة قابلة ذلذا النمو ،وىذا ما مت ابلفع :روال فًتات التسعينيات من
ورصوصا على امتداد احلافة
القرن ادلاضي وبداية القرن احلايل ،حيث ظفرت احمللة حبركة عمرانية كبَتة،
ً
جنواب ،ومن وادي
الشرقية والغربية لوادي الطوالب ،من معسكر الرباعم مشاالً إىل منطقة السواودة ً
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الطوالب غرًاب إىل شارعي االرباد اإلفريقي وعمر بن عبد العزيز شرقًا،وىذا النمو احلضري ادلذكور مل
تشهده احمللة من قب.:
ؽلكن تفسَت توزيع السكان يف مدينة اخلمس يف ضوء عدة عوام :جغرافية كانت وراء ىذا التوزيع وىي:
أن الطرق الربية الرئيسة اليت سبتد يف مجيع االذباىات واليت تعد بداية ك :منها شوارع رئيسة دار:
ادلخطط كانت دبثابة زلاور االمتداد احلضري ذلا ،ومن مث فإهنا تعد زلاور لتوزيع معظم سكان ادلدينة،
أما قلة السكان يف ادلركز التجاري واإلداري فَتجع إىل إحوال االستعمال التجاري واإلداري يف أكثر
ادلباين بدالً عن االستعمال السكٍت ،كما يرجع إىل ارتفاع سعر األرض إىل أضعاف مضاعفة مثلها يف
األطراف ،كذلك فإن ىذا القلب احليوي ؽلث :النمط القدًن ابدلدينة ،وال تستطيع مساكنو استيعاب
أعداد جديدة من السكان إىل جانب ما مت ىدمو من ادلساكن القدؽلة ،وسرعان ما تتحول إىل َّ
زلال
ذبارية وعيادات طبية ،ومكاتب إدارية ،وغَتىا من االستعماالت غَت السكنية ،ومن مث ينخفض توزيع
السكان يف ىذا القلب التجاري واإلداري ،وعلى النقيض ،فإن توزيع السكان يرتفع يف الضواحي
واأل طراف اليت سبث :مناطق االمتداد العمراين للمدينة ،حيث يتوفر اذلدوء الذي يناسب ادلناطق
السكنية ،إضافة إىل توفر األراضي ذات الثمن الرريص نسبيًّا والصاحلة للبناء .وىذا يؤيد الفرضية الثالثة
القائلة أبنو (يتباين توزيع السكان يف ادلدينة مكانيًّا بُت زلواهتا ،وزمانيًّا بُت ٍ
تعداد وآرر).
اثنيًا -الكثافة السكانية على مستوى زلوات ادلدينة:
وخبصوص الكثافة السكانية فإهنا كما عرب (أبوعيانة) عنها تعرب عن العواقة بُت ادلساحة الكلية ألي
()1
مهما يف حياة سكان ادلدينة عرب
دورا ًّ
منطقة وعدد السكان القاطنُت فيها  .وتؤدي الكثافة السكانية ً
نظرا لشدة تركز السكان فيها وصغر
أحيائها ومناطقها ادلختلفة ،فهناك مناطق تبدو مرتفعة الكثافة ً
نظرا التساع مساحتها ،وإذا
مساحتها ،وبعضها اآلرر تق :فيها الكثافة عن ادلعدل العام للمدينة ً
كانت دراسة توزيع السكان هتتم فقط بتوزيع احلجم السكاين اجملرد دون األرذ يف االعتبار مساحة
تبعا
األرض اليت يقيمون عليها ،فإن قياس الكثافة ىو الذي يوضح إىل أي حد يزيد احلجم أو يقً :
دلساحة ادلنطقة.
فيما يتعلق بتوزيع الكثافة السكانية على مستوى احملوات ،فيواحظ من زلتوايت اجلدول( )9أن ىناك
اضحا يف معدل الكثافة السكانية بُت زلوات ادلدينة ،حيث بلغ أعلى معدل يف زللو البلدية 63
تباينًا و ً
( )1فتحي دمحم أبوعيانة ،جغرافية السكان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت ،1980،ص.53
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نسمة لك :ىكتار وأدىن معدل يف زللة لبدة 12نسمة لك :ىكتار ،وتراوحت بينهما يف ابقي احملوات،
وهبذا ؽلكن تقسيم احملوات وفق معدل الكثافة السكانية مقارنة دبعدل الكثافة العامة للمدينة إىل فئتُت،
علا:
 زلوا ت تزيد كثافتها عن ادلتوسط العام للمدينة وادلتمثلة يف زلليت البلدية وابن جحا ،حيث يعودالسبب يف ذلك إىل صغر مساحة ىاتُت احمللتُت مقارنة ابحملوات األررى ،إذ ال تتجاوز إمجايل
فضوا
مساحتهما 381.47
ىكتارا ،أي ما يعادل ( )%18.5فقط من إمجايل مساحة ادلدينة ،ىذا ً
ً
عن احتواء بعض مناطق وأحياء ىاتُت احمللتُت  -يف بعض أجزائهما  -على ادلباين السكنية القدؽلة اليت
يقطنها الوافدون إىل ادلدينة ألج :العم :من العمالة العربية واألفريقية الطلفاض قيمة اإلغلار فيها،
إضافة إىل تركز أفراد من ذوي الدر :احملدود من السكان يف بعض من أحيائهما ،كما ىو احلال يف
منطقة ادلنوبية يف زللو البلدية وحي ابن جحا القدًن الواقع جبانب العيادة الصحية اجملمعة إىل الشمال
من مقربة سيدي بن جحا يف احمللة ذاهتا.
 زلوات تق :كثافتها عن ادلتوسط العام للمدينة ،وتتمث :يف زلليت لبدة وادلرقب ،حيث تنخفضىكتارا ،أي ما يعادل
الكثافة فيهما بسبب اتساع مساحتهما ،واليت تبلغ حوايل 1680.68
ً
فضوا عن حداثة الوظيفة السكنية يف معظم أجزاء زللو
( )%81.5من إمجايل مساحة ادلدينة ،ىذا ً
ادلرقب ،واألطراف اجلنوبية ،واجلنوبية الغربية من زللو لبدة.
جدول ( )9الكثافة العامة للسكان حسب احملوات عام  2006م
احمللة

ادلساحة ( ابذلكتار)(*)

عدد السكان

الكثافة (نسمة /ىكتار)

البلدية

112.96

7165

63

ابن جحا

268.51

14983

56

لبدة

1185.64

13942

12

ادلرقب

495.04

6457

13

مجلة ادلدينة

2062.15

42547

21

ادلصدر :اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان  ،2006ص.62
استنادا إىل اخلريطة الفضائية دلنطقة الدراسة2015 ،م ابستخدام برانمج
(*) ادلساحة من عم :البحث
ً
.Arcgis
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اثلثًا -درجة التزاحم السكاين على مستوى زلوات ادلدينة:
أما عن درجة التزاحم السكاين ،فإن الوصول إىل معرفة حجم الكثافة العامة للسكان يتم بواسطة
العواقة بُت عدد السكان وادلساحة اإلمجالية وىذا ال يعطي إال صورة أولية عن طبيعة حجم ىذه
العواقة؛ وعند النظر إىل نوعية اإلسكان ابدلدن وما يشهده من تنوع ،وما يتميز بو من كثرة اإلسكان
الرأسي ،فإن ىذا يدل على عدم إمكانية الوصول معو إىل ربديد حجم الكثافة احلقيقي من روال
دراسة العواقة بُت عدد السكان ومساحة األرض اليت يقيمون عليها .وأوضح (كوارك) أنو ؽلكن
االستعانة بدرجة التزاحم السكاين دلعرفة العواقة بُت عدد السكان وعدد احلجرات اليت يعيشون فيها؛
حيث اعتربىا أفض :الطرق إلعطاء نتيجة فعلية ودقيقة حلجم الكثافة السكانية دار :ادلدن ،أو ما
مفيدا لتوضيح كثافة شغ :ادلباين وظروف السكن
يعرف
ً
مؤشرا ً
أحياان بكثافة احلجرات ،واليت رآىا ً
()1
واحلكم على ادلستوى االجتماعي واالقتصادي السائد يف ادلدينة  .أو كما عرب عنها (أبوعيانة) أبهنا ما
ؼلص احلجرة الواحدة من األفراد ،وؽلكن احلصول عليها من حاص :قسمة عدد السكان على رلموع
احلجرات اليت يشغلها األفراد( .)2وقد اتضح أن قيمة (واحد صحيح) تعد درجة التزاحم ادلثلى ،واليت
تعٍت أن ىناك حجرة واحدة لك :فرد من السكان ،إال أن ىذه النسبة قلما تتحقق يف ادلدن ابلعامل
ادلتخلف ،وإن ربققت فستكون يف بعض األحياء ادلتميزة ابرتفاع مستوى ادلعيشية أو النمط ادلعيشي
احملدود الذي عليو بعض األسر.
إن استخدام درجة التزاحم السكاين يف قياس الكثافة السكانية احلقيقة على مستوى زلوات ادلدينة
سبثيوا
مؤشرا حقيقيًّا أكثر دقة
ووضوحا لكون احملوات ىي الوحدات ادلكانية الصغرى األكثر ً
ً
يعطي ً
زلددا من ادلساكن ،كأن تتمث :يف احمللة نوعية
نوعا وظلطًا ً
دلستوى درجة التزاحم ،فهي اليت تعكس ً
ادلساكن ذات التوسع الرأسي أو األفقي للقدؽلة واحلديثة منها كما يتمث :فيها مستوى السكان القاطنُت
فيها من الناحية االجتماعية واالقتصادية.
يتبُت أن درجة التزاحم ابحملوات على مستوى سلطط ادلدينة متفاوتة جدول ( )10وابلنظر إىل زلتوايت
اجلدول ادلشار إليو يتضح أن درجة التزاحم ابدلدينة بشك :عامقد بلغ  1.8من األفراد لك :حجرة،
تفعا ،وبقسمة عدد
ودبقارنة ىذا ادلعدل بدرجة التزاحم السكاين ادلثالية (واحد صحيح) فإنو يعد مر ً
( )1جون كوارك ،جغرافية السكان ،ترمجة :دمحم شوقي إبراىيم ،دار ادلريخ للنشر ،الرايض  ،1984ص.66
( )2فتحي دمحم أبوعيانة ،جغرافية سكان اإلسكندرية :دراسة دؽلوغرافية منهجية ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،1980 ،ص.114
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سكان ادلدينة البالغ  35936نسمة عام  1995على عدد احلجرات القابلة للسكن وادلعيشة هبا
حوايل  20078حجرة تبُت أن ك :حجرة يقطنها  1.9من األفراد ،ومقارنة دبا كانت عليو درجة
التزاحم السكاين ابدلدينة يف منتصف عقد الستينيات واليت بلغت آنذاك  2.3من األفراد لك:
)(1
اجعا روال منتصف عقد التسعينيات من القرن ادلاضي -مع
حجرة  .ودبا أن درجة التزاحم شهدت تر ً
العلم أن الزايدة مضطردة يف عدد السكان روال ىذه الفًتة -فإن ذلك يدل على النمو والتحسن
اضحا على ارتفاع ادلستوى
الكبَت يف السكن الذي مرت بو ادلدينة ًّ
كما ً
مؤشرا و ً
ونوعا ،وىذا يعد ً
ادلعيشي يف رلتمع ادلدينة.
جدول ( )10درجة التزاحم السكاين على مستوى احملوات عام 1995م

(*)

احمللة

عدد السكان()1

عدد احلجرات()2

درجة التزاحم

البلدية

6183

3248

1.9

ابن جحا

13554

8304

1.6

لبدة

11662

5783

2

ادلرقب

4537

2743

1.7

مجلة ادلدينة

35936

20078

1.8

ادلصدر:
( ) 1اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  ،1995تعداد شعبية
ادلرقـب،ص.66 -65
( ) 2اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام دلباين وادلساكن وادلنشآت لسنة
 ،1995تعداد شعبية ادلرقب ،ص.24

(Ministry of Planning and Development, Master Plan for City of El Khums )3
1988, Final report, op - cit, p.124.
نظرا الحتوائها على بياانت
(*) مت االستعانة ببياانت التعداد العام للمباين وادلساكن وادلنشآت لسنة  ،1995تعداد شعبيىة ادلرقب؛ ً
عدد احلجرات ،وعدم توفرىا يف التعداد الواحق .2006
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بدراسة زلتوايت اجلدول ( )10اتضح أن التزاحم بلغ ذروتو يف زللة لبدة ،حيث سجلت
درجة التزاحم هبا شخصُت لك :حجرة ،ويرجع ذلك إىل أن زللة لبدة ربتوي على أعداد ىائلة من
ادلباين السكنية متعددة الطوابق ،وادلتمثلة يف عمارات لبدة ذات النمط اإلسكاين الشعيب واليت شيدت
يف منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين ،وىي أول ٍ
مبان متعددة الطوابق شيدت من قب :الدولة
يف مدينة اخلمس ألج :ح :مشكلة السكن يف ادلدينة ،وكذلك ادلباين السكنية ذات النمط الرأسي
واليت شيدت يف حي لبدة الواقع ابلقرب من مستشفى اخلمس التعليمي ،إضافة إىل ادلساكن الشعبية
ذات النمط األفقي واليت بنيت من قب :الدولة يف هناية عقد الستينيات يف القرن ادلاضي وادلتمثلة يف
مساكن شعبية ِ
(ميْن ِيت إمباركة) الواقعة إىل الشرق من وادي زاند.
أتيت زللة البلدية يف ادلركز الثاين ،حيث بلغت درجة التزاحم فيها  1.9شخص لك :حجرة ،وىذا يفوق
ادلعدل العام للمدينة الذي بلغ  1.8شخص لك :حجرة ،ومرد ىذا االزدحام يف ىذه احمللة لكوهنا
أقدم زلوات ادلدينة ،واليت تعرضت معظم مبانيها السكنية القدؽلة لإلزالة قصد إحوال ٍ
مبان شعبية
فعوا يف عدد من العمارات السكنية ،كما أن
متعددة الطوابق يف منتصف السبعينيات ،وبدأ التنفيذ ً
بعضا من ادلباين القدؽلة مل تتم إزالتها لرفض ساكنيها اخلروج منها ،وتتمركز ىذه ادلباين يف منطقة ادلنوبية
ً
الواقعة إىل الشمال من شارع طرابلس (الفاتح ساب ًقا) ما بُت شارع عمر النعاس وشارع العقاي ،:وهبدم
فضوا عن أن
بعض ادلنازل القدؽلة ،ومع الزايدة يف عدد السكان ارتفعت درجة التزاحم يف ىذه احمللةً ،
معظم ادلباين السكنية القدؽلة الباقية ابحمللة تسكنها أعداد ىائلة من الوافدين ،وربول البعض من
ادلساكن إىل استعمال ذباري .يلي ذلك زللتا ادلرقب وابن جحا ،حيث سجلتا تزامحًا على التوايل
شخصا لك :حجرة ،ويرجع اطلفاض التزاحم يف ىاتُت احمللتُت إىل كرب ادلباين السكنية اليت
1.6 ،1.7
ً
أعدادا كبَتة من السكان ،إضافة إىل وجود الدور الفارىة اليت ال يسكنها إال أعداد قليلة من
تستوعب ً
مؤشر على ادلستوى االقتصادي العايل لبعض سكان ىاتُت احمللتُت.
السكان ،وىذا ٌ
يت ضح من واقع ادلفردات السابقة أن توزيع درجة التزاحم ال تتفق مع توزيع كثافة السكان دبحوات
مجيعا على شخص
مدينة اخلمس ،فقد تبُت أن درجة التزاحم مرتفعة يف مجيع احملوات ،حبيث تزيد ً
()1
واحد للحجرة الواحدة ،وىذا يعد سلال ًفا دلا أورده (محاد) خبصوص القياس ادلتفق عليو عادليًّا .

( )1دمحم محاد ،زبطيط ادلدن واترؼلو ،مطبعة ادلعرفة ،القاىرة ،1965 ،ص.254
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لتوضيح مدى العواقة بُت توزيع األسر وتوزيع احلجرات يف زلوات ادلدينة ؽلكن استخدام معام:
االرتباط  Correlation coefficientوذلك بتطبيق ادلعادلة اآلتية(:)1

حيث إن :ر = معام :االرتباط ،س = عدد األسر ،ص= عدد احلجرات ،ن = عدد القيم.
وابلتعويض عن رموز ادلعادلة ابألرقام ادلبينة يف اجلدول ( )10يكون الناتـج ىو  ،0.96وىذا
يدل على العواقة الطردية القويـة بُت توزيع األسر وعدد احلجرات يف زلوات مدينة اخلمس عام
.1995
جدول ( )10عواقة توزيع األسر واحلجرات عام 1995
احمللة

األسر (س)

س2

احلجرات (ص)

ص2

سص

البلدية

771

594441

3248

10549504

2504208

ابن جحا

1731

2996361

8304

68956416

14374224

لبدة

1572

2471184

5783

33443089

9090876

ادلرقب

673

452929

2743

7524049

1846039

رلـ

4747

6514915

20078

27815347 120473058

– (1) Audrey Haber and Richard P. Runyon, General Statistics, Addison
Wesley Publishing Company, Inc., 1977, p.158.
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ادلصدر:
( )1اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  ،1995تعداد شعـبية
ادلرقـب ،ص.66 -65
( ) 2اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام دلباين وادلساكـن وادلنشآت لسنة
 ،1995تعداد شعبية ادلرقب ،ص.24
ادلبحث الثالث :التقديرات ادلستقبلية للسكان:
للتقديرات ادلستقبلية للسكان أعلية يف ع ّدة مؤشرات زبص السكان يف ادلكان ،ويستخدم ادلتخصصون
جغرافيًّا ودؽلوغرافيًّا بعض ادلقاييس الرايضية اإلحصائية يف تقدير السكان مستقبليًّا ،من بينها ادلعادلة
اآلسية أو اذلندسية على افًتاض الزايدة والنقصان مستقبليًّا للسكان أو افًتاض ثبات الًتكيب العمري
والنوعي للسكان عما كان عليو يف التعداد األول ،ويف ىذا السيـاق أورد (زيٍت) ما مفاده أن الدراسات
السكانية هتتم دبتابعة التغَتات اليت ربص :مستقبليًّا يف إمجايل عدد السكان ومكوانهتم األساسية،
واحتساب ادلؤشرات اليت تكشف وتَتة النمو السكاين هبدف تقدير عدد السكان روال فًتة ما بُت
التعدادين ،أو التنبؤ حبجم السكان ادلستقبلي بعد آرر تعداد لواستفادة منو يف أغراض التخطيط
االقتصادي واالجتماعي والعمراين ادلستقبلي ،ووضع برامج رطط التنمية أبنواعها ادلختلفة دبا ينسجم
وادلوارد البشرية ادلتاحة ب غية توظيفها دبا ؼلدم العملية التنموية يف اجملتمع ،كما أهنا توفر بياانت ومؤشرات
عن مدى صحـة التقديرات ادلاضية(.)1
أما فيما يتعلق حبساب تقدير حجم سكان مدينة اخلمس ادلستقبلي ،فيجب توضيح احتماالت ظلو
السكان يف ادلستقب:؛ إن الدراسة الدؽلوغرافية للمدينة اتضح من رواذلا أن معدل النمو السكاين روال
تفعا،
تعدادي ( )2006 – 1995ىو ًّ %1.5
سنواي ،يف حُت كان ادلعدل يف تعداد  1984مر ً
مؤشرا على أن االذباه ادلقب :لنمو سكان ادلدينة ىو
حيث سج :معدالً قدره  ،%2.6وىذا يعطي ً
اطلفاض ادلعدل ،ولكن بنسب ضئيلة،وعلى ضوء ىذه ادلعطيات ؽلكن وضع ثواثة افًتاضات دلعدل ظلو

( )1عبد احلسُت زيٍت وعبد احلكيم القيسي ،اإلحصاء السكاين ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،ادلوص ،1990 ،:ص.190
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السكان لتقدير حجم سكان مدينة اخلمس روال العشرين سنة ادلقبلة ،وذلك ابستخدام الصيغة اليت
عرب عنها (الصطوف) ابدلعادلة اآلتية(.)1
Pn = po er n
حيث إن = Pn :عدد السكان ادلتوقع = Po ،عدد السكان يف آرر تعداد = r ،معدل النمو
السنوي = n،الفًتة الزمنية الفاصلة = e،عكس اللوغاريتم الطبيعي.
االفرتاض األول:
سنواي ،كما جاء يف الفًتة التعدادية األرَتة
ثبوت معدل النمو السكاين عند معدل ظلو قدره ًّ %1.5
( ،)2006 – 1995وهبذا سوف يص :عدد سكان ادلدينة يف عام  2026إىل ضلو 57432
نسمة.
االفرتاض الثاين:

ارتفاع معدل النمو عما كان عليو يف الفًتة التعدادية األرَتة ( )2006 –1995وليكن معدل النمو
سنواي وعندئذ يص :عدد سكان مدينة اخلمس سنة  2026إىل حوايل  70148نسمة.
مثوا ًّ %2.5
ً
االفرتاض الثالث:

اطلفاض معدل النمو السكاين عن االفًتاضُت السابقُت وللفًتة نفسها ،حبيث يكون معدل النمو %1
وعندىا سوف يص :عدد سكان مدينة اخلمس عام  2026إىل حوايل  51967نسمة.
ومن واقع الدراسة الدؽلوغرافية دلدينة اخلمسبعد مقارنة االفًتاضات الثواثة السابقة ،ؽلكن ترجيح
االفًتاض الثالث على اعتبار أن ادلؤشرات السكانية السابقة تدل على أن االذباه ادلقب :لنمو السكان
ىو االطلفاض ،إال أن ىذا االطلفاض أيرذ النمط التدرغلي روال الفًتة ادلقبلة (،)2026 – 2006
وقد وجد أن ادلدة اليت يتضاعف فيها عدد سكان ادلدينة حسب معدل النمو  %1.5ىي  46سنة.

( )1دمحم احلسُت الصطوف ،اإلحصاء السكاين ،منشورات جامعة سبها ،1995 ،ص.204
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االستنتاجات:
توص :الباحث لواستنتاجات اآلتية:
معدل النمو السكاين يف مدينة اخلمس بلغ ( )%7.1روال الفًتة ( ،)1964 – 1954مث ارتفع إىل
( )%12.5يف الفًتة ( ،)1973 – 1964مث اطلفض إىل ( )%6.9للمدة (،)1984 – 1973
مث زاد يف االطلفاض حيث سج %2.6( :و )%1.5روال الفًتتُت ()1995 – 1984
و( 1995و )2006على التوايل .وىذا االرتفاع واالطلفاض يف معدل النمو السكاين يف ادلدينة يتوافق
مع ك :بلدية اخلمس وليبيا.
جحم سكان مدينة اخلمس يتضاعف ك )46( :سنة تقريبًا بسبب معدالت النمو ادلنخفضة اليت
وصلت إليها ادلدينة روال الفًتتُت التعداديتُت ( )1995 – 1984و(.)2006 – 1995
سجلت زللتا البلدية وابن جحا الواقعتان يف مركز ادلدينة معدل ظلو سكاين بلغ ( )%1.3و()%0.9
سنواي يف الفًتة
لك :منها على التوايل ،وىو أق :من معدل النمو السكاين للمدينة البالغ (ًّ )%1.5
التعدادية ( ،) 2006 – 1995يف حُت سجلت زللتا لبدة وادلرقب الواقعتان يف أطراف ادلدينة معدل
ظلو سكاين بلغ ( )%1.6و( )%3.3لك :منها على التوايل ،وىو أكرب من معدل النمو السكاين
للمدينة بشك :عام.
يًتكز  %54.9من سكان ادلدينة يف زلليت ابن جحا والبلدية الواقعتُت يف مركز ادلدينة ،و %44.9من
السكان يتوزعون يف زلليت لبدة وادلرقب الواقعتُت يف أطراف ادلدينة يف تعداد  .1995أما يف عام
 2006فيتوزع  %52من سكان ادلدينة يف زلليت ابن جحا والبلدية ،يف حُت يًتكز  %48منهم يف
زلليت لبدة وادلرقب.
استحوذت زللتا البلدية وابن جحا الواقعتان يف مركز ادلدينة كثافة سكانية بلغت ( 63نسمة  /ىكتار)
و( / 56ىكتارا) لك :منها على التوايل ،وىو أكرب من الكثافة السكانية للمدينة بشك :عام ،البالغة
( 21نسمة  /ىكتار) ،يف حُت سجلت زللتا لبدة وادلرقب الواقعتان يف أطراف ادلدينة كثافة سكانية
بلغت ( / 12ىكتارا) و( / 13ىكتارا) لك :منها على التوايل ،وىو أق :من الكثافة السكانية للمدينة
إمجاالً عام  2006م.
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التوصيات:
يوصي الباحث ابآليت:
احلث والعم :على اعتماد معدالت النمو السكاين اليت توص :إليها البحث على مستوى مدينة اخلمس
وزلواهتا من قب :ادلخططُت وذوي االرتصاص يف وضع برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية ،من
أج :توفَت مجيع ادلتطلبات واخلدمات لسكان ادلدينة ،إضافة إىل التنبؤ للحجم السكاين يف ادلستقب:؛
ألرذ االحتياطات الوازمة يف مشاريع اإلسكان واخلدمات التعليمية والصحية ومشاريع البٌت التحتية،
تفاداي لواكتظاظ السكاين على ادلرافق العامة.
ً
ضرورة التخطيط ادلبكر دلواجهة التطور السكاين احلاص :يف ادلدينة من حيث اإلعداد للخطط ادلتعلقة
ابخلدمات ادلختلفة ،مث ::اخلدمات التعليمية ،والصحية ،والبٌت التحتية ،ومواجهة مشكلة السكن،
ونقص الغذاء ،والبطالة ادلتوقعة.
إعداد دراسات سلتلفة هبدف تطوير زلوات ادلدينة يف ادليادين ادلختلفة؛ دلواجهة ادلشاك :اليت تعاين منها
من جراء ارتفاع عدد السكان ،عواوة على توفَت فرص العم ،:وربسُت مستوى الدر.:
إجراء الدراسات ادلختلفة وال سيما عن حركة السكان؛ دلعرفة حجمها وأثرىا يف معدالت النمو
السكاين ابدلدينة.
الشروع يف إنشاء قاعدة بياانت سكانية رصينة على مستوى ادلدينة والبلدية ،وربديث بياانهتا بشك:
فضوا عن إعداد اخلطط التنموية
دوري ،دلا ذلا من أعلية ابلغة يف إجراء الدراسات والبحوث العلميةً ،
اعتمادا على تلك البياانت وادلؤشرات وادلتغَتات الدؽلوغرافية.
ً
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املصادر واملراجع:
أوالا -العربية:
-

أبو عيانة ،فتحي دمحم ،جغرافية السكان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بَتوت.1980 ،
أبو عيانة ،فتحي دمحم ،جغرافية سكان اإلسكندرية :دراسة دؽلوغرافية منهجية ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية.1980 ،
األحول،رليفة دمحم ،مدينة اخلمس كما صورهتا واثئق األرشيف اإليطايل يف العشرينيات من ىذا
القرن ،رللة الواثئق وادلخطوطات ،العدد الرابع ،السنة الرابعة.1990 ،
إمساعي ،:أمحد علي ،أسس علم السكان وتطبيقاتو اجلغرافية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاىرة،
.1997
أغسطيٍت ،ىنريكودي ،سكان ليبيا ،اجلزء األول ،ترمجة :رليفة دمحم التليسي ،الدار العربية للكتاب
طرابلس.1974 ،
حبور ،مصطفى دمحم ،استعماالت األرض لألغراض السكنية دبدينة اخلمس ،رسالة ماجستَت "غَت
منشورة" ،كلية اآلداب والعلوم اخلمس – جامعة ادلرقب.2003 ،
محاد ،دمحم ،زبطيط ادلدن واترؼلو ،مطبعة ادلعرفة ،القاىرة.1965 ،
راي ،إدوارد ،ادلغرب العريب يف القرن التاسع عشر (لبدة – طرابلس – القَتوان يف عام (،)1877
ترمجة :مصطفى دمحم جودة ،دار مكتبة الفكر ،طرابلس.1968 ،
زيٍت ،عبد احلسُت والقيسي ،عبداحلكيم ،اإلحصاء السكاين ،دار احلكمة للطباعة والنشر،
ادلوص.1990 ،:
الصطوف ،دمحم احلسُت ،اإلحصاء السكاين ،منشورات جامعة سبها.1995 ،
كاوبر ،ىـ .س ،.آذلات اجلمال الثواث ،ترمجة :أنيس زكي حسن ،مكتبة الفرجاين ،طرابلس،
(ب.ت).
كوارك ،جون ،جغرافية السكان ،ترمجة :دمحم شوقي إبراىيم ،دار ادلريخ للنشر ،الرايض.1984 ،
الكيخيا ،منصور دمحم ،جغرافية السكان ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.2003،
مصلحة اإلحصاء والتعداد ،التعداد العام لسكان ليبيا .1954
مصلحةا إلحصاء والتعداد ،النتائج النهائية للتعداد العام لسكان اخلمس – .1973
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مصلحة اإلحصاء والتعداد ،نتائج التعداد العام للسكان بلدية اخلمس .1984
معُت ،علي رضا ،طرق ادلواصوات يف طرابلس الغرب ( ،)1918منشورات مركز جهاد الليبيُت
للدراسات التارؼلية( ،ب .ت).
اذليأة العامة للمعلومات ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان .2006
اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة  ،1995تعداد
شعبية ادلرقب.
اذليأة الوطنية للمعلومات والتوثيق ،النتائج النهائية للتعداد العام دلباين وادلساكن وادلنشآت لسنة
 ،1995تعداد شعبية ادلرقب.
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