العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

واقع الصناعة في مدينة طرابلس خالل العهدين العثماني و
اإليطالي
دراسة في الجغرافية التاريخية
د  .عمر الهاشمي يوسف
كلية اآلداب – الزاوية  /قسم الجغرافيا

مقدمة

 :جاء هذا البحث جوابا لتساؤالت عدة أثيرت حول واقوع الصوناعة فوي مدينوة

طرابلس في العهدين العثماني واإليطالي كدراسة في الجغرافيا التاريخية وهي :
 ما هي الجغرافية التاريخية وما أهميتها ومنهجها
 ما أنواع الصناعات السائدة بالمدينة في العهدين العثماني واإليطالي
 ما واقع توزيعها المكاني داخل مدينة طرابلس في ذلك الزمان
 ما هي عوامل قيام الصناعة بالمدينة كمواد الخام واألسواق واأليدي العاملة
مفاهيم الجغرافية التاريخية ومنهجها .
عرف فريمان ( )E.Freemanالجغرافيا التاريخية في كتابه(الجغرافيا التاريخية
ألوروبا)  ,بأنها العلم الذي يهدف الى تتبع التغيرات في الحدود السياسية وما يتصل
بذلك من أسماء المعارك والغزوات التي أدت إلى كسب إقليم أو فقدانه)4(.
وقد أضاف كرتشمر ( )K.Kretschmerإلى التعريف السابق بأن من أهدافها
أو ما يدخل في ماهيتها هو إعادة بناء الجغرافيات البشرية واإلقليمية الماضية ,
وإجماال ينطوي مفهوم الجغرافيا التاريخية بإعتبارها ممثلة لجغرافية الماضي على
األهداف والمفاهيم التالية:
 .4دراسة المظهر الخارجي المتغير أو المتطور للبيئة.
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 .9دراسة التغييرات الجغرافية خالل الزمن.
 .2توضيح أثر الجغرافيا في التاريخ.
 .1إعادة صياغة وبناء جغرافيات الماضي.
وتعتبر الجغرافيا التاريخية مدخال لجغرافية الحاضر ,وعرضا لجغرافية
الماضي  ,حيث أن تفسير كثير من مواقع الظاهرات على سطح األرض مثل توطن
الصناعة وتوزيع المحاصيل  ,وإتجاهات خطوط النقل والتجارة  ,اليتطلب فقط
الرجوع إلى مجموعة الظروف الطبيعية واإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية
المحيطة بهذه الظاهرات في الوقت الحاضر فحسب ولكن يقتضي األمر منا الرجوع
للماضي للتعرف على كيفية نشأتها وتطورها مع الزمن حتى أخذت شكلها وتوزيعها
كما نراه أو تظهر عليه في الوقت الحاضر (.)9
والحقيقة أن الحديث عن تعريف الجغرافية التاريخية حديث طويل يمكن
الرجوع إليه في مجموعة أبحاث نشرتها جمعية الجغرافيين األمريكيين من ضمنها
بحث كالرك ) (ciarkالذي دعى إلى ما سبق أن سار عليه بعض الجغرافيين
التاريخيين في دراساتهم الخاصة بالمسكن وتغير مواقع الصناعة ونمو المدن إلى
غير ذلك من الموضوعات الجغرافية.
وما تقدم يعني ان الجغرافية التاريخية هي جغرافية الماضي وتهتم بتطور
المكان خالل الزمن فتعطيه البعد الزماني الذي يضفي على الجغرافية صفة الحركة
والحياة ولكل فرع من فروع الجغرافيا األصولية أساس تاريخي وتطوري والجغرافيا
التاريخية علم واحد موضوعه جغرافية العصور السابقة.
وللجغرافية التاريخية منهجين:
 .4المنهج األصولي الموضوعي:
ويهتم بدراسة تطور ظاهرة معينة طبيعية أو بشرية خالل فترة زمنية معينة أو
فترات زمنية متتابعة.
 .9المنهج اإلقليمي:
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يوجه اإلهتمام في هذا المنهج إلى دراسة الجغرافية السابقة طبيعية وبشرية إلقليم
ما خالل فترة زمنية متتابعة.
إن الهدف من الدراسة هو إبراز الحقيقة المكانية للصناعة في فترات العهدين
العثماني واإليطالي وما كان لها من دور وظيفي في خدمة سكان طرابلس والمناطق
المحيطة بها شكل ( )4وكذلك معرفة أهم المقومات التي إرتكزت عليها الصناعة في
تطورها يومذاك والوقوف على دور المستعمر األجنبي في إقامة مشاريع صناعية
تخدم أهدافا محددة وما أنجزته هذه المصانع من خدمة لسكان مدينة طرابلس (.)2

 .4الصناعة في طرابلس خالل العهد العثماني (4244-4127ف)
كان وضع الصناعة في العهد العثماني ,مترديا بما فيها التي تميزت بنوع من
االزدهار  ,بسبب الركود العام الذي عم البالد  ,واستمر هذا الحال حتى دخول
اإليطاليين ,ويرجع ذلك إلى تقاعس الحكومة التركية في أداء دورها في دفع عجلة
الصناعة أثناء فترة سيادتها الطويلة على ليبيا ,برغم محاولتها إصدار مجموعة من
القوانين واإلجراءات ,لتحسين الوضع االقتصادي .
ففي هذا العهد ظهرت فكرة تأسيس مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية,
كمشروع خيري عام 4122ف  ,وذلك لتعليم أبناء الفقراء واليتامى مبادئ العلوم
الصناعية وتدريبهم على مختلف الحرف والصناعات  ,وقد ساهمت بلدية طرابلس
في إنشاء هذه المدرسة ,التي تقدر مساحها 91777م ,9وسميت باسم المدرســـة
الحميدية( , )1التي شرعت في تأدية رسالتها ,من خالل تنفيذ مناهجها وخطط
الدراسة بها  ,وقد خصصت الحكومة نسبة من ضرائب الحلفاء والزيت من مدينة
طرابلس  ,وذلك في محاولة إليجاد دخل ثابت يضمن سد احتياجاتها ,والنهوض
بمستوى طلبتها البالم عددهم  471طالبا و  92طالبة في مجاالت النجارة  ,والبناء
 ,والنقش  ,ودبم الجلود  ,والطباعة  ,والحدادة  ,والتفصيل والحياكة  ,والطريزة ,
وصنع السروج  ,وصنع األحذية السجاد  ,والتدبير المنزلي  ,وأوكل لها مهمة
المساهمة في نهضة البالد الصناعية  ,والثقافية ويمكن القول أن هذه المدرسة مكنت
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المدينة من سد بعض حاجتها من العناصر الصناعية والفنية( ,)2وعموما يمكن
تصنيف الصناعات التي ظهرت في مدينة طرابلس أثناء العهد العثماني على الوجه
اآلتي-:
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 .4صناعة النسيج :
تطورت صناعة النسيج في مدينة طرابلس فكان وجودها غير خاف متمثال في
 4121نوال لنسج القطن  ,و  907نوال لنسج الصوف  ,و  477نوال لنسج
الحرير( .)1كما اشتهرت طرابلس بصناعة المنسوجات واألردية  ,ذات األلوان
الزاهية والرسوم المركبة ,التي يتم استيراد خيوط النسيج الداخلة في صناعتها من
إيطاليا وإنجلترا والنمسا إلى جانب المنسوجات الصوفية مثل  :الجرود الرجالي
والعباءات التي تستخدم كأغطية تقي من البرد  ,وأنواع أخرى تستخدم في تزيين
جدران غرف النوم ,أو أغطية أثناء الرحالت الطويلة كما تصنع األردية في بنغازي
ودرنه والمرج ,إال أنها تختلف عن تلك التي تصنع في مدينة طرابلس.
أما المنسوجات الحريرية ,فقد اشتهرت بها طرابلس وبالذات في مجال األردية
الحريرية النسائية ,التي وجدت لها رواجا في كامل البالد رغم ارتفاع أثمانها
الستيراد مادتها الخام من فرنسا كما انتشرت في طرابلس صناعة البطاطين والمحارم
والسجاد والبسط التي يتم استيراد موادها الخام من إيطاليا وبريطانيا(.)0

 .9صناعة الحصر :
وهي إحدى أهم الصناعات التي انتشرت في العهد العثماني ,وكان للحصر
الطرابلسية سمعة وشهرة واسعة ,أوصلتها إلى السوق التونسي  ,وبالذات
ا لمصنوعة في منطقة تاجوراء وتاورغاء ,اللتان تنفردا بتقديم أجمل التشكيالت
وتعدد األنواع ,وقوة حبكها وسعة مساحتها ,علما بأن ثمة نوعين من الحصر وذلك
حسب نوع مادة الخام المصنوعة منها والمتمثلة في نبات الحلفاء أو سعف النخيل
وهذا األخير هو المفضل إلمكانية التحكم في طرق استعماله.
ولقد أدى انتشار أشجار النخيل في ربوع البالد إلى ازدهار العديد من الصناعات
التقليدية ,كصناعة الحصر واألشغال السعفية األخرى ,وفي هذا الخصوص ساعد
بياض سعف نخيل تاورغاء ونعومته على ظهور صناعات سعفية جميلة ,كاألطباق
ومراوح القيظ ومفارش الطعام ,ومراجيح األطفال وأقفاص الثمار والطيور(. )1

005

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

 .2صناعة الدباغة :
اشتهرت هذه الصناعة في مدينة طرابلس ومنطقة تاجوراء بصفة خاصة ,حيث
يتم دباغة جلود الماعز ,والضان لصناعة االحذية الشعبية (الصباط والبلغة) ,إلى
جانب السروج والحقائب ,التي تتم باستخدام الجلود المستوردة من مصر.

.1صناعة الصابون :
انتشرت صناعة الصابون في طرابلس  ,إال أنها سرعان ما انهارت بسبب
عدم جودتها وعدم قدرتها على منافسة األنواع المستوردة

 .2صناعة صياغة الذهب والفضة :
مثلت هذه الصناعة هي األخرى ,إحدى الصناعات التي اشتهرت بها بعض المدن
ا لساحلية ,وبالذات مدن طرابلس  ,وبنغازي  ,ومصراته  ,ودرنه وتمثلت في :
صناعة األقراط واألساور والخواتم  ,وبعض المجوهرات األخرى ,التي كانت تجد
سوقا رائجة بين الزوار األجانب ,والسكان األغنياء ومعلوم ان الصناع اليهود كانوا
هم القائمين بهذه الحرفة  ,التي تتم استيراد خاماتها من الفضة من الواليات المتحدة
والرصاص من إيطاليا ,والذهب من فرنسا ومصر  ,وحركة سوق الذهب تنشط بصفة
خاصة بعد موسم الحصاد ,من قبل الفالحين الذين يقتنونها الستخدامها في األفراح ,
إلى جانب تصدير بعضها إلى تونس ومصر(.)2

 .1المنتجات الحيوانية :
كانت تجارة جلد الماعز والضان واألبقار وخاصة بعد دباغتها وصباغتها بعدة
ألوان منتشرة بمدينة طرابلس  ,إضافة إلى تجارة العاج وريش النعام ,حيث تصدر
إلى الدول األوربية واآلسيوية  ,الجدول (.)4
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 .0الصباغة  :اشتهرت مدينة طرابلس بصباغة المنسوجات ,بألوان زاهية ومتنوعة,
وبلم من شهرة هذه الصباغة أن أشاد بها القناصل ولم يخفوا اعجابهم بها فتحدثوا
عنها في تقاريرهم عن مدينة طرابلس خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر .
 .1صناعة الحلفاء والحنة  :وهي من الصناعات التي اشتهرت بها مدينة
طرابلس  ,إال أن عدم اهتمام الفالحين بنبات الحلفاء أدى إلى ركودها وكساد
صناعتها ,وبلم أوج تقدم صناعة الحنة ما بين سنوات 4121-4111ف حيث
ارتفعت كمية صادرات المدينة من الحنة سنة 4111ف من  17ألف إلى 07
ألف طن ثم أخذ هذا الرقم في التراجع .
جدول ( )4مجموع قيم صادرات الجلود المدبوغة والعاج والعظام من مدينة طرابلس حسب عام
 4111ف
بلــــد

التصديـــر
امريكا
وفرنسا
فرنسا ,
ألمانيا,
ايطاليا
فرنسا,
ألمانيا,
ايطاليا
تركيا ,
اليونان
تركيا ,
اليونان
فرنسا ,تونس
 ,ألمانيا
فرنسا
المجمـــوع

الصــــــــادرات

المستهلكة محليـــــا

اإلنتاج السنـــــوي

البيـــان

قيمتها
بالفرنك

الوزن كجم

قيمتها
بالفرنك

الوزن كم

قيمتها
بالفرنك

الوزن
كجم

919777

412777

471777

21777

227777

42077
7

417777

-

-

-

417777

-

90777

27777

21777

21777

21777

11777

41777

42777

92777

97777

12777

22777

90777

12777

-

-

90777

12777

49777

42777

-

-

49777

42777

جلد ماعز

40277

927777

-

-

40277

92777
7

عظام

292277

921777

412220

447777

129277

17177
7

جلد ماعز
جلد ضان
العاج
جلود ابقار
جلود ابقار

المصدر  :أ .محمود ناجي  ,تاريخ طرابلس الغرب  ,ترجمة  :عبدالسالم -ادهم محمد االسطى منشورات الجامعة
الليبية كلية اآلداب  , 4207 ,طبعة أولى  ,ص 11
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جانب هاتين الصناعتين الحلفاء والحنة اهتمت مدينة طرابلس بشجرة الجدارى ,
التي تستخدم في الصناعة إضافة أن أوراقها غذاء للحيوانات(.)47
 .2صناعة التبم :
اشتهرت بها مدينة طرابلس وباألخص منطقة سوق الجمعة علما بأن الحكومة
كانت تحتكر بيع منتجات هذا النوع من الصناعة.
 .47صناعة الملح :
وهي أيضا من الصناعات التي عرفتها مدينة طرابلس واشتهرت بها مدينة الخمس
وأبو كماش وقد احتكرت الحكومة صناعته أيضا(.)44
 .44صناعة اإلسفنج :
يعتبر هذا النوع من الصناعات البحرية مصدر رزق وفير للعديد من الصيادين,حيث
يباع القنطار الواحد في تلك الفترة ما بين  27-42ليرة حسب نوع المنتج وجودته إذ
تزيد قيمة اإلنتاج السنوية منه عن مليون ونصف ليرة .كما اشتهرت مدينة طرابلس
والخمس بصيد األسماك التي كانت تمارس بطريقة بدائية وال يكاد إنتاجها يغطي
االستهالك المحلي .ومن الصناعات التي وجدت لها سوقا في مدينة طرابلس ,و
المناطق الساحلية والجبلية ,المصنوعات الفخارية والمتمثلة في أدوات الطهي
والزهريات وبعض التحف التي كانت تصنع بطريقة بدائية هي األخرى وللعلم فقد
اشتهرت مدينة طرابلس بصناعة السفن ,حتى إنها أصبحت معلما في هذه الصناعة
في عهد يوسف القره مانلي ,إذ كان اسطولها من أقوى األساطيل في البحر
المتوسط .تقدر واردات وصادرات مدينة طرابلس من  27الى  17مليون فرنك خالل
السنوات من عام  4119إلى 4279ف  ,وأهم الواردات هي المنسوجات القطنية ,
من بريطانيا اغلب العمليات التجارية تتم بالمقايضة  ,وكان ميناء طرابلس هو
الشريان الحيوي لكافة العمليات التجارية  ,والجدول ( )9يوضح الحركة المالحية من
سنة  4119حتى 4279ف في هذا الميناء .
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جدول ()9
عدد السفن من وإلى ميناء طرابلس خالل السنوات من  4119حتى 4279ف
السفن المغادرة

سنـــــــة

السفن القادمة

ح .باالطنان

عددها

ح .باالطنان

عددها

471912

4212

497222

4190

4104 – 4119

4,209970

0902

4,412111

0129

4114 – 4109

9,227911

0174

9,022492

1012

4124 – 4119

9,412221

0212

9,911021

0147

4274 – 4129

911771

012

929491

020

4279

1,921711

91212

1,179791

91124

المجموع

المصدر :أ .محمود ناجي تاريخ طرابلس الغرب ترجمة عبد السالم أدهم – محمد االسطى ,منشورات
الجامعة الليبية  ,كلية اآلداب 4207ف طبعة أولى ص 19

نستخلص مما سبق أن تأخر الصناعة في العهد العثماني يرجع إلى أسباب عدة
أهمها :
 -4بساطة الحياة العتماد السكان على الزراعة والنشاط الرعوي.
 -9ضعف رأس المال ,لفقر السكان وضعف القوة الشرائية ,التي تعد عنصرا مهما
في نمو الصناعة وتقدمها.
 -2قلة األيدي العاملة المدربة ,وضعف شبكة المواصالت.
 -1عدم اهتمام الوالة العثمانيين بتطوير االقتصاد والصناعة ,فقد كان جل همهم زيادة
الضرائب ,دون اكتراث لحال السكان المعوزين ,إذ تشير إحصاءات سنة 4277ف
إلى أن أهم الصادرات الليبية ,وهي في جملتها مواد خام قابلة للتصنيع ,بلغت قيمتها
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حوالي  141.277ليرة إسترلينية منها  22.777للحلفاء و  21.277للجلود و
 00.277لإلسفنج و  21.277لريش النعام.
 -2ضعف الدولة العثمانية صناعيا ,لم يتح أية فرصة لقيام صناعة حديثة ,على غرار
ما حدث في باقي الدول األوربية في ذلك الوقت()49
ومن المعلوم أن العملية الصناعية كانت تتم بالطرق اآلتية :
 تقووديم المووادة الخووام للصووانع ,الووذي يقتصوور دوره علووى تجهيزهووا ,أو تشووكيلها
مقابل أجر يتفق عليه مقدما ,مثلما هو الحال مع الصناعات المنزلية.
 تجهيووز السوولع بأكملهووا موون قبوول الصووانع ,حيووث يووتم بيعهووا مباشوورة عوون طريووق
محالت خاصة ,أو ورش تنتج حسب الطلب مع القول بان الصناعة يومهوا كوان
جلهووا يتركووز فووي المنووازل الريفيووة ,أو فووي المحووال الخاصووة فووي الموودن ,أمووا فووي
المناطق الريفية فإن الصانع يعتمد أساسا على قوته البدنيوة ومهارتوه اليدويوة,
وبمساعدة أبنائه وأقاربه مما يستغرق وقتا طويال في صناعتها(.)42

-9الصناعة في طرابلس خالل العهد اإليطالي (4212 - 4244ف)
أخذت ايطاليا بعد سيطرتها على ليبيا ,تمارس النشاطات االقتصادية التي تمثلت
في التوسع في إنشاء فروع لمصرف روما ,والشركات اإليطالية في بنغازي وزواره
والخمس وسرت ,ومصراته وزليطن ودرنه ,وطبرق والسلوم ,وفي مناطق أخرى
في الدواخل  ,حيث قامت هذه المصارف والشركات بنشاطات تجارية ,وصناعية مثل
إنشاء معاصر الزيت  ,وفي مدينة طرابلس بالذات تم إقامة مطاحن حديثة ,لخدمة
األنشطة الزراعية ,كما أنشأ المصرف المذكور مزرعة كبيرة في مدينة بنغازي,
اشتملت على  42ألف رأس من الماشية ,و أخرى بمنطقة برقة ,و أنشأ أيضامصنعا
لتحض ير اإلسفنج وريش النعام ,ومطبعة حديثة بطرابلس  ,كما كانت له اهتمامات
باستيراد مستلزمات مواد البناء والمالبس ,إلى جانب عمليات تصدير الحلفاء
والحبوب والصوف ,واإلسفنج باإلضافة إلى استغالل الموارد المعدنية ,و باألخص
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الفوسفات والكبريت من منطقة سرت( , )41مما يجيز القول بأن أهم ما قام به هذا
المصرف هو السيطرة الفعلية على جميع األعمال  ,وتملك القطاعات الصناعية
واإلنتاجية المحلية  ,والقضاء على كل المنشآت الوطنية الصغيرة ,برفضه منح
التسهيالت المصرفية للمواطنين أصحاب المصانع  ,والجدير بالذكر أن أحد األسباب
التي دعت إيط اليا إلى احتالل ليبيا إنما تمثل في الضغوط التي مارسها المصرف
المذكور على الحكومة ,بعد تمكنه من بسط وتوسيع نفوذه  ,والتمهيد لالحتالل
اإليطالي وبالتالي ركزت الصناعة أيام الحكم اإليطالي اهتمامها األول على سد حاجة
السوق المحلي ,حيث تركز معظمها في المدن الرئيسية ,كطرابلس وبنغازي ودرنه,
والزاوية ونالوت ,وهنا ال نستغرب إذا عرفنا أن مدينتي طرابلس وبنغازي ,حظيتا
بأكثر من  %27من عدد المنشآت الصناعية بسبب ارتفاع عدد سكانهما إذ بلم عدد
سكان األولى عام 4244ف  27ألف نسمة مقابل  41ألف نسمة في بنغازي ,كما قام
بعض رجال األعمال الطليان يومها بعمل مسح صناعي من أجل التعرف علــى جانب
تطوير الصناعات القائمة ,كصناعة الملح واإلسفنج وتعليب سمك

التونة()42

باإلضافة إلى بحث إمكانية إعادة إحياء زراعة أشجار الزيتون  ,وبالتالي خلق
صناعة وتجارة تعتمد على زيت الزيتون ,إلى جانب االهتمام بزراعة الفول السوداني
والصناعات التقليدية  ,مثل  :الحصر والمالبس الوطنية والبسط والروائح العطرية .
وعن هذا الجانب كتب مينوتيلي تحت عنوان (الصناعة في ليبيا) :

" ليبيا بلد ال توجد فيه صناعة تذكر ,باستثناء عدد من مدابم الجلود ,ومصانع
الصباغة والبسط وحياكة األلبسة الوطنية وفي هذا الخصوص وقف نقص المياه
وعدم توفرها الكافي حائال دون اإلنماء الصناعي الفعال ,ولو أن األذكياء والمجتهدين
سوف يسلكون طريقا اكثر نفعا في معالجة ,أمر الصناعات المعتمدة على الزراعة
وبشكل خاص تقطير الكحول من الفواكه ,وطحن الحبوب وتكرير زيت
الزيتون"( )41وهكذا نرى أن المراكز الصناعية التي أنشأها اإليطاليون اعتمدت
على استغالل المنتجات الزراعية والبحرية من جهة ,ومن جهة أخرى ركز
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اإليطاليون اهتمامهم على تحسين البنية التحتية مثل :إقامة المنشآت الضرورية
كتوليد الطاقة الكهربائية ,وتوفير الموارد المائية ,وبناء الموانئ ,األمر الذي سهل
عملية تالشي الصناعات الحرفية القديمة ,التي كانت تغطي السوق المحلي  ,وترك
جزء للتصدير ويرجع ذلك إلى :
 )4المنافسة الشديدة من المنتجات األوروبية المستوردة وخاصة اإليطالية .
 )9تغير الذوق باستعمال مالبس أوروبية من نوعية جديدة.
 )2سريان اإلعفاءات الجمركية على الصناعات اإليطالية دون الليبية.
 )1فرص العمل الجديدة التي فتحها اإليطاليون ,وتشغيل المواطنين في حروب
خارجية صرفت عددا كبيرا من الصناع عن مهنهم األصلية.
 )2إلغاء اإلجراءات الجمركية بين إيطاليا وليبيا.
 )1رحيل العثمانيين المستهلكين األساسين للمنتجات الصناعية المحلية.
 )0أظهرت سيطرة اإليطاليين صناعات جديدة لم تكن معروفة من قبل وخير مثال
على ذلك :
أ  -مؤسسة إنتاج مادة القار.
ب -تحضير و إنتاج مسحوق البارود .
ج-صناعة الشمع والمواد الدهنية.
د -مصانع الغاز واألكسجين.
أظهرت إحصائيات عام 4291ف أن عدد العاملين بالقطاع الصناعي
والتجاري ,قد بلغوا في والية طرابلس  0227عامال كما بلم عدد الوحدات الصناعية
والتجارية  2112وحدة الجدول ( )2منها  4142وحدة صناعية في مدينة طرابلس
وحدها حسب مسح  4222جدول (.)1
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جدول ()2
عدد الوحدات الصناعية والتجارية والعاملين بها في وال

ط ار لس 4291ف

أصحاب الوحدات الصناعية

عدد الوحدات

عدد العاملين

التجارية

الصناعية والتجارية

بهذه الوحدات

ليبيون

4172

1027

ايطاليون

142

4177

يهود

4701

177

اجانب

422

177

المجموع

2112

0227

المصدر :د /محمد مصطفى الشركسي  ,لمحات عن الوضاع االقتصادية في ليبيا أثناء الحكم االيطالي ص12

جدول ()1
عدد الوحدات الصناعية وأصحابها في والية طرابلس عام  4222ف
أصووووووووحاب الوحوووووووودات

طرابلس

مناطق أخرى

المجموع

النسبة المئوية

ليبيون

224

210

4421

% 22.1

ايطاليون

201

12

212

% 29.1

يهود

222

421

124

% 92.2

أجانب آخرون

442

47

491

% 1.2

المجموع

4142

141

9211

% 477

الصناعيـــــة

المصدر :د /محمد مصطفى الشركسي  ,لمحات عن الوضاع االقتصادية في ليبيا أثناء الحكم االيطالي 14
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أظهوور المسووح الصووناعي عووام 4221ف وجووود  2222وحوودة صووناعية فووي موودن
طورابلس وبنغووازي ودرنوة ومصووراته يعمول بهووا  9277عوامال ليبيووا إضوافة إلووى 4222
عووامال إيطاليووا جوودول ( , )2امووا الوحوودات الصووناعية البووالم عووددها  012وحوودة فكانووت
موزعة بين المدن الرئيسية كما في جدول(.)1
جدول ()2
العمال االيطاليون والليبيون المشتغلون بالصناعات الحرفية في المدن الرئيسية عام  4221ف

المكان

إيطاليون

ليبيون

المجموع

طرابلس

4414

4277

2714

بنغازي

290

077

4990

درنه

414

977

214

مصراته

27

277

227

المجموع

4222

9277

2222

المصدر :د /محمد المبروك المهدوي  ,جغرافية ليبيا البشرية  ,المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن ,
الطبعة األولى 4214ف  ,ص410

004

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

جدول ()1
التوزيع الجغرافي للوحدات الصناعية بالمدن الرئيسية في عام  4221ف
المدينة

ايطالي

ليبي

المجموع

النسبة المئوية

طرابلس

141

422

212

12.1

بنغازي

420

-

420

40.1

درنه

11

-

11

1.2

مصراته

99

42

20

1.0

المجموع

122

427

012

%477

النسبة المئوية

% 14

42

%477

المصدر :د .محمد مصطفى الشركسي  ,لمحات عن االوضاع االقتصادية في ليبيا اثناء العهد االيطالي ,الدار
العربية للكتاب ليبيا – تونس 4201ف ص12

أوضح المسح الصناعي المشار إليه ظهور اثنتا عشر حرفة جديدة لم تكن
معروفة من قبل واستحدثت بالتالي صناعات لخدمة االيطاليين جدول (.)0
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جدول ()0
توزيع العمال اإليطاليين المشتغلين عام 4221ف
رقم

عدد العمال

نوع الحرفة

النسبة المئوية

4

تصليح أدوات النقل

927

49.2

9

الخياطة والتفصيل

911

49.1

2

تجميل الحدائق

994

44.1

1

تشكيل الحديد

942

44.2

2

األخشاب

947

47.1

1

الجلود واألحذية

411

1.2

0

الحالقة

411

1.2

1

الديكور والتبييض

01

2.1

2

تشكيل الرخام

22

9.0

47

التصوير

21

4.1

44
49

تصليح الساعات وتشكيل

92

4.2

حرف اخرى

904

42.2

المجموع

4222

%100

الذهب

المصدر :د .محمد المبروك المهدوي االلجماهيرية دراسة في الجغرافيا ص ,122تحرير  :د .الهادي
أبولقمه ,د .سعد خليل القزيري  ,ص 122
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تصنيف الصناعات خالل الفترة اإليطالية :
تأثرت الصناعة في ليبيا بحركة الجهاد ضد الغزو اإليطالي ,ولذا يمكن وصف
الصناعة القائمة سنة  ,4222كونها أقرب إلى الطابع الخدمي منه إلى التجاري أو
إلى الصناعة الخفيفة ,وعليه يمكن تصنيفها على النحو اآلتي:

 -4الصناعة المتعلقة بمنتجات البحر:
ترافق مع إنشاء إيطاليا لعدة مؤسسات لصيد األسماك ,قيام بعض مؤسسات صناعية
أخرى ,ترتبط باإلنتاج البحري منها مصنع لتعليب التن والساردين بوالية طرابلس كما
أقيم بمنطقة جليانه قرب بنغازي مصنع لتعليب التن والساردين(.)40
ومن الصناعات المتعلقة بالبحر والتي عرفتها طرابلس ,صناعة الملح التي تطورت
حيث زاد إنتاجها سنة 4229ف إلى  27ألف طن  ,وهو ما دفع إلى تصدير جزء منه,
علما بأن عدد العاملين بهذا النوع من الصناعات قد بلم  22ألف عامل في تلك السنة.

 -9الصناعات الغذائية :
عرفت طرابلس في هذه الفترة بعض الصناعات الغذائية ,مثل صناعة المشروبات
الغذائية والبيرة ,وصناعة المكرونة ,ومعاصر الزيتون إلى غير ذلك من الصناعات
التي يعتمد عليها السكان في غذائهم ,وقد استحوذت هذه الصناعات على نسبة
 %44من الصناعات الغذائية التي ظهرت مبكرا في مدينة طرابلس ,كما أنشئ
مصنع للتبم سنة 4244ف ,كان يعمل به  9777عامال ,ينتجون نحو 127طن وهي
كمية ال تكاد تغطي حاجة السوق المحلي .كما عرفت طرابلس صناعة المكرونة
والدقيق ومشتقاته حيث أنشئ مصنع للمكرونة سنة 4242ف إلى جانب ذلك اشتهرت
بمعاصر الزيتون التي وصل عددها إلى  17معصرة سنة 4222ف وأنتجت ما يقارب
من  9977طن.

 -2الصناعات االستخراجية المعدنية :
أثبتت الدراسات التي تناولت تلك الحقبة وجود بعض المعادن مثل :الكبريت
والحديد والنحاس ,والزنك والنفط  ,وفي سنة 4217ف اتخذت أولى الخطوات
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الستغالل هذه المعادن وخاصة معدن الكبريت بوالية برقة وفي القطرون بالقرب من
مرزق ,وتمثل هذا االستغالل في تصنيع حجر البناء والفخار ,حيث ظهرت عدة
شركات لتصنيع مواد البناء عام 4292ف مثل الشركة المساهمة لمقاطع الحجارة,
وانتاج األفران  ,بينما تركزت في مدينة بنغازي صناعة الطوب األحمر ,بينما يكفي
حاجة المدينة  ,إلى جانب معامل لتصنيع الحجارة واعمال المحاجر ,و معامل لصنع
الطوب األسمنتي المضغوط ,أما في مدينة درنه قد أنشئ معمل للجير والطوب (.)41

 -1صناعة المنسوجات :
أنشئ مصنع للنسيج في والية برقة عام 4227ف وكان يعمل به  927عامال
وينتج عدة أنواع من النسيج والمالبس كالصوف والقطن والحرير والمالبس الشعبية
 ,ويتم أحيانا تصدير جزء من هذه المنتجات ,كما يوجد مصنعان للنسيج األول
لصناعة المالبس ويبلم عدد العاملين به  977عامل والثاني لغزل الصوف .

 -2صناعة الطباعة :
وجدت في مدينة طرابلس  97مطبعة أشهرها مطبعة بلينوماجي التي تناظرها
الشركة المساهمة للطباعة والنشر في مدينة بنغازي.

التوزيع المكاني للصناعات في العهد اإليطالي :
تركزت الصناعات في العهد اإليطالي في أربع مدن رئيسية هي  :طرابلس
وبنغازي ,ودرنه ومصراته  ,علما بأن مدينة طرابلس قد استحوذت على أكثر من
ثلثي عدد المصانع تليها مدينة بنغازي بنسبة  %40.1ودرنه  %1.2وأخيرا مدينة
مصراته بنسبة  , %1.0ويعزى ذلك ألهمية مدينة طرابلس ,السياسية واالقتصادية
إلى جانب اعتبارها مركزا للتجارة والكثافة السكانية العالية  ,حيث تركزت الصناعة
في شمال غرب المدينة القديمة خالف الصناعات الغذائية  ,والكيماوية والجلدية التي
تركزت في الطرف الجنوبي ,أما في منطقة قصر بن غشير إلى الجنوب الشرقي فقد
تركزت الصناعات الغذائية المعتمدة على النشاط الزراعي ,في حين تركزت الصناعة
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في مدينة ب نغازي على جنوب المدينة القديمة وشمال حي سيدي حسين حيث تركزت
الصناعات الغذائية ,خالفا لمنطقة الفويهات التي تركزت بها صناعة مواد البناء,
وعموما بلم عدد المنشآت الصناعية  022منشأة في تلك الفترة  ,وكان أغلبها تحت
السيطرة اإليطالية جدول رقم (. )1
جدول ()1
تصنيف الصناعات الليبية في العهد اإليطالي حسب نوعها في نهاية  4221ف
نوع الصناعة

عدد المصانع

النسبة المئوية

الصناعات الغذائية

07

44.7

صناعات تعليب االسماك

22

2.9

الورق والطباعة

49

4.2

األخشــاب

17

1.2

الكيماويات

92

2.2

مواد البناء

294

27.9

تشكيل معادن وإصالح أدوات نقل

24

41.9

أخرى

10

0.2

المجموع

122

%477

المصدر :محمد يوسف العزابي ومحمد عبدهللا المطير,الحركة العمالية في ليبيا إبان االحتالل
اإليطالي الجزء الثاني مطابع فوتوليتو روما ص90

وفي المقابل تدنى حال بعض الصناعات التقليدية في العهد اإليطالي ,وبدأ
يتالشي البعض اآلخر ,كالحياكة وصناعة السروج و األحذية والدباغة بعد استشهاد
بعض القائمين عليها وتخلى البعض اآلخر عن ممارسة تلك الصناعات( )42في حين
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ظلت بعض الصناعات تكتسب أهمية ومكانة خاصة

كصناعة الفضة والذهب

والنسيج  ,رغم توقف الدراسة بمدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية ,في فترة
االحتالل اإليطالي.

الهيكل الصناعي إبان االحتالل اإليطالي :
تشير إحصاءات عام 4221ف بأن عدد المنشآت الصناعية في ليبيا قد بلم حوالي
 012مصنعا منها  122مصنعا لمالك إيطاليين ,وهذه النسبة التي تفوق الثلثين تدل
بوضوح على سيطرتهم على هذا القطاع بما في ذلك مصانع مواد البناء التي تشكل
 %27من المجموع العام ,يلي ذلك خدمات إصالح وسائل النقل واألدوات الكهربائية
التي شكلت  %41أما صناعة المنتجات الغذائية فقد مثلت  %44وكان من أهمها
صناعة عصر الزيت ,التي تطورت بسبب دخول اآلالت الحديثة على شكل مصانع آلية
كبيرة مثل مصانع إنتاج الغاز ,والمياه المعدنية  ,ومعاصر الزيتون اآللية  ,والمطابع
الحديثة التي لم تشهد البالد مثيلها من قبل والتي كانت وراء اختفاء الصناعات
القديمة( .)97وأخيرا نالحظ أن الصناعة في فترة االحتالل اإليطالي ,قد تميزت بسمة
الطابع االستهالكي  ,على اعتبار أن ليبيا ال تعدوا كونها جزءا مكمال لها ,وهو ما
دفعها لبذل جهود مضنية في التنقيب عن المعادن  ,ولكن بدون تحقيق نتائج يعتد بها
 ,باستثناء اكتشاف بعض المعادن مثل البوتاسيوم والكبريت  ,والجير  ,والملح
الصخري.

نتائج البحث:
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هي:
أ ) مرور الصناعات في طرابلس بعدة عهود تاريخية تركت بصماتها عليها  ,وتأثرت
بها الصناعة سلبا وإيجابا على حد سواء ففي العهد العثماني لم تشهد الصناعة
تحسنا أو تقدما إال في مجاالت محددة  ,كما أن بعض الصناعات التي إزدهرت في
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العهد العثماني قد صابها الركود  ,ورغم هذا فقد ظهرت "مدرسة الفنون والصنائع
اإلسالمية" التي كان لها دور في نهضة هذا النوع من الصناعات خاصة عندما
إنصب اإلهتمام على صناعة النسيج والحياكة سواء كان هذا في طرابلس أم في
تاجوراء إلى جانب صناعة الحصر والدباغة والصابون والصباغة وبعض الصناعات
التي إعتمدت على الحلفاء والحنة والتبم واإلسفنج والصناعات الفخارية.
ب) كان أغلب هذه الصناعات في العهد العثماني يدوي الطابع وتمارس في المنازل أو
في المحالت الخاصة إذ حالت أسباب عديدة دون قيام صناعة حديثة مثلما حدث في
بعض البلدان األوروبية .
ج ) شهدت الصناعة في العهد اإليطالي بعض التحسن والتطور  ,فبعد إنشاء فروع
لمصرف روما وعدد من الشركات اإليطالية في ليبيا  ,نشطت المراكز التجارية
والصناعية  ,وتم اإلهتمام بالبنية التحتية  ,وإستغالل اإلمكانيات المتاحة حيث أنشئت
معاصر الزيتون ومزارع لتوفير المادة األولية لصناعات الغذائية  ,كما ظهرت
مؤسسة إنتاج الغاز وإنتاج البارود  ,وإنتاج الشمع والمواد الدهنية والطالء ومصانع
الغاز واألكسجين  ,وإرتفع عدد الوحدات الصناعية في طرابلس وحدها إلى()9441
وحدة صناعية حسب مسح عام (4229ف)  ,وهكذا فقد أصبحت الصناعات أفضل
حاال في هذه الفترة خاصة الصناعات الغذائية وتعليب األسماك وصناعة المنسوجات
مما يعني إختفاء أي أثر للصناعات الثقيلة مثلما هو الحال أيام اإلدارة البريطانية .
سوءا بسبب الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى تدمير العديد
د ) وزاد امر الصناعة ُ
من المصانع والبنى التحتية وإغالق معكم المصارف .
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