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 ليبياالتنمية المكانية في تحديات  

 

 

مقدمة

 انية أحد أهم أبعاد التنمية بشكلتعد التنمية المك
تنمية المكان لتقليل التباينات تهدف إلى عام و 

نه ال ويمكن القول إ، نسان المختلةبين بيئات اإل
تعريف واحد لمفهوم التنمية بشكل عام، يوجد 

ثم سياسية  إال أن التنمية بدأت اقتصادية
أربعة عملية التنمية وبشرية ومكانية، تشمل 

، Territorialمكان التنمية  أبعاد أساسية وهي
نوع التنمية ، Quantitativeكم التنمية 
Qualitative  مدة التنمية وTemporal. 

ويرتبط مصطلح التنمية المكانية بما يعرف 
غير طق األولى بالرعاية أو المناطق بالمنا

مؤهلة وهي المدن التي ال تشملها خطط ال
التنمية في الدولة إما عن قصد أو نتيجة لسوء 
توزيع عوائد الموارد، وقد تكون هذه المنطقة 

 .ذات موارد مرتفعة سواء بشرية أو مادية

معظم النظم والدول في  وتتركز المشكلة في
ون خطط ضعلعالم في أن صناع القرار يا

عتبار األبعاد المختلفة التنمية دون األخذ في اال

راعاتها أن تؤثر عليها والتي يجب مالتي يمكن 
ال حدثت مشكالت وآثار سلبية تقلل من  وا 
فاعلية هذه الخطط، ومن هذه األبعاد السكان 

والتي  ،اري القائموالجغرافيا والموارد والوضع اإلد
تشكل في معظمها العناصر األساسية لما 

ويعتمد االستغالل  يسمى بالتنمية المكانية
األمثل للموارد على كافة الظروف الموجودة في 

 :الدولة وهي

 .حالة االقتصاد في الدولة -
 .المستوى التكنولوجي السائد -
وأهم الفئات واألعراق  تركيب وتنظيم المجتمع -

 .الموجوده به
 .القيم والعادات والتقاليد السائدة -
 .الطاقة الفكرية في المجتمع -
 .أو النظام السياسي القائم السياسيةالبيئة  -
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الهتمام بتنمية وتطوير وتفاعل الفرد لذا فإن ا
من أهم عناصر واألسرة المنتجة كأساس للتنمية 

من هنا يجب على أي دولة ، التنمية المكانية
ضع الخطط ت تنموية أنتطمح في تحقيق طفرة 

الواضحة لعدم عرقلة التنمية الذاتية والمكانية 
، إضافة يد الجهات المشاركة والداعمة لهاوتحد

رامج العمل الخاص باألسر إلى تطوير ودعم ب
، من خالل الربط والتنسيق بين الجهات المنتجة

 . ذات العالقة إلنجاح هذه البرامج

م التنمية وقد عانت ليبيا من عدم تحقيق مفهو 
المكانية بشكل فعال خالل فترة ما قبل الثورة، 
كما أن عدم االستقرار السياسي واألمني 
واالنقسام في فترة ما بعد الثورة أثر بشكل كبير 

وجود خطط فعالة للتنمية المكانية خاصة  في
مع حدوث حالة من التفكك في بعض المناطق 
وسيطرة جماعات دون الدولة على الموارد في 

ناطق أخرى، وينبغي االنتباه إلى أن التنمية م
المكانية إذا تحققت بشكل فعال سوف تؤدي 
إلى تقليل التنازعات واالنقسامات المناطقية بين 
مختلف أقاليم الدولة، فأساس هذه النزاعات في 
األغلب يكون سوء توزيع الموارد والخدمات، 
وخطط التنمية المركزية التي تركز على 

مدن الرئيسية وال تمتد إلى مختلف العاصمة وال
االستثمار فيها لمناطق األخرى التي تحتاج إلى ا

وتنميتها، كما أن المناطق الحدودية هي أخطر 
أقاليم الدولة التي يجب العمل على تنميتها 

ستراتيجية وليست جغرافية فقط، ا إوجعلها حدود
كما أن خطط التنمية في ليبيا بعد الثورة يجب 

على مصطلح األمن اإلنساني الذي عتمد أن ت
عناصر البيئة المحيطة باإلنسان لتنميتها يهتم ب

نتماء الفرد لدولته ولوطنه أجل أن يزيد ا من
ويقلل من حاالت االغتراب والتشدد التي تحتاج 
الدولة لمواجهتها في الفترة المقبلة مع وجود 
تنظيمات متشددة ستحاول تجنيد الشباب الليبي 

التي ال تصل إليها الخدمات وال في المناطق 
وضع خطط التنمية لها، مما يستوجب عدالة ت

توزيع عوائد الموارد لتحقيق التجانس بين 
المناطق مختلف المناطق في الدولة، كما أن 

 االتي يوجد بها موارد كبيرة يجب أن تنال جزء
من عوائد هذه الموارد للحفاظ على تماسك 

المناطق بالظلم الدولة وعدم إحساس سكان هذه 
ى لإلديهم  جة لتوجيه عوائد الموارد الموجودةنتي

 .لمدن الكبرى العاصمة وا
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بين  اوهنا يجب أن نالحظ أن هناك فرق
مصطلح التنمية االقتصادية والنمو، فالتنمية 

زيادة القدرة التنافسية مصطلح شامل يهتم ب
والدفع واإلسراع بعملية التصنيع إلى جانب زيادة 

القومي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد إلى  الناتج
مستويات تصل إلى المستويات التي حققتها 

أما النمو فال يأخذ في االعتبار  ،الدول المتقدمة
االنعكاسات االقتصادية على الطبقات المختلفة 

إجراء أي مقارنة بين اقتصاديات في الدولة، ف
الدول استنادًا إلى استخدام معدالت النمو 

ي يجب أن تأخذ في الحسبان القيمة االقتصاد
الفعلية للعملة المتداولة حتى يمكن تجنب أي 
تحريف ناتج على التغيير في األسعار المرتبطة 

 .بالتضخم أو االنكماش

 

 

 

 

 

 

 

من هنا يحاول هذا التقرير عرض أهم 
الخصائص المكانية في ليبيا، مع توضيح ألهم 

وبعد  تطورات التنمية المكانية في الدولة قبل
مع العلم أن هذه التطورات محدودة  ،الثورة

وقليلة نتيجة لوجود عدد من التحديات التي 
يستعرضها التقرير في محاولة للوصول إلى 

من خاللها  يكون مجموعة من التوصيات التي 
نمية المكانية الشاملة في التوجه نحو تحقيق الت

التي تعود بالنفع على الشعب والدولة ليبيا 
 .تطور في مؤشرات التنمية بشكل عاملتحقيق 
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الخصائص المكانية في ليبيا : أواًل

 ارتباطاهناك العديد من الخصائص المرتبطة 
ا بعملية التنمية المكانية التي يجب أن مباشر 
لوضع تحليلها من أجل التعرف على ا يجري 

ستغالل هذه األمثل الذي يمكن من خالله ا
الخصائص لتحقيق التنمية المكانية، وهذه 

 :الخصائص هي

 السكان-1

 ثقافية ومكوناتمن أغلبية ُسنية  ليبيا تتألف -
 .الطوارق والتبو و تتضمن البربر

ليبيا  تم إجراء مسح إحصائي لعدد السكان في -
في ظروف  ، إال أن المسح كان2102عام 

إجراء  وأمنية صعبة تستلزم أن يكون سياسية 
ستقرار ا معمسح آخر في أقرب فرصة 

 .األوضاع

من سكان ليبيا في المدن، % 87يعيش  -
مدن رئيسية  3ويتركزون بشكل أساسي في 

، بني غازي (مليون نسمة 0.7)هي طرابلس 
 301.111)، ومصراتة (نسمة 001.111)

نية اانخفض معدل الزيادة السككما  (نسمة
في حقبة % 4الطبيعية في ليبيا من 

 .حالياً %  2 أقل من ات ليصل إلىيالثمانين

تأثر السكان في ليبيا بعدم االستقرار األمني  -
، وهو ما أدى 2100خالل فترة ما بعد ثورة 

ى لإظهور حاالت فقد كثيرة إضافة ى لإ
 .حاالت اإلصابات والوفيات بسبب األحداث

لة في ليبيا ال هناك نسبة كبيرة من اليد العام -
تتمتع بالمهارة والكفاءة الالزمة تكاد تصل 

 .من السكان% 01نسبتهم إلى 

نسمة  مليون  0.2يبلغ عدد سكان ليبيا  -
لمناطق الكثافة السكانية عالية في اوتعتبر 

 01حيث تبلغ  الساحلية في شمال البالد
 كم/نسمة 0كم مربع، بينما هي حوالي /نسمة
 1 .في الجنوب مربع

هي  عرقيةمجموعات تتكون ليبيا من   -
%  08حو الذين يشكلون نالعرب واألمازيغ 

من أصول % 3نحو ى لإمن السكان، إضافة 
العاصمة طرابلس أكبر مدن  دتع، و مختلفة
من حيث الكثافة السكانية تليها مدينة  ليبيا

ى لإإضافة مدينة البيضاء مصراتة و بنغازي ثم 
الزاوية التي تحد لمدن الرئيسية األخرى مثل ا

طبرق في و غرب العاصمة طرابلس من جهة ال
 .سبها كبرى مدن الجنوبأقصى شرق البالد و 
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2110

 

 

 http://ar.tradingeconomics.com/libya/population:متاح على الرابط التالي: المصدر       

 

ا يويتضح من هذا الشكل أن عدد السكان في ليب
إال أنه بدأ  2110بدأ في الزيادة منذ عام 

 .2100ينخفض عام 

 

 

 

 

 

  

التي مرت بها وربما كان ذلك نتيجة لألحداث 
في االرتفاع مجددًا عام  البالد، إال أنه أخذ

2100. 
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 (2كم/ شخص)الكثافة السكانية  المدينة

 406 طرابلس

 664 بنغازي

 0.0 غدامس

 0.0 مزدة

 1 مرزق

 2 غات

 2 الواحات

 

ويظهر من هذا الجدول أن الكثافة السكانية 
ترتفع في العاصمة والمدن الكبرى فيما تنخفض 
 في الجنوب والمناطق التي ال تصل إليها

 .التنمية وال الخدمات بشكل كبير

 الموارد-2

 07من أصل  00ليبيا المرتبة رقم  حتلتا -
الصادر (RGI) مؤشر إدارة المواردل دولة طبقاً 

 "”Revenue Watchمن معهد  2103عام 
في  هذه الدولومقره نيويورك الذي يقيس أداء 

تسيير مواردها بقطاعات النفط والغاز 
 3.والتعدين

أكد تقرير مؤشر إدارة الموارد أن ليبيا من  -
 الدول التي فشلت في إدارة الموارد الخاصة 

 

بها من النفط والغاز والتعدين بسبب قصور 
دم وجود سياسات حكومية فعالة الرؤية وع

ية في التعامل مع هذا شفافعدم وجود  وكذا
إضافة إلى غياب إطار قانوني القطاع، 

من الدولة وهو األمر ستخراج الموارد ة العملي
من الجماعات  ى سيطرة كثيرلإالذي يؤدي 

 4 .دون الدولة على هذه الموارد

بفترة العقوبات  تأثر االقتصاد الليبي سلبياً  -
 .اتيالحصار خالل التسعين حقبةالدولية في 

ي المركز األول أفريقيًا من حيث تأتي ليبيا ف -
حتياطيات النفط المكتشفة فعليًا بإجمالي ا

ز مليار برميل، كما تأتي في المرك 04.4
حتياطي الغاز االرابع أفريقيًا أيضًا من حيث 
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تريليون قدم  04.8الذي يبلغ الطبيعي 
 .مكعب

 89عتمد ليبيا على النفط الذي يسهم بنسبة ت -
يرادات الموازنة %   5.  من صادراتها وا 

من % 3.2مثلت إيرادت الغاز الطبيعي نسبة  -
 6 .2114المحلي الليبي عام إجمالي الناتج 

التركيز على الصناعات النفطية، خاصة   -
البتروكيماويات، سيعطي ليبيا ميزة نسبية 

 .وقدرة تنافسية على مستوى االقتصاد العالمي

والحديد بيتروكيماوية الموارد في ليبيا التتوفر  -
 .سمنت ومواد البناءوالصلب واألسمدة واأل

في ليبيا لكنها قليلة هناك عدد من الصناعات  -
، كما أن هناك وتعتمد على تكنولوجيا تقليدية 

مجموعة من المنتجات الزراعية لكن ليس 
 .هناك تخطيط لهذه القطاعات بشكل جيد

لدولة عانت ليبيا من مشكلة سوء إدارة موارد ا -
وضع خطط لتنمية في عهد القذافي حيث لم ت

 هذه الموارد وال إلدارة عوائدها بشكل يؤمن
 مستقبل األجيال القادمة في حال تأثرت هذه

نخفاض الموارد وهو ما حدث بالفعل بعد ا
أسعار النفط بشكل كبير، ففي الوقت الذي 

ل كبير على تعتمد فيه الموازنة الليبية بشك
نخفاض أسعاره حاليًا عوائد النفط فإنه مع ا

ستمرار هذا اوالنظرة المستقبلية التي تؤكد 
عمل على تنويع موارد االنخفاض ينبغي ال

االقتصاد واستغالل عوائد النفط من خالل 
صندوق سيادي في مشروعات استثمارية تولد 
فرص عمل وتنتج قطاعات اقتصادية جديدة 

 7 .وتساهم في دعم موارد الدولة

 الجغرافيا -3

ليبيا هي رابع الدول األفريقية من حيث  -
المساحة ولها حدود مشتركة مع كل من 

الجزائر، تشاد، النيجر  مصر، تونس،
 8 .والسودان

تتميز ليبيا بالعديد من الخصائص الجغرافية  -
ن السواحل على كم م 2111منها امتالكها 

المرتفعات وأجزاء  ىلإإضافة البحر المتوسط، 
من الصحراء الكبرى والواحات المتفرقة عبر 

تأتي ليبيا في المركز السابع عشر ، و البالد
ساحة، حيث تبلغ في العالم من حيث الم

كيلومتر  058005041مساحتها اإلجمالية 
 9 .ميل مربع 0805402و ما ُيقدر بـ أمربع 

من الوحدات  كثيراتضم األراضي الليبية  -
 حيث توجدالتضاريسية المميزة والمتباينة 

سهل الجفارة، سهل  مثل السهول الساحلية
الخمس، سهل مصراته، سهل بنغازي، سهل 
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المرتفعات كما توجد   الشرقيةسرت، السهول 
الجبل الغربي، الجبل األخضر،  مثل الشمالية

 النطاق الصحراوي و  هضبة البطنان والدفنة
 هضبة الحمادة الحمراء مثل الهضابو 
منخفض  مثل المنخفضات الشماليةو 

الجغبوب، منخفض أوجلة وجالو واجخرة، 
حوض مثل  األحواض، و منخفض مرادة

 الجبالو  الكفرة أوباري، حوض مرزق، حوض
جبل السودا، جبل الهروج، جبل تيبستي،  مثل

 مثل األودية، و جبل العوينات، جبل أكاكوس
المسطحات ، و وادي الشاطىء، وادي الحياة

  10.الرملية

 

وضع التنمية في الدولة قبل : ثانيًا

 الثورة

غنية بخطط التنمية  النظام السابقلم تكن فترة 
الفعالة حيث اتسمت التحركات نحو التنمية 

 : في هذه الفترة باآلتي

عتمدت التنمية في عهد القذافي على ما ا  -
التي يقصد بها نمط نمية الفوقية يعرف بالت

التنمية الذي يأتي من الحاكم كمنحة للشعب، 
ويركز على المدن الرئيسية والكبرى أو يمنح 

 .صفقات سياسيةابل بعض التحسينات مق

لم تكن هناك عدالة في توزيع التنمية بين  -
نمط د لف مناطق ومدن ليبيا كما لم ُيعتم  مخت

المناطق  به تنمية يقصدالذي التنمية المكانية 
من خالل االعتماد على الموارد المتاحة بها 

 .مع وجود خطة للعمل على ذلك
ياف التفاوت فى توزيع الثروة بين مختلف أط -

الليبى مما خلق فجوات اقتصادية  الشعب
عتمد ا فالحكم الشخصي الذي  جتماعية كبيرةوا

دائرة ضيقة من المقربين على عائلة القذافي و 
من عوائد  شعبإلى حرمان ال  أدى واألتباع
تبديد أرصدة الثروة حدث ما يشبه  لذا الثروة

هذه والقوة في المجتمع الليبي وقد شهدت 
تنامي شبكات التهريب وغسيل األموال  الفترة
 .تورط فيها بعض كبار موظفي الدولةالتي 

نفتاح على الغرب وتدفق االلم ُيحدث  -
االستثمارات والشركات األجنبية منذ عام 

للمشاركة في مشروعات البنية التحتية  2113
والفساد،  في معادلة السلطة والثروة اً كبير  اً تغيير 

 11.بل زاد من تفاقم الوضع
تردى حالة الخدمات التى تقدمها الدولة فى  -

كافة المجاالت سواء كانت التعليمية أو 
وهو ما أبرز حالة من عدم  ،الصحية وغيرها

السفر إلى ضطرارهم الالرضا لدى الليبين 
يبيا للحصول على بعض هذه خارج ل
 .الخدمات
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قتصادى الليبى عدم قدرة هيكل النظام اال -
والخدمات المقدمة على مجاراة الزيادة فى القوة 

سبب فى عدم تالشرائية لدى الليبين مما 
 .إحداث فارق كبير فى نمط معيشة الشعب

كان هناك تنافس ضمني بين واليات شرق  -
إال أن ليبيا وغربها على المكانة والسيادة 

قمع أي مدينة أو منطقة القذافي اتبع سياسة 
ياساته، ومن مظاهر القمع هو تعارض س

 .نقص الخدمات وعدم تنمية هذه المناطق
حكم رشيد تمكن مؤسسات  عدم وجود آلية -

الدولة من تطبيق قواعد وأحكام المرجعية 
 .الدستورية التي تنظم شئون البالد

 كبير فيتفاوت ساد في فترة حكم القذافي  -
مستوى الحرية وانعدم الدخول والثروات 

ة في كافة المناطق الليبية السياسيوالحقوق 
مؤشرات الفقر تصاعدًا بين حيث أظهرت 

نسبة السكان تحت فبلغت  2113و 1883
 12%.22إلى  %15من خط الفقر 

تشير العديد من التقديرات إلى أن ثروة الدولة  -
الليبية من عوائد النفط واالستثمارات بلغت 

 194ما يقارب الـ 2111حتى نهاية عام 
، وقد تأثرت هذه الثروة بحالة دوالرمليار 

الحرب التي اندلعت بعد الثروة إال أنها من 
المفترض تعد الضمان لبداية تخطيط جيد 

لتطوير وتنمية كافة المناطق في ليبيا وهو ما 
 13. في وقت وجود القذافي يحدثلم 

من األمور التي لم تجعل أي  كثيرهناك   -
القذافي إنجاز على المستوى االقتصادي لنظام 

يظهر على أنه خطط تنمية علمية إستراتيجية، 
انتشار االستياء بين فئة ومن هذه األمور 

الشباب واالنخفاض طويل المدى في المستوى 
المعيشي وتدهور مستوى التعليم والصحة 
وغياب الديمقراطية وانتشار الفساد وتدخل 

 .العائلة الحاكمة في الحياة العامة

قانونية تسمح بإنشاء مرجعية عدم وجود  -
مؤسسات للدولة في المقام األول وتتيح تنظيم 
إطار سياسي وتشريعي واضح المعالم لتسيير 

يحتكم  لم يكنالنظام السياسي الليبي ف أمورها
ة لوثيقة دستورية، فهو نظام ُبني على مرجعي

 .األخضر فكرية صاغها القذافي في الكتاب
ير القذافي عوائد النفط بشكل غستخدم ا -

بعض المدن متوازن حيث تركزت التنمية في 
وساد الفقر ونقص الخدمات  "سرت" منها

 .األساسية في الشرق والجنوب
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إحصاء المرافق الصحية عام : المصدر   
، مصلحة اإلحصاء والتعداد الليبي، 2002

 :متاح على الرابط التالي
http://bsc.ly/?P=5&sec_Id=9&de

p_Id=4#46  

 

 

 

 

 

 

ويتضح من هذا الجدول أن مدينة طرابلس 
من المرافق % 20.0وحدها استحوذت على 

الدولة وقتها وهو ما يظهر تمركز الصحية في 
سوء توزيع المرافق، وربما يكون خطط التنمية و 

السبب الوحيد في هذه النسبة هو عدد السكان 
الكبير الموجود في طرابلس إال أنه في النهاية 
تبقى هذه النسبة أكبر من الطبيعي بالمقارنة 
بمدن أخرى بها أعداد كبيرة من السكان داخل 

 .الدولة
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 وضع التنمية في الدولة بعد الثورة: ثالثًا

يمكن أن نالحظ بعض السمات الخاصة بعملية 
 :التنمية في مرحلة ما بعد الثورة وهي

أثرت األحداث السياسية واألمنية على واقع  -
عملية التنمية في الدولة حيث أدى االنقسام 
السياسي وحالة الحرب الدائرة إلى تخريب 
وتدمير البنية الموجودة بداًل من وجود خطط 

 .للتنمية
امل عل كافة كعدم سيطرة الدولة بشكل  -

توجه نحو تنمية المناطق ال فيالموارد أثر 
الة االنقسام والمدن المختلفة، خاصة مع ح

في الموارد،  انقسامالسياسي التي خلفت ا
وسيطرته على بعض  وظهور تنظيم داعش

 .موارد النفط والغاز في الدولة
لصياغة دستور  تأسيسيةهيئة تشكيل  جرى  -

هم المسائل التي نالت اهتمام وكان من أ  للدولة
غلب اعضاء الهيئة مسألة الضمانات أ 

لتنمية متوازنة تحقق  الدستورية الالزمة 
المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص الحقيقي بين 

وجودهم، ماكن أبمختلف  الدولة مواطني
هيل ضع التزام على الدولة لتأإضافة إلى و 

على مقتضيات العدالة بناء والمدن  ى القر 
االجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة 

وضمان توزيع عادل للمشروعات والمصالح 
والشركات العامة بين المدن، بما يكفل توزيع 

 نشطةفرص العمل وتشجيع االستثمار واأل
الدولة  هنفسمناسبة فيها ويلزم في الوقت ال

 .بإزالة االختالالت التنموية
يرادات توزيع اإلمشروع الدستور  كما تضمن -

الوطنية بشكل منصف بين مستويات الحكم 
المحلي بما يراعي السكان وتوزعهم في الوحدة 
المحلية وبعدهم عن المركز ومستوى البنى 

ية المكانالتحتية والخدمية ومؤشرات التنمية 
 .والبشرية

بفجوة بين المناطق  الوضع القائم حالياً يتصف  -
من حيث تركز السكان والنشاط  المحلية

االقتصادي وتوزيع المرافق الخدمية ويعكس 
ة في تنمية غير متجانسة وتباينات عميق

وهو ما يستلزم  مستويات التنمية بين المدن
من التوترات االجتماعية  عادة التوازن والحدإ 

 .الناتجة
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العدالة المحلية وما  فكرة تبعد الثورة طرح -

 من ضمانات لتوزيع التنمية جغرافياً تتطلبه 
من خالل ذلك ربط بين مختلف أماكن الدولة 

 مباشر بين العدالة االجتماعية والعدالة المحلية
ويات التنمية تعديل الفروق في مستمن أجل 

 14.لمناطقبين مختلف ا
يالحظ أن كافة األرقام والبيانات  -

واإلحصائيات الخاصة بليبيا تحتاج إلى 
حيث أن معظمها يعود إلى فترة ما  ،تحديث

قبل الثورة، وهو األمر الذي يقلل من فعالية 
أي تحرك نحو التنمية المكانية في الوقت 
الحالي ذلك أن أي خطة يجب أن تبدأ بتحديد 
االحتياجات التي تعتمد بشكل كبير على 

 .البيانات والمعلومات المتاحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
من المخاطر التي يجب االنتباه لها في ليبيا  -

بعد الثورة تحول الدولة إلى دولة ريعية تجني 
على الشعب دون وجود  وتوزعهاعوائد النفط 

خطط تنمية حقيقية تعمل من خاللها الدولة 
على إحداث تنمية مكانية من خالل نظم 
اقتصادية وسياسية أساسها الديمقراطية وحرية 

المجتمعية ومشاركة المجتمع السوق، والرقابة 
وضع خطط التنمية التي تتوافق المحلي في 

 .حتياجاتهمع ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تحديات التنمية المكانية في ليبيا 13

 

 

تحديات تحقيق التنمية المكانية في ليبيا: رابعًا

 

هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق 
 :في ليبيا وهيالتنمية المكانية 

  التحديات السياسية واألمنية-1

التي السياسية  أهم التحدياتن يمكن القول إ
 :تواجه التنمية في ليبيا تتمثل في اآلتي

اقتصرت  يالمركزية الشديدة في السلطات الت -
 .على العاصمة

عانت الدولة من عمليات التنافس الثنائية  -
وهذا التنافس  ،ي التاريخية بين طرابلس وبنغاز 

لى تنافس تنموى بين المدينتين إنتقل ا
لى صراعات جهوية ونخبوية إدى أقليمين و واإل

وتنموية لم تخدم فكر التنمية المكانية الذى 
 15 .كان مطروحا

عدم وجود نظام ديمقراطي، وعدم وجود قواعد  -
 .الحوكمة السليمة

 .غياب االستقرار األمني في فترة ما بعد الثورة -
د مؤسسات حزبية أو مؤسسات عدم وجو  -

مجتمع مدني تراقب خطط التنمية وتقيمها 
وتشارك في أعدادها وفق االحتياجات 

 .المجتمعية في مختلف المناطق
 

 

 

 السكانية التحديات-2

السكانية التي تواجه  التحدياتهناك العديد من 
 : التنمية المكانية في ليبيا ومنها

حيث تتركز  التفاوت المكاني لنمو السكان -
ن في شريط الساحل الشمالي غالبية السكا

على البحر المتوسط، كما أن هذا الشريط 
الشرق  أحدهما فيالشمالي ينقسم إلى إقليمين 

شاسعة من  الغرب بينهما مساحةاآلخر في و 
الصحراء غير المستغلة من مدينة تاورغاء 

ويظهر كم،  011 بطولإلى مدينة أجدابيا 
السكان في الدولة حيث  التفاوت في توزيع

من السكان في القسم الغربي و % 00يعيش 
فقط في % 7منهم في القسم الشرقي، و% 27

% 3القسم الجنوبي، أما الوسط فيعيش به 
فقط من السكان، وبالنظر إلى عدد سكان ليبيا 
فإنه من الصعب االنتشار في كافة مساحة 

ظهر بعض الدولة، إال أن التوزيع السابق يُ 
ليم المختلفة في ليبيا، اشرات المرتبطة باألقالمؤ 
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الغربي يعيش به معظم  الشمالي فالساحل
سكان ليبيا نتيجة للعديد من العوامل منها 

 16.توافر الخدمات والموارد
يظهر التفاوت المكاني داخل كل إقليم من  -

% 01ازي يمثلون غأقاليم الدولة، فسكان بن
من سكان % 04من سكان القسم الشرقي و

% 01الدولة، كذلك سكان طرابلس يشكلون 
% 30.0ي، ويشكلون من سكان القسم الغرب

من سكان الدولة، فيما يمثل سكان مدينة سبها 
نصف سكان القسم الجنوبي، وهو ما يظهر 

جد ى التي تو تمركز السكان في المدن الكبر 
 17 .بها الخدمات

دور القبيلة السلبي في أوقات معينه نتيجة  -
والتناحر مع القبائل األخرى  وجود العصبية

من  هوهو ما يجب أن يتم العمل على تعديل
خالل توجيه دور القبيلة نحو التنمية الخاصة 
باإلقليم التي تتواجد فيه سواء كانت تنمية 

 .اقتصادية أو حتى بشرية
 
 
 
 
 
 

ختالف معدالت النمو السكاني خالل ا -
المراحل المختلفة، فهذه المعدالت تزايدت في 
منتصف الثمانينيات بسبب تحسن الوضع 
الصحي حتى وصلت المعدالت ألعلى من 

فيما % 2، ثم إنخفضت إلى  أقل من 3%
بسبب زيادة التحضر وارتفاع  2110بعد عام 

 18 .تكاليف المعيشة وتوجه النساء نحو العمل
إلى  01تتجه نسبة من هم فوق سن الـ  -

االرتفاع خالل الفترة المقبلة على حساب من 
مما يعني أن فئة الشباب  04هم في سن الـ 

المؤهل لسوق العمل سوف تقل وهو ما سيأثر 
 19 .على خطط التنمية
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  http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_64476.shtml :مجموعة بريتش بتروليمل الطاقة كتاب: المصدر        

ويتضح من الشكل السابق أنه تتركز الكثافات  
السكانية على الساحل الشمالي للدولة وتزيد هذه 
الكثافة في مدينتي طرابلس وبنغازي، بينما 

غير شاسعة من الصحراء مساحة هناك 
كما يظهر تركز مستغلة بين المدينتين، ال

لشمالي الشرقي لمصادر الطاقة في الساحل ا
تيجة لكل ذلك كان ونوالغربي من الدولة، 

التنافس السياسي على هذه المدن الرئيسية 
قليم طرابلس، وهو ما اوعلى إق نعكس ليم برقة وا 

 .على تنمية هذه المدن بشكل أكبر من سواها

ن التنمية البشرية أحد أهم ويمكن  القول إ
 خطط األبعاد المرتبطة بالسكان، وقد شاب

التنمية البشرية في ليبيا العديد من االختالالت 
 : منها

الفجوة المتزايدة بين الرؤية السياسية لتنمية  -
الموارد البشرية واألداء التنفيذي لبرامج التنمية 

الترويج ألفكار بناء الفرد  يجري حيث 
واالستثمار فيه فيما ال يكون األداء التنفيذي 

 .على قدر هذه األفكار
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ل الهيكلي في التخطيط للتنمية االختال ىأد -
بصفة عامة إلى اختالل في توزيع مشروعاتها 

جعل هناك تركز سكاني في الشمال األمر 
االستفادة من مشروعات  الغربي من أجل

 .التنمية المقامة
والمتركزة في  المتزنةغير  تسببت برامج التنمية -

  إلى وجود اختالالت مناطق بعينها
، وزيع الكثافة السكانيةديموغرافية خطيرة في ت
التفاوت الديموغرافى  ففي حيث بلغ معدل

وصل هذا المعدل في %  1.0العالمي حوالى 
أكثر  يوجدونتيجة هذا االختالل % 0ليبيا إلى 

من الليبيين على مساحة التتجاوز % 71من 
 .ربع مساحة ليبيا

لفكرة األمن  اعاة البرامج التي وضعتعدم مر  -
وب الدولة حيث أن اإلنساني خاصة في جن
قتصادية االوضاع هناك صعوبة في األ

المجاورة لهذه  دوللديموغرافية لالجتماعية و االو 
المنطقة من ليبيا مما يعني أهمية وضع أهمية 
لتنميتها للحفاظ على مواطنيها والحفاظ على 

 .هذه المناطق ضمن كيان الدولة الليبية
والتغير المستمر  عدم االستقرار اإلداري أدى  -

رتباك ا في شكل وأداء الوحدات المحلية إلى
واضح في السياسات العامة وفى األجهزة 

ت تنفيذ برامج التنمية لياآالمهتمة بالتخطيط و 

وأدى ذلك إلى عدم وجود إنجازات حقيقية 
 .يمكن تقييمها

 اإلدارية التحديات-3

التي واجهت  اإلداريةالتحديات هناك العديد من 
عملية االرتقاء بالمدن والمناطق األساسية في 

  :ليبيا

عدم ثبات الوحدة المحلية في ليبيا وتغيرها،  -
 مرة أخرى تكون فمرة تكون والية ومرة 

  .مقاطعة

نتج عن التقسيم اإلداري المتعدد والمتغير  -
دارية الوحدات اإلباستمرار ِكبر حجم 

خاصة فى غر القاعدة السكانية المحلية وِص 
المناطق الصحراوية الجنوبية وهو ما نتج 
عنه تفاوت مكانى كبير فى معدالت الكثافة 
السكانية وتشتت في المرافق العامة وارتفاع 
تكاليف توصيل الخدمات العامة وتباين فى 

 .توطين مشروعات التنمية

بالتغير  الدراسات التخطيطية المكانية تأثرت -
حيث إن العديد  المستمر في التقسيم اإلداري 

قليم إمن  تنقلمن الوحدات اإلدارية المحلية 
ن بعض أكما  ،إقليم آخرلى إتخطيطي 

لغت بعض الوحدات أدارية التقسيمات اإل
 خرى أدارية إدارية ووزعتها على وحدات اإل



 

 تحديات التنمية المكانية في ليبيا 17

 

 يوهو ما عرقل الدراسات التخطيطية الت
 .دارية معينةإعلى تقسيمات  أعدت

خطط التنمية في الدولة بشكل  تضعوُ  -
مركزي وهو ما أدى إلى تركز الخدمات في 
المدن الكبرى دون توزيع مناسب لها في 
المدن التي تحتاج للتنمية بشكل حاد، كما 

 وضعت المشروعات التنموية الكبرى أن 
-طرابلس)في المدن الرئيسية بشكل أساسي 

على حساب المدن ( الزاوية-مصراته-بنغازى 
 هو لم يكن المعيارو  ة والصغرى،المتوسط

ولكن بسبب  أو الموارد بهاتركز السكان 
نفوذ بعض النخب السياسية واالجتماعية 

 20 .ذات العالقة بقيادات الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

على  داري والمالىسيطرت مظاهر الفساد اإل -
نظام اإلدارة المحلية بسبب التخبط المستمر 

سمح  في وضع نظم اإلدارة وتغييرها مما
إلى للوصول  للعناصر غير المؤهلة والفاسدة

فشل  وقد ساهم ذلك في ،موضع تنفيذي
البالد العديد من مشاريع التنمية وتخلف 

دارة ووصول قيادات غير مؤهلة إلى إ
 21 .العملية التنموية في مناطقها

رغم توفر الموارد في العديد من المناطق  -
وفر لم يوالمدن الليبية إال أن النظام اإلداري 

ستفادة من العنصر التقني القادر على اال
هذه الموارد وتحويلها إلى فرصة لتنمية 
المكان، كما أن العزلة الدولية التي تسبب 
فيها نظام القذافي ساهمت في زيادة هذه 

عمليات حظر اقتصادى  المشكلة بسبب
تخلف وسائل لى إدى أوتقنى وعلمى وهو ما 

قامة إرتفاع تكلفة انتاج والبناء والتطوير و اإل
 22 .المشاريع االقتصادية
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 يوجدال  محلة شعبية 208 0003
 اللجنة الشعبية للمحالت شعبية 33 0007
 لجان تيسيرية مجلس محلى 40 2100
 فروع بلدية بلدية 04 2103

إعداد الجدول بتتبع تطور التقسيم اإلداري في ليبيا جرى : المصدر 

 

عديدة في شكل وتقسيم الوحدات اإلدارية في ليبيا وهو ما يؤدي رات يويتبين من هذا الجدول وجود تغي
 .إلى اختالل خطط التنمية وعدم القدرة على القيام بها بشكل أمثل
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 الجغرافية التحديات-4

في مساحات مترامية األطراف بين  ليبيا تمتد
درجة  321. 08و  071. 40دائرتي عرض 

القسم األكبر من  ي تشكل الصحار و  ،شماالً 
الظروف ن ويمكن القول إاألراضي الليبية، 

ح فى بشكل واض أثرت غرافية للدولة الليبيةجال
هم عوامل هذا أ اتجاهات التنمية المكانية و 

 :نجدها في اآلتي التاثير

لم  والمناخيةتباين الظروف التضاريسية  -
بشكل إيجابي لصالح تنمية المناطق  يستغل

سب طبيعتها الجغرافية ولكنها المختلفة ح
التركيز على المناطق ذات كان و  ملت،هأ 

 .النفوذ السياسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لىإدى أقلة الموارد المائية وندرتها فى ليبيا  -
 هندرة الميا عمليات التنمية بسبب فيالتأثير 

من ثم كان على و  ة،صالحة للشرب وللزراعال
لى إ هبدائل لتوصيل المياى لإالدولة الوصول 

منظومة النهر مناطق التركز السكانى عبر 
قامة ا  لى الشمال و إالصناعي من الجنوب 

كلف وهو ما ي البحر هامشاريع تحلية مي
ومنع الدولة من االهتمام ببقية  ،الكثير

 .المناطق
تباين فى التوزيع الجغرافي للسكان هناك  -

ن مناطق إحيث  وتوزيع موارد النفط والغاز
 ،نتاج النفطأماكن أتركز السكان بعيدة عن 

ن التشتت الطبيعي للدولة لم يخلق إومن ثم ف
 .نوعا من التوازن في توزيع السكان والموارد

خطط التنمية في  فيأثرت الظروف المناخية  -
 .الساحل الشمالي الغربي وفي الجنوب الليبي
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 تحديات دولة ما بعد الثورة-5

تواجه الدولة الليبية العديد من التحديات لتحقيق 
التنمية المكانية كجزء من التنمية االقتصادية 

 :التحديات الشاملة ومن هذه

الدمار الذي لحق بالعديد من المنشآت النفطية  -
والعديد من موارد الدولة وهو ما يستلزم وضع 

 .خطة إعمار وتطوير لهذه المرافق والخدمات

عدم االستقرار السياسي واألمني الذي يؤثر  -
 .على اإلدارة الحكومية وعلى خطط التنمية

 المشكالت المجتمعية المرتبطة بغياب العدالة -
وظهور المشكالت المجتمعية الجديدة على 
المجتمع الليبي بسبب الحرب وهو ما يستلزم 
إعادة تأهيل المجتمع للمشاركة بفعالية في 

 .تنمية الدولة ومناطقها المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

حالة الغضب والتذمر المجتمعي نتيجة  -
حصول بعض المناطق على قدر أعلى من 

ية وهو عوائد موارد الدولة ومن خطط التنم
األمر الذي ارتبط بعد الثورة بتحركات مسلحة 
قد تؤدي إلى حدوث مواجهات تؤثر على 

 .كيان الدولة

ظهور دعوات لالنقسام والحكم الذاتي في  -
بعض المناطق إضافة إلى وجود تنظيم داعش 
وسعيه للسيطرة على العديد من الموارد 
الموجودة في الدولة وتجنيد الشباب في ليبيا 

 .بث الفكر المتطرف من خالل

الدور السلبي للقبيلة في العديد من األوقات  -
عات القبلية والتي تؤثر ز المنا ثنتيجة لحدو 

خطط مستقبلية للتنمية وتقلل من  في أي
 .االنتماء للدولة
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 التوصيات  خامسًا

الدولة الليبية بدراسة كيفية من المهم أن تهتم 
عملية التنمية المكانية باالعتماد على  إتمام

والموارد التي  تحليل طبيعة األماكن المختلفة بها
تمتلكها هذه األماكن، ولكي يتم ذلك ينبغي 
توفير نوع من االستقرار السياسي والوحدة بين 
المناطق والطوائف والقبائل، ويمكن الخروج 
بالتوصيات اآلتية لتحقيق تنمية مكانية تخدم 

 :الدولة والمواطن

توفير االستقرار السياسي واألمني من أجل  -
دا ري فعال قادر على وجود نظام سياسي وا 

تحقيق التنمية في الدولة بشكل شامل، 
 .واالستفادة من الموارد المتاحة بشكل فعال

إنشاء مؤسسة تهتم بدراسة كافة المناطق  -
والمدن في ليبيا من حيث الموارد المادية 
والبشرية والطبيعية ووضع الخطط التي 
تتناسب مع طبيعة هذه المناطق من أجل 

 .ة شاملةتحقيق تنمية مكاني
تحقيق عدالة في توزيع الثروات بين مختلف  -

 .المدن والمناطق الليبية
لديمغرافية في الدولة دراسة التركيبة السكانية وا -

تعامل بشكل من أجل وضع الخطط التي ت
لتحقيق تنمية أمثل مع العنصر البشري، 

بشرية شاملة تسهم في تحقيق التنمية 
 .المكانية

يات العلمية والتقنية العمل على توفير اإلمكان -
التي تساهم في االستغالل األمثل للموارد في 

 .الدولة وتنمية كافة المناطق
التوزيع العادل لكافة مشروعات البنية  -

األساسية الكبرى بحيث يتم تطوير المنظومة 
 .التي تجذب االستثمار في كافة مناطق الدولة

ستراتيجية لدمج القبيلة في خطط وضع إ -
ي المكانية المقبلة من خالل إشراكها فالتنمية 

جد بها، وتبدأ تنمية المناطق والمدن التي تو 
هذه المشاركة من خالل صياغة وتحديد 

اجات الخاصة بكل مدينة أو منطقة االحتي
جد فيها هذه القبائل، ورفع درجة الوعي تو 

واالنتماء لدى العناصر المنتمية لهذه القبائل 
خطط التنمية  بأهمية المشاركة في تنفيذ

ودعمها، وكذا المشاركة في تنمية الموارد 
ول الدولة إليها لالستفادة وتحسين سيطرة ووص

ستفادة قصوى لضمان تنمية األقاليم منها ا
 .المختلفة والدولة ككل

يضمن حسن وضع إطار قانوني فعال  -
الوصول للموارد وسيطرة الدولة عليها ويساهم 

رد الدولة، في وضع إطار فعال الستغالل موا
كما يمكن أن يكون هذا اإلطار مؤسسي من 
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خالل وجود صندوق سيادي ليبي يستثمر 
عوائد الموارد الليبية في تنمية كافة مناطق 

 .الدولة
مختلف  البناء المؤسسي فى رفع كفاءة -

كى تصبح قادرة  دارية المحليةالوحدات اإل
دارة التنمية المكانية بشكل مستدام عن إعلى 

المعرفة والمهارة وتطوير الخبرات  طريق بناء
 .والثقافي ي والقدرات واالرتفاع بالمستوى الفكر 

هداف التنمية بشكل التحديد الواضح والفعال أل -
موضوعى ينبع من االحتياجات الحقيقية 

من كل للمجتمع من خالل مشاركة حقيقية 
وليس تحديد  ،فئات هذا المجتمع ومؤسساته

 .بةعمال النخأ هداف عن طريق األ
تحقيق العدالة المكانية التى تعد من وسائل  -

الدمج المكانى بين مناطق البالد حتى تتحقق 
وهو ما سيسهم  وحدة الكيان السياسي جغرافياً 

مرحلة االستقرار الدائم التى تقوم  في تحقيق
سس الديمقراطية المكانية التى تخفف أعلى 

 .حدة االحتقان بين مختلف المناطق
لالنتقال نحو االقتصاد المتنوع وضع خطة  -

القائم على تعدد مصادر عوائد الموازنة بداًل 
من التركيز على النفط بشكل كبير، ويمكن أن 
يتم ذلك من خالل استثمار عوائد النفط في 

ية والخدمية والزراعية تقوية القطاعات الصناع
 .في الدولة

االستفادة من تجارب الدول األخرى في تحقيق  -
غالل الموارد المكانية القائمة على استالتنمية 

نتاجية مما يسهم في رفع وتنويع القطاعات اإل
كفاءة الخدمات في كافة مناطق ومدن الدولة 
ويزيد من حالة التماسك بين هذه المدن ويقلل 

 .من حاالت التنازع فيما بينها
فتح الطريق أمام وجود مجتمع مدني قوي  -

ى تحقيق وفعال في ليبيا يساعد الدولة عل
ناطق ويساهم في التنمية المكانية في كافة الم

 .حتياجات المناطقيةتعريف الدولة باال
طق ذات الكثافة دمج المناالعمل على  -

فى الساحل الليبي مع  ةالسكانية المرتفع
افة السكانية المنخفضة المناطق ذات الكث

 .الصحراوية
تحديث شامل للبيانات واإلحصائيات في ليبيا  -

فترة المقبلة من أجل وضع خطط خالل ال
 .التنمية المكانية بشكل فعال

إنشاء مناطق ومدن نمو جديدة تربط بين  -
المدن والمناطق الكبرى في الدولة من أجل أن 
تسهم في تحقيق التجانس بين مختلف سكان 

 .الدولة
 العمل على تحقيق التناسق واالنسجام بين -

المكانية عمليات التنمية و السياسات السكانية 
للحد من المعضلة السكانية التى تعانى منها 

 .قاليمها المختلفةأالدولة و 
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التوقف عن التخطيط العشوائي لسياسات  -
التنمية في الدولة والخطط الفوقية واالعتماد 

تياجات على الخطط المرنة التي تستجيب الح
 .المواطنين

التوازن التوزيعى لمشروعات التنمية  تحقيق -
ديموغرافية  االعتماد على عناصرمن خالل 
ستراتيجي للوضع الخلل اإل تصححواضحة 

 24 .الراهن
 الشامللتخطيط اإلستراتيجي االعتماد على ا -

 وا عادة ترتيب التنمية المستدامة بهدف
     لى التحديات السابقعبناء األولويات 

 25 .ذكرها
التوجه نحو الالمركزية اإلدارية والمالية الفعالة  -

اإلدارة في توسيع دائرة المشاركة التي تضمن 
 .التنفيذية

في وضع حد للتغيرات الهيكلية المستمرة  -
 26 .النظام اإلداري للوحدات المحلية في ليبيا

 
 
 
 
 
 
 
 

دعم عملية البحث والتطوير على التوجه نحو  -
 على ، فيمكن العملكافة المستويات

العلمي من الناتج تخصيص نسبة للبحث 
كافة القومي من أجل زيادة القدرات الخاصة ب

نتاجية في ليبيا خاصة وأن القطاعات اإل
العديد من الدول المتقدمة تسير نحو دعم 
البحث العلمي والتكنولوجي وتقوية اإلمكانات 

 .المحلية بالتكنولوجيا المتطورة
الحدود "مفهوم ب ىمساالنتباه إلى ما ي -

وهو يعني النظر للحدود بشكل  "اإلستراتيجية
أكبر من معنى وجودها كحدود جغرافية 

كافة المناطق الحدودية وبالتالي تنمية 
وركائز أساسية ألمن الدولة  انقاط عتبارهاوا 

بداًل من إهمال تنميتها لحساب المدن 
 .المركزية
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

فةةةي  2112 فةةةي ديسةةةمبر هةةةي مؤسسةةةة مسةةةتقلة، غيةةةر روحيةةةة وغيةةةر حكوميةةةة تأسسةةة  سةةةتراتيجياتوإلا املنظمةةةة الليبيةةةة للسياسةةةات 

تقةةةوم املنظمةةةة  بةةةاجراء ألابحةةةات و  الدراسةةةات ال ةةةي .  2115مكتةةةم تمثيلةةةي لهةةةا فةةةي إسةةةطنبول فةةةي ينةةةاير افتتةةةاحو تةةةم ، طةةرابلس ليبيةةةا

لةى سياسةات فعالةة و نا حةة و كةنلك مةن أجةةل إ تخة  قضةايا السياسةات وإلاسةتراتيجيات الحاليةة والناشةئة مةن أجةةل الوصةول 

تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسةات الليبيةة وزعزيةز الرفاهيةة إلاقتصةادية و . تقديم الدعم لصانعي القرار

تهةدف املنظمةة كةنلك إلةى نشةر مفةاهيم الجةودة والحوكمةة والتخطةيط إلاسةتراتي ي و ثقافةة التميةزة . وإلاجتماعية للشعم الليبي

 إلى . من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
زعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات و تهدف املنظمة أيضا

             ورش عمةةةةةل و تقةةةةوم املنظمةةةةةة كةةةةنلك بتنظةةةةيم مةةةةؤتمرات. للحكومةةةةة مةةةةن خةةةةالل نشةةةةر إلاحصةةةةةاءات والدراسةةةةات والتقةةةةارير الدوريةةةةة

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة
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