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 انسكاٌ وانتًُية فى اقهيى انثطُاٌ 

 دراسة جغرافية 
 صالح ميالد محسود عبد الدالم اعداد /

 مرر -جامعة العريش  –كليو االداب   -قدم الجغرافيا  –باحث دكتوراه 
 الملخص العربى :

مشذذا اشتذذذان الذذشال تذذا الدذذتثشات ع ائذذت سار عوابذذدة  دللذذق الذذلالد ع كذذالق اقلذذيم اللظشذذان تذذا اقامذذة العد ذذد مذذ  
السراتذ  الخدميذة ك كيرءذا  ك طذرم ك ميذاه ك –الرذحة  –التعلذيم  –السذاريع عالبرامج التشسوية لاصة تذا مجذاالت الاالئذ ان 

 .مرانع(  –رع إضاتة إلا السذاريع االقترادية المزا بشية تحتيو (
عئشتظرم إلثيا بالترار قدر االم ان  عذلق لعدم اتداع السجال تا تااصذث  الخظذل عالسذذاريع لتعذددىا عتشوعيذا 
تذا تذذتا السجذذاالت عالسيذاد   إضذذاتو إلذذا طذول الاتذذرة  الزمشيذذة  قرابذة  الخسدذذة علذذود لذم  تتذذوان الدعلذذة  تذا عضذذع الخظذذل 

 ة إلا لسائية عى اا علكششا ئشذثر إلا تلق التشسية بذ   عام عموجز .عالبرامج التشسوية عمراحليا م  ثالثي
 

:مقدمة 

توالذذذق السذذذذاريع الدعلذذذة تذذذا اقامذذذة السدذذذاش  
الرحية الالبلة للد ان الا   يد شون تا الخيذام عءثذوت 
الذعر عتا الكيون عالحقف عءثوت م  الرفيح تأطللذق 
الدعلة مجسوعة م  الحذزم عالسذذاريع الدذ شية عالتذا تعذد 
عالسئذذات عاالالن مذذ  مرحلذذة  ملذذرط عمذذ  مشظلذذة ملذذرط 

 السذاريع عتترتيا الزمشية.عئتاكر مدسيات تلق 
تكانق البداية بسذرعع السلذق ادريذس االئذ انا 

تا نياية الدذتثشات عذلذق تذا مذدن امقلذيم اللابسذة إنذاا   
اللرضذذلة( عىذذا تذذذلو  –إمدذذاعد  –الجغبذذوب  –الطبذذرم 

السدذذذاش  الريفيذذذة ع تلتيذذذا مرحلذذذة الذذذرط الفذذذيالت( عىذذذا 

رة بثذذذذوت كبثذذذذرة ارقذذذذا مذذذذ  السرحلذذذذة الدذذذذابلة عتذذذذا الاتذذذذ
الدلعثشات تغثر نظذام الح ذم ع تحولذق الدعلذة مذ  مسلكذة 
إلا جسيوريذة ثذم جساىثريذة مذع ائذتسرار تشاثذا السذذاريع 

االئ انية ععرتق تلق السذاريع بسدسيات الذركات  التذا  
قامذذذق لتشاثذذذاىا م ذذذ  المدذذذاش  حدذذذ  عذذذالم كع سذذذان   
ع سان ك السلاعلون العرب ......الخ( عىا تا الدلعثشات 

تذذذذا تدذذذذسا إيزذذذذا محليذذذذا بذذذذذعبية الجذذذذيش العسذذذذارات عال
البيزذذا  عالدذذسرا  تذذا تذذتق مذذدن امقلذذيم عتلتذذو مذذذاريع 
ائذذذ انية الذذذرط تذذذا تتذذذرة ال سانيذذذات ع تعذذذرن بسذذذذاريع 

 الذركة الكوءية ك الكورية ك التركية.
    -االسكان والصناعة : -1

ىذذذذاا إضذذذذاتة إلذذذذا االئذذذذ ان الخذذذذا   عالذذذذاط 
اللذذذذذوانث  عاليسذذذذذق لذذذذذو السرذذذذذارن الخاصذذذذذة  ئذذذذذشق لذذذذذو

م ذذذذذذذذذ ال مرذذذذذذذذذرن االدلذذذذذذذذذار عاالئذذذذذذذذذت سار العلذذذذذذذذذارط ع 
السرذذذذرن الرياذذذذا ( عالتذذذذا نخاذذذذض ب عظذذذذا  اللذذذذرع  
للسذذذذذواطشث  بذذذذذذرل ميدذذذذذرة ععلذذذذذا مذذذذذدط زمشذذذذذا طويذذذذذ  

 (.1( ئشة ععتلا للدل  صورة ال03-52ير  ال
عرغذذذذذم تذذذذذرعع الدعلذذذذذة تذذذذذا البشذذذذذا  عالتذذذذذذثثد 

 شية عالتذذذذا ترذذذذ  إلذذذذا الذذذذدابم عالسدذذذذتسر للوحذذذذدات الدذذذذ
عذذذذذذذذرات ايالن بجسيذذذذذذذع إنواعيذذذذذذذا مذذذذذذذ  الحزذذذذذذذرية ك 
ريفيذذذذة ك زرا،يذذذذة كرعويذذذذة ك ئذذذذ   لذذذذا (إال انيذذذذا لذذذذم 
تواشذذذم نسذذذو عتظذذذور الدذذذ ان لذذذالل تلذذذق الاتذذذرة تذذذدابسا 

يغلذذذذم علثيذذذذا طذذذذابع الذذذذشلص بذذذذ  العجذذذذز إحيانذذذذا علكذذذذ  
اين صذذذاحم تلذذذق الاوضذذذق التذذذا عسذذذق الذذذلالد انتذذذذار 

ذذذذذذذذذوىة الرإس مذذذذذذذذال مذذذذذذذذ  ع ئذذذذذذذذيظرة  االقترذذذذذذذذاد الس
التيريذذذذم بجسيذذذذع اصذذذذشاتو عانواعذذذذو كبذذذذذر ك ائذذذذلحة ك 
مخذذذذذذدرات ك معذذذذذذدات ك ئذذذذذذلع ك طاقذذذذذذة ك إع االئذذذذذذتيال  
علذذذذذا مذذذذذال العذذذذذام الئذذذذذرقة كرتذذذذذوة ك الرءذذذذذا التجذذذذذذارط( 
عنتيجذذذذذذة ال يدذذذذذذسا بغدذذذذذذث  اممذذذذذذوال انتذذذذذذذرت بذذذذذذذ   
رىثذذذذم إعسذذذذال البشذذذذا  عالتذذذذذثثد الخذذذذا  مذذذذ  السدذذذذاش  

ة عمرذذذذانع  عىذذذذاا عاضذذذذحا ععسذذذذارات ع مذذذذزارع ع ترتثييذذذذ
للعيذذذذان مسذذذذا إحذذذذدث نسذذذذو إع توئذذذذعا تذذذذا بعذذذذض مذذذذدن 
االقلذذذيم حتذذذا كذذذادت تتسذذذاس مذذذ  حذذذدعد السذذذدن السجذذذاعرة 

 ليا.

  

 

 AUCES 
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 8112-8112( َسثة عدد انًزارع انترفهية تاألقهيى عاو 1جدول )

 % العدد امقليم

 7.23 58 غرب طبرم 

 624. 46 ترم طبرم 

 6.23 111 جشوب طبرم 

 122 42. الجسلة

 انًصدر: يٍ عًم انطانة اعتًادا عهى اندراسة انًيداَية )االستثياٌ(

 

 
 
 
 
 
 

 (1انًصدر: اعتًاداعهً جدول )

 8112/8112( َسثة عدد انًزارع انترفهية تاألقهيى عاو 1شكم )

( إن السزارع 1( عالذ   ال1 تزح م  جدعل ال
الترتثيية تتركز تا جشوب طبرم حثث ائتحوذت علق 

% م  جسلة عدد السزارع بامقليم عاللالغ 75.4نحو 

مزرعةك ثم ائتحوذت الجية الغرءية  563عددىا نحو 
% عإلثرا تأتا الجية الذرلية عالتا 05.4علق نحو 

 %57.6تدتحوذ علق نحو 

 8112/8112( َسثة عدد انًصاَع تاإلقهيى عاو 8جدول )

 % العدد السرانع

 427 . امعالن
 327 7 الدقث 
 327 7 امحاية
 1525 4 مالبس
 8427 15 الظوب
 122 .7 الجسلة

 انًصدر: يٍ عًم انطانة اعتًادا عهى اندراسة انًيداَية )االستثياٌ(

 

 

 غرب طبرق

 شرق طبرق

 جنوب طبرق
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 (8اعتًادا عهً جدول ) انًصدر:

 8112/ 8112( َسثة عدد انًصاَع تاإلقهيى عاو 8شكم )

( ان مرانع 5(  عت  ال5 تزح م  جدعلال
% م  جسلة عدد 2660الظوب تدتحوذ علا نحو

السرانع باالقليم6ثم تاتا تا السرتلة ال انية مرانع 
% م  جسلة عدد 1161السالبس عتدتحوذ علا 

ع باالقليم6بثشسا تدتحوذ مرانع االحاية عالدقث  السران
% علا الترتثم.عم  ىشا 660%3606عاالعالن علا 

تان مرانع التوب تتوزع تا عدة مشاط  باالقليم 6 
 (.0جدعل ال

 8112/8112( َسثة يصاَع انطىب تاألقهيى عاو  3جدول )
 % العدد السشظلة

 8824 12 طبرم 
 11 . شلسوت
 11 . امداعد
 824 . الجغبوب
 824 1 امتيم
 824 1 اللعرة

 824 1 عسر السختار
 122 15 الجسلة

 انًصدر: يٍ عًم انطانة اعتًادا عهى اندراسة انًيداَية )االستثياٌ(

 
 
 
 
 
 

 (3) انجدولانًصدر: اعتًادا عهً 

 8112/8112( َسثة يصاَع انطىب تاإلقهيى عاو  3شكم )

 األعالف

 الدقيق

 األحذية

 مالبس

 الطوب

 طبرق

 كبموت

 امساعد

 الجغبوب

 األشهب

 القعرة

 عمر المختار
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( إن طبرم 0( عت   ال0 تزح م  جدعل ال
تدتحوذ علق إش ر م  نرف عدد مرانع الظوب 

% م  22.6بامقليمك حثث بلغق ندلة االئتحواذ نحو 
جسلة عدد السرانعك ثم تأتا تا السرتلة ال انية كسبوت 

% لك  مشيساك 11ع امداعدك عيدتحوذان ان علق نحو 
  علق ندم متداعية بلغق السشاطبثشسا تدتحوذ بقية 

               لك  مشيا. %2.6نحو 
  -التعليم:-5

تا حقلة الدتثشات كانق السدارس قلثلة 
عمحدعدة تال توجد مدرئة ثانوية باالقليم بعض السدارس 
االبتدابية تلل  تا متررفيات االقليم اال انو  وجد معيد 

دلعثشات د شا عالا بسد شة الجغبوب علك  تا حقلة ال
ترعق الدعلة تا نذر السدارس ال ابتة عالستحركة تا 
تتق انحا  مدن االقليم عتا جسيع مراح  التعليم 
الابتدابا ك اعدادط ك ثانوط ( ب  عسلق إيزا علا 
توطث  التعليم الجامعا تا االقليم حتا عصلق اعداد 
السدارس إلا السئات تا السرحلة االبتدابية عالعذرات تا 

العدادية عال انوية حتا اضحق تا ك  مدن السرحلة ا
االقليم عءلغق كليات جامعتيا نحو ارءعة عذر كلية 
اضاتة إلا السعاىد العليا عالستوئظة عالسدارس الخاصة 

 عريا .

 8112/8181( َسثة عدد انًدارس االتتدائً تاإلقهيى نعاو 4جدول )

 % العدد التجسع

 7 . عث  الغزالة
 7 . اللرضية
 7 . بالخابر

 7 . السرصص
 7323 8. طبرم 
 628 7 العدم

 123 1 الذعلة
 7 . الجغبوب

 7 . باب الزيتون 
 628 7 اللعرة
 628 7 شسبوت
 7 . جشزعر
 7 . الداح 
 7 . الغرابات

 7 . بئر امتيم
 7 . قرر الجدط
 7 . مرئا لق
 7 . رإس عزاز
 7 . البردط
 628 7 امداعد
 122 44 الجسلة

 انًصدر يٍ خالل تياَات يراقثة انتعهيى تاألقهيى
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 (4انًصدر: اعتًادا عهً جدول )

 8181-8112( َسثة عدد انًدارس االتتدائً تاإلقهيى نعاو 4شكم )

( إن مدنية 7( عت   ال7 تزح م  جدعل ال
مدرئة ابتداباك عىو ما  52طبرم تدتحوذ علق نحو 

% م  جسلة عدد السدارس امبتدابا 04.3يس   نحو 
بامقليمك تم تأتا تجسعات الجغبوب عاللعرة عكسبوت 

عإمداعد تا السرتلة ال انيةك حثث تدتحوذ ك  مشيسا 
% م  ندلة عدد السدارس االبتدابا 7.2علق نحو 

ا بقية التجسعات تا السرتلة ال ال ة بشدلة بامقليمك ثم تأت
0.% 

 8112/8181( َسثة عدد انًدارس اإلعدادي تاإلقهيى نعاو 5جدول )

 % العدد التجسع

 . 1 عث  الغزالة
 . 1 اللرضية
 . 1 بالخابر

 . 1 السرصص
 6823 .. طبرم 
 621 . العدم

 . 1 الذعلة
 621 . الجغبوب

الزيتون باب   . 621 
 621 . اللعرة
 621 . شسبوت
 621 . جشزعر
 621 . الداح 
 621 . الغرابات

 621 1 بئر امتيم
 621 1 قرر الجدط
 . 1 مرئا لق
 . 1 رإس عزاز
 621 . البردط
 621 . امداعد
 122 63 الجسلة

 انًصدر يٍ خالل تياَات يراقثة انتعهيى تاألقهيى
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 (5عهً جدول )انًصدر: اعتًادا 

 8112/8181( َسثة عدد انًدارس اإلعدادي تاإلقهيى نعاو 5شكم )
( إن مدنية 2( عت   ال2 تزح م  جدعل ال

مدرئة إعدادطك عىو ما  55طبرم تدتحوذ علق نحو 
% م  جسلة عدد السدارس امعدادط 72.3يس   نحو 

بامقليمك تم تأتا تجسعات الجغبوب عاللعرة عكسبوت 
عإمداعد عالداح  ع مرئا لق عقرر الجدط ع بئر 

امتيم عجشزعر ع باب الزيتون  ع العدم تا السرتلة 
% م  1.2ذ ك  مشيسا علق نحو ال انيةك حثث تدتحو 

ندلة عدد السدارس امعدادط بامقليمك ثم تأتا بقية 
%.5التجسعات تا السرتلة ال ال ة بشدلة 

 8112/8181( َسثة عدد انًدارس انثاَىي تاإلقهيى نعاو 6جدول )

 % العدد التجسع

 724 1 عث  الغزالة
 724 1 اللرضية
 724 1 بالخابر

 724 1 السرصص
 6228 .1 طبرم 
 724 1 العدم

   الذعلة
 724 1 الجغبوب

 724 1 باب الزيتون 
 724 1 اللعرة
 724 1 شسبوت
 724 1 جشزعر
 724 1 الداح 
 724 1 الغرابات

 724 1 بئر امتيم
 724 1 قرر الجدط
 724 1 مرئا لق
 724 1 رإس عزاز
 724 1 البردط
 724 1 امداعد
 122 5. الجسلة

 خالل تياَات يراقثة انتعهيى تاإلقهيىانًصدر يٍ 
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 (6انًصدر : اعتًادا عهً جدول )

 8112/8181( َسثة عدد انًدارس انثاَىي تاإلقهيى نعاو 6شكم )
( إن مدنية 6( عت   ال6 تزح م  جدعل ال

مدرئة ثانويةك عىو ما  15طبرم تدتحوذ علق نحو 
جسلة عدد السدارس ال انوية % م  73.2يس   نحو 

بامقليمك تم تأتا بقية التجسعات تا السرتلة ال انيةك حثث 
% م  ندلة عدد 0.6تدتحوذ ك  مشيسا علق نحو 

السدارس ال انوية بامقليمك ثم تأتا العدم تا السرتلة 
 ال ال ة عال نرثم ليا.

-الرحة:-0  

عسلق الدعلة علا نذر السراشز الرحية تا 
جسيع مدن االقليم حثث اقامق مدتذفيات تا مشاط  
الجغبوب عإمداعد عكسبوت عكالق العيادات الستخررة 
عمراشز االمومة عالظاولة عاقامق مراشز طبية ع مركزية 
تا مد شة طبرم يحوط جسيع االقدام عتتح الكليات 

مات الرحية عاللزا  الظبية عتوتثر السعدات عالسدتلز 
علا العد د م   االمرا  السدتوطشة ىاا اضاتة لقيام 

 .العيادات عالسدتذفيات الخاصة 
 

 

 الخاتسة :

ضرعرة العس  تا ائتخدام الس ثشة عايالت الحد  ة  (1
تا م اتم الدج  السدنا عاالىتسام بيا عانذا  
ىثئة للتعداد عاالحرا  ثابتة عمدتسرة مع اعداد 

الكوادر االدارية بيا حتا  شدشا للدارئث  عتوتثر 
عاللاح ث  الحرول علا البيانات ع السعلومات بيدر 

 عدقة.
السخظظث  عالدائة الرجوع عاالطالع علا  علا (8

نتابج عتوصيات الدرائات عاللحوث العلسية عشد 
القيام عالذرعع تا تشاثا البرامج عالسذاريع التشسوية 

 بجسيع انواعيا ع اصشاتيا .
عرة عاىسية ت بثق الشظام االدارط ع الحدعد ضر  (3

االدارية ع مدسياتيا تا مشاط  ع اقاليم اللالد 
لتديث  اجرا  الدرائات عالحرول علا دقة تا 

 السعلومات.
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ضرعرة زيادة االىتسام بالسشاتا البرية عاللحرية  (4
عالجوية لتدجث  عحرر تيارات اليجرة لسعرتة 

انيا اصلحق حجسيا عنوعيا ع ىدتيا لاصة ع 
 تجارة.

ضرعرة العس  عاالىتسام بحد  مدألة ملكية االر   (5
عتظبث  التذريعات عاللوانث  "نزع  اللبثلة( –الالدعلة 

التعويزات " حثث ان ازدعاجية  –ملكية االر  
السلكية اضحق عابلا ع معرقال لرئم الحدعد بث  
االقاليم االدارية عالسدن اضاتة لسذاريع التشسية كسا 
انو بدإ يظاو علا الدظح هيسشة عئيظرت بعض 
القلاب  علا احوا  الالسياه كالشال كالغازك السعادن 

تا لاصة  بداية م  الحد د ع نياية بالثورانثوم (
 غياب الدعلة عئيادة الاوضق .

 السراجع العرءية : 

جسال حسدانك التا العالقة بث  الد ان  (1
عالتزاريس(ك مجلة كلية ايدابك جامعة اللاىرةك 

 .1324ك 1ك ج13مجلد 
رمزان عريبا للف هللاك الحركة اللوى العاملة  (8

عالتشسية امقليسية تا لثبيا(ك السشذأة العامة للشذرك 
 .1310طرابلسك 

ئعد اللزيرطك الالتحزر تا لثبيا(ك الجساىثرية  (3
درائة جغرافيةك تحرير:الاليادط إبو للسةك ئعد 

 .1332اللزيرط(ك الدار الجساىثرية للشذرك ئرتك 
ئالم  وئف زموك مشظلة طرابلسك درائة تا  (4

ك 1313الد ان جغرافيا عديسوغرافيا حتق عام 
 رئالة ماجدتثر غثر مشذورةك كلية الترءيةك جامعة

 .1312الااتحك 
ئيف الد     صالحك الالشسو الد انا عإثره علق  (5

 -إعجلو -توزيع عتركثم الد ان تا عاحات جالو

إجخرة(ك درائة تا جغرافية الد انك الرئالة 
ماجدتثر غثر مشذورة(ك كلية ايداب عالترءيةك 

 .5335جامعة قاريونسك 
صلحا قشو  ك عآلرعنك اللثبيا ال ورة تا لسدة  (6

التحوالت الديائية  1337-1363عامًا ععذرعن 
عاالقترادية  عاالجتسا،ية(ك الدار الجساىثرية 

 .1337للشذرك مرراتوك 
،لاس تاض  الدعدطك الالتحلث  الس انا لحركة  (7

اليجرة الداللية عاتجاىاتيا تا العرام(ك كلية 
 .5335ايدابك جامعة قاريونسك 
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ABSTRACT: 

Since the discovery of oil in the sixties and the investment of revenues, it entered the country, 

as well as the region of Al-Batnan, in establishing many development projects and programs, 

especially in the fields of (housing - education - health - service facilities, electricity, roads, water, and 

infrastructure) in addition to economic projects (farms - Factories). 

We will touch on it as briefly as possible, due to the lack of space in the details of plans and 

projects due to their multiplicity and diversity in various fields and fields, in addition to the length of 

the time period of nearly five decades. The state has not hesitated in setting development plans and 

programs and their stages from three to five and so on, but we will refer to that development in 

general and briefly. 

 


