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(الصناعات الزراعية الليبية)
األستاذ المشارك الدكتورزين العابدين علي صفر
كلية اآلداب والعلوم -جامعة عمر المختار

تلعب الزراعة دورا كبيرا ومتميوزا فوي التنميوة االقتصوادية الشواملة ,حيوث سواهمت
طوال التأريخ منذ القدم في تطوير وإقامة الحضارات المختلفة(التي قامت أغلبها علوى
()5

ضفاف األنهار لالستفادة مون مياههوا للزراعوة وتربيوة الحيووان والنقول)

وموا زالوت

تساهم الزراعوة فوي عصورنا الحاضور فوي تطووير البلودان الناميوة والمتقدموة أيضوا,كما
للزراعة أهمية كبرى في دفوع عجلوة التنميوة االقتصوادية الشواملة بشوكل عوام والتنميوة
الصناعية بشكل خاص إلى األمام ,فهي تعد مصدرا للدخل لغالبيوة سوكان هوذه البلودان,
وتستقطب أكبر عدد من العمالة فيها,وتوفر لهم السلع الضرورية من الغوذاء والكسواء
والوودواء ,كمووا أن أهميووة الزراعووة تووأتي موون أهميووة الصووناعة نفسووها ,فهووي تحتوواج إلووى
استخدام اآلالت واألدوات الزراعيوة واألسومدة المصونعة وكثيورا موا تتوسوع الصوناعات
مووووون أجووووول تلبيوووووة االحتياجوووووات الزراعيوووووة ,وتتنووووووع نظووووورا لتنووووووع موووووواد الخوووووام
الزراعية(فالزراعة سوق اسوتهالكية كبيورة للمنتجوات الصوناعية مون المكوائن واآلالت
واألسوومدة الكيماويووة والمبيوودات لمكافحووة اآلفووات الزراعيووة ,ومعوودات إنشوواء السوودود
والخزانووات وقنوووات الووري والمحركووات الكهربائيووة فووي قطوواع الزراعووة)( ,)6فووي الوقووت
الوووذي تحتووواج الصوووناعة إلوووى المنتجوووات األوليوووة الزراعيوووة التوووي تتطلبهوووا الصوووناعة,
كالصناعات الغذائية ,وصناعة الغزل والنسويج  ,وصوناعة األثواث الخشوبي واألعشواب
الطبية واألدوية ..الخ,فجميعها تقوم على مدخالت ومواد خام زراعيوة  ,كموا أن زيوادة
اإلنتوواج الزراعووي باسووتخدام التقنيووات الصووناعية الحديثووة تووؤدي إلووى رفووع المسووتوى
المعيشي للعاملين في القطاع الزراعي( الساكنين في القرى واألرياف) وبالتوالي تقليول
 - 5خلف بن سليمان بن صالح النمري ,دور الزراعة في تحريك التنمية الصناعية  ,مؤسسة شباب الجامعة ,
اإلسكندرية,4222,ص.1
 - 6عبد علي مهدي ,مبادئ الصناعات الغذائية  ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ,العراق  ,بغداد
,4212,ص.40
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الهوووة الحضووارية بووين الريووف والمدينووة وخاصووة فووي البلوودان النامية,فضووال عوون تقليوول
الهجووورة السوووكانية مووون القووورى واألريووواف إلوووى المووودن وخاصوووة فوووي البلووودان الناميوووة,
وانخفووواض نسوووبة البطالوووة فوووي المووودن وبالتوووالي انخفووواض نسوووبة الحووووادث الجووورائم
االجتماعيووة فووي الموودن ,وزيووادة تمسووك المووزارعين بأراضوويهم ,وزيووادة إنتاجيووة الفوودان
الواحووود مووون األرض الزراعيوووة ,كموووا يوووؤدي إلوووى زيوووادة طلوووب الموووزارعين للمنتجوووات
الصناعية ,وبالتالي التطور الصناعي أيضا (دورة التطور الزراعوي والصوناعي) ,كموا
أن الصناعة تضيف إلى الطلب على السلع التي تنتجها الزراعة وتمتص فوائض العمول
الذي قد يرفع اإلنتاجية فوي الزراعوة(القضواء علوى البطالوة المقننوة) ,فوي الوقوت الوذي
تقوووم الزراعووة بتقووديم منفووذ لألنفوواق علووى السوولع الصووناعية موون خووالل ارتفوواع الوودخل
الحقيقي للسكان ,ومن ثم تضيف عامول للتنميوة االقتصوادية الشواملة مون خوالل تحريور
الموارد ,إذا كانت اإلنتاجية ترتفع بدرجة أسرع من الطلب على السولع والمووارد التوي
تتحول مون الزراعوة إلوى الصوناعة,قد تكوون عمول أو رأسومال أو كالهموا معوا ,لوذا تعود
الزراعة تكملة للصناعة وبتفاعلهما مع بعضهما البعض يؤدي إلى التنمية االقتصوادية
فوووي جميوووع مجووواالت الحياة,لوووذا أولوووت دول العوووالم المختلفوووة إهتماموووا خاصوووا بالتنميوووة
الزراعية( ألنمها تعد شرطا ضوروريا لنجواح عمليوة التنميوة الشواملة ,وحجور األسواس
في بناء اقتصاد وطني قوي)( )7ففي الوقت الذي تساهم الزراعة في التطور الصوناعي
ورفووع الوودخل الفووردي للسووكان ,فهووي تلعووب دورا إسووتراتيجيا مهمووا فووي تحقيووق األموون
الغووذائي لمختلووف شووعوب العووالم ,لووذا أولووت جميووع شووعوب األرض إهتمامووا خاصووا بهووا,
وتعد الجماهيرية الليبية واحدة من الدول التي تتطلع إلوى التنميوة الشواملة فوي مختلوف
القطاعات االقتصادية واالجتماعية في البلدة ,ومنها الزراعة التي حظيت فيها إهتماما
خاصا ,ووضعت لها إستراتيجية تمحورت في المجاالت التالية-:

()8

 - 7الندوة القومية حول تحول التنمية الزراعية بالدول العربية ,المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ,األردن ,
عمان  ,كانون األول,4222,ص.411
 - 8محمد عبد الجليل أبو سنينة ,الموارد الزراعية والحيوانية في ليبيا ,محاولة في إستشراق المستقبل ,الهيئة
القومية للبحث العلمي ,سلسلة دراسات وتقارير علمية,رقم  9لسنة .4222
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 -4زيووادة اإلنتوواج الزراعووي بمووا يكفوول تحقيووق أقصووى معوودالت اإلنتوواج موون السوولع
الزراعيوووة والغذائيوووة للوصوووول إلوووى االكتفووواء الوووذاتي واألمووون الغوووذائي وتقليووول
االعتماد على االستيراد.
 -9رفع مستوى القدرة اإلنتاجية لأليدي العاملة ورأس المال واألراضي الزراعية
بهدف تحقيق زيادة في دخل المزارعين.
 -2ربوط اإلنتواج الزراعووي بالصوناعة بموا يكفوول تحقيوق قودر أكبوور مون التكامول بووين
القطوواعين ,وذلووك موون خووالل توسوويع قاعوودة إنتوواج المووواد األوليووة الزراعيووة موون
جهة ,وزيادة اإلنتاج المحلي من المنتجات الصوناعية لألزموة للقطواع الزراعوي
من جهة أخرى.
ولتحقيوووق األهوووداف الموووذكورة خصصوووت ليبيوووا  %41مووون ميزانيوووة التحوووول
()9

االقتصوادي واالجتموواعي للبلوود خووالل  27سونة الماضووية لتنميووة القطوواع الزراعووي

(قدرت بحوالي  1.1مليوار دينوار ليبوي للفتورة مون  9779- 4209م)  ,كموا قودر موا
خصووص للتنميووة الزراعيووة للفتوورة موون (4219أول خطووة تنمويووة شوواملة فووي البلوود)
لغايوووة  , 9771حووووالي  %41.9مووون إجموووالي مخصصوووات التنميوووة الشووواملة فوووي
البلوود(()10أي حوووالي  0.11مليووار دينووار),وبووذالك احتوول القطوواع الزراعووي المرتبووة
الثانيووة بعوود القطوواع الصووناعي فووي عمليووات التنميووة الشوواملة,وقد ركووزت الخطووط
التنموية على تنشيط القطاع الزراعي لالستفادة من منتجاته فوي تزويود الصوناعات
التمويلية وخاصة الغذائية منها بما نحتاجها من المواد األولية الداخلة في صفها.
كمووا أن التطووور الصووناعي الووذي شووهدته ليبيووا بشووكل خوواص والعووالم بشووكل عووام
خووالل العقووود الثالثووة األخيوورة أدى إلووى حوودوث تغيوورات كبيوورة فووي بنيووة الصووناعات
التحويليووة وخاصووة الغذائيووة األموور الووذي مكنهووا موون اسووتعمال أحوودث مووا أنتجتهووا
الصناعات الهندسية وااللكترونية والكيميائية,وساهم هوذا التطوور بشوكل وافور فوي
 - 9عبد الباري شوشان الزنى  ,تقييم األهداف واالستراتيجيات في الخطط السابقة في التنمية الزراعية في ليبيا,
الماضي والحاضر ,مجلس التخطيط العام  ,طرابلس  9779,م.
 - 10مصرف ليبيا المركزي  ,إدارة البحوث واألحصاء  ,النشرة االقتصادية ,العدد ,11,الربيع األول9771 ,م
,ص.22
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رفع كفاءة الصوناعات فوي إنتواج سولع أكثور مكانوة وأمانوة وسوالمة واقول تلوثا,كموا
مكن الصناعة الغذائية من تقليول الفاقود مون القيموة الغذائيوة,ورفع جوودة المنتجوات
النهائية وفيما يلي عرض بالصناعات الليبية القائمة على المنتجات الزراعية-:
أوال -الصناعات الغذائية-:
يعوود قطوواع الصووناعات الغذائيووة فووي ليبيووا قطاعووا ناشووئا كغيووره موون القطاعووات
الصناعية األخرى,وقد بدأ نموه الفعلي مع بداية السبعينات من قورن العشورين,فوي
ظل سياسات واضحة تهودف إلوى تحقيوق االكتفواء الوذاتي عون طريوق توسويع رقعوة
األرض الزراعيوووووة لإلنتووووواج الزراعوووووي وتوسووووويع القاعووووودة الصوووووناعية المعتمووووودة
عليهوووا,حيوووث تووورتبط هوووذه الصوووناعة بالدرجوووة األولوووى بوووالمواد الخوووام الزراعيوووة
والحيوانيووة ,لووذا تركووزت بالبدايووة علووى موودينتين كبيوورتين همووا طوورابلس وبنغووازي
ففووي مدينووة طوورابلس مرتبطووة الصووناعة الغذائيووة فيهووا علووى إنتوواج سووهل جفووارة
الزراعووي حيووث توطنووت فيهووا منووذ العهوود اإليطووالي صووناعة عصوور الزيتووون وطحوون
الدقيق وصناعة التبم والمياه الغازية وتعليب األسماك.
كموووا توطنوووت فوووي مدينوووة بنغوووازي شووورق الوووبالد صوووناعات طحووون الحبووووب وإنتووواج
المعكرونووة والميوواه الغازيووة وحفووظ الطموواطم...الووخ اعتمووادا علووى مووا تنتجهووا سووهول
المرج والجبل األخضر من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وقود بلغوت حصوة الصوناعات الغذائيوة مون المبوالم المخصصوة للتنميوة الصووناعية
خالل الفترة من 4211-4207م حوالي ( )917مليون دينار ,وتمثول() % 2.1مون
إجمالي ما خصص للصوناعات و البوالم () 1.1مليوار دينوار,وان ليبيوا فوي تصونيعها
للمواد الغذائية تعتمود علوى اسوتيراد حاجاتهوا مون هوذا السولع مون الخوارج وخاصوة
تصوونيع العلووب وأجهووزة البسووترة و التعقوويم والطوورد المركووزي وخزانووات المعووايرة
والتبريد وآالت الطحن,والمواد كيميائية المستخدمة في التنظيف والتطهيور إضوافة

080

العدد الثاني والعشرون9002

مجلة الجغرافي العربي

إلوى األحموواض العضووية والنكهووات واألصوبال والفيتامينووات والموواد الحافظووة موون
مضادات األحياء الدقيقة ومانعات األكسدة ومثبتات األلوان...الخ.
وأنشووووئت فووووي البلوووود حووووديثا مصووووانع عديوووودة لإلنتوووواج الغووووذائي,وفقا للمعووووايير
الدوليووة,وتوزعت هووذه الصووناعات فووي منوواطق جغرافيووة مختلفووة موون الجماهيريووة
حيثموووا توجووود الموووواد األوليوووة,منها صوووناعة تعليوووب الخضووور والفواكوووه والعصوووائر
والمربيووات والبقوليووات والمخلووالت ورب التموور وأغذيووة األطفال,وصووناعة الخبووز
والخبيز ومطاحن األعالف والغالل والمكرونة واأللبان...الخ وكاالتي-:
 -4مصووانع األلبووان/يوجوود فووي ليبيووا ( )44مصوونع إلنتوواج األلبووان ومشووتقاتها,وتعود
ملكيتهوووووا إلوووووى الشوووووركة العاموووووة لأللبان,حيوووووث قووووودر إنتاجهوووووا عوووووام 9777م
حوالي( )924ألف لتر بعد أن كان ()417ألف لتر عام .4211
 -9مجموعووة مصووانع الغووالل األعووالف/حيووث يوجوود فووي البلوود ( )40مصوونعا تقوووم
بطحن الغالل وإنتاج الدقيق,وموزعة هذه المصانع في حدث ليبية مختلفة,قودر
إنتوواج البلوود موون طحوون الغووالل للفتوورة موون 9777-4212م حوووالي ( )1022ألووف
طن أي بمعدل سنوي ( )127ألف طن,كما بلم إنتواج البلود مون األعوالف للفتورة
الموووووذكورة () 1901ألوووووف طووووون أي بمعووووودل سووووونوي حووووووالي(  )022ألوووووف
طن,وحوالي( )4412ألف طن سنوي من الغالل األعالف وقودرت قيموة اإلنتواج
المحقق في شركة المطاحن األعالف ( )942.1مليون دينار وذلك عام .9771
 -2مصانع السميد/يوجود فوي البلود ( )1مصوانع إلنتواج السوميد والمكرونوة موزعوة
في مناطق مختلفة مون الجماهيريوة,حيث قودر إنتواج البلود مون المكرونوة للفتورة
9777-4212م حوالي ( )292ألف طن وبمعدل سنوي حوالي 11الف طن.
 -1مصووانع المعمووورة/تضووم هووذه المصووانع ( )42مصوونعا إلنتوواج العصووائر وتعليووب
الخضر والفواكه والمخلالت ورب التمر ومعجون الطماطم وأغذية األطفال.
 -2مصووانع المشووروبات /بلووم عووددها ( )2مصووانع موزعووة فووي أنحوواء الووبالد إلنتوواج
المياه الغازية والمياه المعدنية.
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 -1مصووانع تعليووب األسووماك /بلووم عووددها( )2مصووانع موزعووة فووي كوول موون موودن
طووورابلس وصوووبراته والخموووس و زوارة وبنغوووازي .وقووودر إنتاجهوووا للفتووورة مووون
9777-4212م حوالي ( )1901طن أي بمعدل سنوي حوالي ( )022طن.
 -0صناعة الخبز والخبيز والحلويات  /توجد ( )1مخابز آلية ,منها موزعة في كل
من مدن طرابلس ومصراته وسبها وبنغازي ,وقدر إنتاجها للفترة مون -4212
 9777م حوالي( )20.9ألف طن وبمعدل سنوي حوالي ( )2.9ألف طن.
 -1مصووانع التبووم والكبريووت  /قوودرت قيمووة اإلنتوواج المتحقووق موون مبيعووات الشووركة
العامة للتبم حوالي( )41.9مليون دينار وذلك عام 9771م.
وقدر اإلنتاج الليبوي مون الصوناعات الغذائيوة عوام  9777م بحووالي ( )214.1ألوف
طوون ,وأجمووالي قيمووة المبيعووات للصووناعات الغذائيووة لتلووك السوونة حوووالي()912.2
مليون دينار(. )11
وفي عام  9774م مثلت إنتاج الصناعات الغذائية فوي البلود نحوو( )%24.1مون
إجمالي قيمة الصناعات الوطنية( , )12بينما بلغوت قيموة المبيعوات لونفس السونة مون
المنتجووات الغذائيووة( )%17.2موون إجمووالي مبيعووات منتجووات الصووناعات التحويليووة
المحلية ,وأن مؤشر النمو الصناعي الغذائي الليبي في تصاعد مسوتمر(جودول ,)4
ويعكس ذلوك زيوادة أعوداد العواملين فوي المصوانع العاموة التابعوة لقطواع الصوناعات
الغذائية والذي بلم ( )2022عامول وذلوك عوام 9771م ,بعود أن كوان عودد العواملين
( )2292عامل وذلك عام 9777م() 13وبنسوبة نموو سونوي بلغوت ( ,)%42الزيوادة
الكبيرة مؤشر إيجوابي يعكوس مودى االهتموام لهوذا القطواع الحيووي  ,وتعواظم دوره
في تغطية بعض احتياجات السكان المتزايدة للمنتجات الصناعية الغذائية.

 - 11الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي ,طرابلس 9774,م .
 - 12الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس 9779,م.
 - 13الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس9772,م.
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جدول ()4
اإلنتاج الكمي للصناعات الغذائية للفترة من (  4207م –  9777م )
نوع الصناعة

()14

الفترة من

الفترة من

وحدة اإلنتاج

 4211 -4207ف

 9777 -4212ف

طحن الغالل

ألف طن

1411

1022.9

المكرونة

ألف طن

221.4

292

األلبان

مليون لتر

199.1

072.0

طن

41712

42192

األعالف

ألف طن

2197.1

1900.1

الخضر والفواكه

ألف طن

044.2

979.9

التبم

ألف طن

10.4

179.0

الخبز والخبيز

ألف طن

17.2

20.9

األسماك المعلبة

محصول التمور/
تعد ليبيا من البلدان المنتجوة للتموور الظوروف المناخيوة السوائد فيهوا علوى نموو
هذا النبات الحيوي الذي يستهلك بشكل كبير من قبول السوكان ويودخل الجوزء األخور
لصناعة رب التمور,ويستعمل جوزء أخور كعلوف السوتهالك حيواني,وقودر اسوتهالك

 -14مجلس التخطيط العام – اإلنتاج الكمي للصناعات للفترة من  9771 -4207م
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البلد من التمور حوالي  491ألف طن سنويا (سنة  )15()9779حيث تووزع اإلنتواج
كاألتي-:
أ -االستهالك المباشور /بنسوبة  %12مون اإلنتواج الكلوي أي بموا يقورب مون 12,2
ألف طن سنوي من التمور.
ب -استهلك حيوواني /بنسوبة  %27.2مون إجموالي اإلنتواج السونوي أي بموا يعوادل
( )20,1ألف طن.
ج -صناعة رب التمور /بنسبة  %7.2أي حوالي ( )142طن في كول مون مصونعي
الدهن بإنتاج ( )149طن ومصونع الخموس بإنتواج ( )974طون وقودرت قيموة إنتواج
رب التموور مون هووذه المصوانع ( )222ألووف دينوار وذلووك عوام  9779بقيمووة ()210
()16

دينار للطن الواحد.

 -9محصول الزيتون/
يعد محصول الزيتون من فواكه المهمة المنتجة في ليبيا ويسوتخدم بشوكل كبيور فوي
االستهالك البشري وفي االستهالك الحيواني كعلف وكذلك في صناعة باستخراج زيوت
الزيتوووون مووون عصووور ثموووار الزيتوووون بالمعاصووور المنتشووورة فوووي منووواطق مختلفوووة مووون
البلد,وتقوم هذه الصناعة على أساس تكرير الزيت المنوتج مون قبول هوذه المعاصور فوي
مصانع تكرير واستخالص الزيوت النباتية ,وتمثلت الكمية المستخدمة في هذا اإلنتواج
( )472ألووف طوون موون الزيتون,بينمووا بلغووت الكميووة المنتجووة موون زيووت الزيتووون لسوونة
9777م حوالي ( )4410طن منها ( )229طن في مصنع المنصورة,و ( )422طن في
مصنع مخلالت مصراته,ويستخلص إنتاج طن واحد من الزيت الزيتون مون ( )24طون
زيتووون(,)17أمووا كميووة اإلنتوواج الداخلووة فووي صووناعة تعليووب وحفووظ حبووات الزيتووون قوودرت
بحوالي ( )2177طن كزيتون مائودة وتعتبور هوذه الكميوة قليلوة فتشوكل  %2مون إنتواج
 - 15الهيئة العامة للتوفيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس9779,م.
 -16الهيئة العامة للتوفيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس9779,م.
 -17مجلس التخطيط العام,الخطة الخمسية الثانية  9772-9774للقطاع الزراعي.
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الكلي وانخفاض النسبة يعود إلى ارتفواع أسوعار الزيتوون المنوتج محليوا .وقودرت قيموة
اإلنتوواج المحقووق موون شووركة اسووتخالص الزيوووت لسوونة 9771م حوووالي  41.2مليووون
دينار.

ثانيا -صناعة غزل والنسيج والمالبس والجلود-:
تعد صناعة الغزل والنسيج من بين أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية,وقد كوان
للمصريين القدماء دور كبير في قيام هذه الصوناعة",فوإليهم يرجوع الفضول فوي معرفوة
صووووناعة المنسوووووجات الكتانيووووة التووووي مووووا زالووووت أثارهووووا باقيووووة فووووي مقووووابر قوووودماء
المصريين"( .)18وقد كانت هذه الصناعة منزلية يدوية في البداية,وقد لعبوت بريطانيوا
دورا هامووا فووي تقوودم هووذه الصووناعة نظوورا لتوووافر المراعووي للحصووول علووى الصوووف
ولسيطرتها على المناطق الواسعة من العالم مموا يوؤمن لهوا القطون مثول مصور والهنود
والواليات المتحدة األمريكية قبل تحريرها,فضال عن تووافر األسوواق المسوتهلكة لهوذه
الصناعة داخليا وخارجيا في مناطق نفوذها,وتعد منطقة النكشير أهوم منواطق صوناعة
القطن فوي العوالم وموازال لهوا شوانها فوي هوذه الصوناعة,وفي عوام 4022م بودا التطوور
الميكانيكي لهذه الصناعة في بريطانيا باختراع آلوة النسويج,وفي عوام 4174م ودخلوت
تعووديالت علووى آالت غووزل القطوون فتقوودمت خطوووات كبيوورة إلووى األمام,وتشوومل صووناعة
الغزل ,صناعة صوف وكتان والحرير.
وفي ليبيا تعد صناعة النسيج من الصناعات التقليديوة القديمة,وقود كانوت بدايوة فوي
أسوواليبها وإنتاجهووا وتقوووم أساسووا علووى الطريقووة اليدوية,واسووتمر الوضووع فووي العهوود
العثموواني علووى هووذه الحووال(,)19واقتصوورت الصووناعة علووى إنتوواج الحوورف البدويووة وكووان
يعتمر اغلبهوا علوى موواد الخوام المحليوة فوي المنواطق الداخليوة مون ليبيوا,وعلى الموواد
المستوردة في المدن الرئيسوية,وقد اشوتهر الليبيوون بتفووقهم فوي بعوض الحورف التوي
كانت مظهرا من مظاهر حضارتهم  ,كما هو الحال في صناعة السجاد والبسوط ونقوش
 - 18علي احمد هارون,أسس جغرافيا االقتصادية,دار الفكر العربي,القاهرة.ص.212
 -2محمد المبروك المهدي,جغرافية ليبيا البشرية,منشورات جامعة قاريونس,بنغازي,ط ,9,4227ص.422
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الجلود من المواد الخام المحليوة المسوتعملة  ,كانوت موواد نباتيوة (نبوات الحلفوا وسوعف
النخيووول ( والحيوانيوووة ( الصووووف والجلوووود)  ,أموووا الموووواد المسوووتوردة فكانوووت القطووون
والحريوور والصوووف النوواعم .وكانووت الصووناعة الليبيووة صووغيرة لسوود الحاجووة المحليووة,
وجووزء صووغير كووان يبوواع للووزوار واألجانووب ,واتخووذت العمليووة الصووناعية عوودة أشووكال
)(20

ومنها

-:

 -4تقديم المادة للصانع كالصووف أو القمواش أو الجلود أو األخشواب ,ويكوون دوره
مقصوورا علووى تجهيزهوا وتشووكيلها مقابول أجوور يتفوق عليووه مقودما ,وكانووت هووذه
الطريقة شائعة في الصناعات المنزلية.
 - -9تجهيووز السوولع بأكملهووا بواسووطة الصووانع نفسووه,كما هووو الحووال فووي صووناعة
الجلود والحصر وأدوات الفالحة.
 -2عن طريق محالت وورش تنتج حسب الطلب.
وتمثلووت هووذه الصووناعات فووي تلووك الفتوورة بصووناعة العبوواءات والبطوواطين والمحووارم
والسجاد والبسط ,فاستخدمت في ذلوك أنوواع عديودة مون الموواد الخوام أهمهوا الصووف
والقطووون والحريووور الصوووناعي ,وكوووان اإلنتووواج يختلوووف بووواختالف نوعيوووة موووادة الخوووام
المستعملة ونوعية السوق ,ففي المناطق الداخلية مون ليبيوا كوان اإلنتواج يحتووي علوى
أنواع رخيصة استعملت فيها خيوط الصوف المصنوعة محليا,أما المنسوجات الثمينوة
فكانت تعتمود علوى الخيووط الخفيفوة المسوتوردة باإلضوافة إلوى خيووط الحريور .أموا دبوم
الجلوووود تركوووز فوووي المووودن الرئيسوووية حيوووث توجووود مووودابم محلية,اسوووتغلت الجلوووود ذات
النوعيوووات الرديئوووة فوووي صوووناعة األحذيوووة الشوووعبية ,والسوووروج والحقائوووب واألحذيوووة
الرخيصة ,أما المنتجات الثمينة فقد استخدمت فيهوا الجلوود المسوتوردة مون مصور,كما
بوورزت صووناعات أخوورى تركووزت بووالقرب موون منوواطق توووافر مووادة الخووام باإلضووافة إلووى
وجود الصناع المهرة ,وأهمها صناعة الصابون وصناعة الخمور والحصور ومنتجوات
السعف وتكرير الزيت ,وتركزت هذه الصناعات في مدن طرابلس وبنغازي ومصراته
 - 20محمد المبروك المهدوي  ,مصدر سابق  ,ص.977
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أمووا الصووناعات الحديثووة فووي ليبيووا بوودأت فعليووا منووذ عووام 4291م فووي ظوول االحووتالل
اإليطالي للبلد ,عندما أنشئ مصنع للتبم في هذه السنة  ,وتلته مصانع إنتاج الغواز فوي
عوووووامي 4224و4222م  ,ومصووووونع إنتووووواج الميووووواه الغازيوووووة عوووووام 4227م ,وتشوووووير
اإلحصوواءات لعووام 4221م بووأن عوودد المنشووآت الصووناعية الليبيووة كانووت حوووالي ()012
منشأة ,شكلت صناعة المنتجات الزراعية منها حوالي ( ,)%44وكان أهمهوا صوناعة
عصور الزيووت التووي اسووتحوذت علووى  %27موون منشووآت هووذا النشوواط,ويمثل البوواقي فووي
صووووناعة البيوووورة والنبيووووذ والوووودقيق والمعكرونووووة ,وزيووووت الخووووروع والتبووووم والميوووواه
الغازية,فضووال عوون الصووناعات المتعلقووة بالصوويد البحووري وخاصووة اسووتخراج اإلسووفنج
وتعليب التن والسردين وطبقا لتقرير األمم المتحودة ف‘ن عودد المصوانع فوي ليبيوا بلوم
 2494مصنعا وذلك عام 4221م( )21شكلت الصناعات الغذائية  %27منهوا ,بموا فيهوا
المشروبات والتبم,أما صناعة النسيج والمالبس واألحذية شكلت  %47منها والبواقي
عبووارة عوون صووناعة مووواد البنوواء واألثوواث وصووناعات متنوعووة تعتموود علووى مووواد أوليووة
مستوردة .فقد بدأت التنمية الصناعية الحديثة في ليبيا بعد محاولة خلق وتهيئوة منوا
مناسووب لوودفع الصووناعة وتطويرهووا موون المظهوور التقليوودي الحرفووي إلووى المظهوور اآللووي
الحديث وذلك بإصدار قانون تنميوة الصوناعات الوطنيوة رقوم  24لسونة  ,4221وعودل
عام 4214م  ,وقانون استثمار األموال األجنبيوة لسونة 4221م ,وقوانون أنشواء وزارة
الصناعة عام 4212م ,وشومل قوانون تنميوة الصوناعة الوطنيوة إعفواءات عون ضورائب
الدخل لمدة خمس سنوات ومن ضريبة األموالك لمودة عشور سونوات,هذا باإلضوافة إلوى
اإلعفووواءات الجمركيوووة عووون اآلالت وموووواد الخوووام  .فقووود أولوووت الدولوووة اهتماموووا خاصوووا
بالصووناعة ,وقوودمت لهووا قووروض للتشووجيع واالسووتثمار  ,حيووث بلغووت قيمووة القووروض
الممنوحة من مؤسسة التنمية الصناعية للصوناعات المختلفوة للفتورة مون عوام -4212
4212م حوالي( )121ألف دينار ,منها حوالي  %17للصناعات الغذائيوة ومشوروبات
غازيوووة والنسووويج ,وجميعهوووا صوووناعات خفيفوووة تعتمووود علوووى تصووونيع الموووواد الزراعيوووة
 - 21محمد المبروك المهدوي  ,مصدر سابق ,ص.940
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والحيوانيووة المحليووة  ,أو صووناعات بسوويطة فووي تشووغيلها مثوول حفووظ الطموواطم وطحوون
الحبوووب ,وتصوونيع المنتجووات البحريووة كالتونووة والسووردين وغووزل الصوووف وصووناعة
النسوويج وعصوور الزيتووون..إلووى.واسووتحوذت هووذه الصووناعات علووى حوووالي  %17موون
مجموع القروض الممنوحة لغرض التنمية الصناعية,وكان الودافع األساسوي لوذلك هوو
الطلب المحلي المتزايد على السلع االستهالكية التي صاحبت ظهوور البتورول فوي البلود
وتصووديره منووذ بدايووة عقوود السووتينات موون قوورن العشوورين ,أمووا الفتوورة المحصووورة بووين
األعوام 4210-4214م منحت مصورف التنميوة الزراعيوة قوروض صوناعية بقيموة 41
مليووون دينووار ليبووي موزعووة علووى ( )922مصوونعا ومنشووأة صووناعية فووي جميووع الموودن
الكبيوورة دون اسووتثناء ,اسووتحوذت الصووناعات الغذائيوة والنسوويج علووى نحووو  %02موون
مجموع المنشآت الصوناعية التوي حصولت علوى قوروض صوناعية ,وبنسوبة  %12مون
إجمووالي قيمووة القووروض( , )22كمووا خصصووت الدولووة الليبيووة لغوورض التنميووة الصووناعية
ضمن الخطة الخماسوية  4217-4201حووالي ( )122مليوون دينوار ليبوي ,منهوا ()21
مليووون دينووار للصووناعات الغذائي وة ,و( )42.42مليووون دينووار لصووناعة الغووزل والنسوويج
والمالبووس والجلووود ,وارتفعووت قيمووة النوواتج الصووناعي (القيمووة المضووافة) موون صووناعة
النسيج والجلود مون ( )9.2مليوون دينوار وذلوك عوام  4202إلوى حووالي () 0.1مليوون
دينوار عوام 4217م ,وارتفعوت قيموة النواتج الصوناعي للصوناعات الغذائيوة موون ()40.1
مليون دينار عام 4202م إلى ()29.1مليون دينار عام 4217م .كما زاد عودد العواملين
فووي الصووناعات الغذائيووة موون ( )1422عاموول عووام  4207إلووى ( )47271عاموول سوونة
4217م( , )23وزاد عوودد العوواملين فووي صووناعة النسوويج والجلديووة واألحذيووة موون ()144
عاموووول عووووام  4207إلووووى ( )1212عاموووول وذلووووك عووووام 4217م .وكانووووت الصووووناعات
االسووتهالكية تسوويطر بشووكل كبيوور علووى هيكوول اإلنتوواج الصووناعي التووي تشوورف عليووه
المؤسسة الوطنية للتصونيع ,فأغلوب اإلنتواج موجهوة نحوو تلبيوة االحتياجوات الرئيسوية
للسكان والمتمثل في األتي -:
 - 22أمانة اللجنة الشعبية للتخطيط  ,منجزات الفاتح العظيم 41,عاما 4211,م,ص.42
 - 23أمانة التخطيط ,النتائج النهائية لحصر القوى العاملة لسنة 4217م,طرابلس4217 ,م.
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 -4الصناعات التي تلبي االحتياجات الغذائية.
 -9الصناعات التي تلبي احتياجات الملبس.
 -2الصناعات التي تلبي احتياجات المسكن.
 -1الصناعات اإلستراتيجية للتصدير.
وقد تركزت الصناعات الليبية في المدن الساحلي الشمالي وذلوك لسوهولة الحصوول
على مواد الخوام الزراعيوة والبحرية,فضوال عون مالئموة الظوروف المناخيوة  ,وعوامول
اقتصوووادية واجتماعيوووة أخووورى .وفقوووا للبيانوووات المتووووفرة يمكووون تتبوووع تطوووور صوووناعة
األنسجة والجلود الليبية بالفترات التالية-:
 -4الفترة بين عامي 4211 – 4207م-:
اهتمت الدولة بصناعة الغزل والنسويج والمالبوس والجلوود ألهميوة هوذه الصوناعات
فوووي حيووواة الموووواطنين ,وانطالقوووا مووون مقولوووة الكتووواب األخضووور (أن المعووواش والمأكووول
والملبس حق لكل مواطن) ,أولوت الدولوة اهتماموا خاصوا بهوذه الصوناعات التوي بورزت
فعال إلى الوجود بعد عام 4207م ومنها:
* -صووناعة النسوويج  /بلووم إنتوواج النسوويج للفتوورة موون -4211- 4207م حوووالي (112
)مليووون متوور ,وزاد اإلنتوواج إلووى ( )492مليووون متوورا للفتوورة موون 4212-4214م ,فووي
حين وصل اإلنتاج للفترة من 4211-4212م إلوى حووالي ( )19مليوون متورا( , )24كموا
قوودر إجمووالي مووا أنووتج للفتوورة موون 4211- 4207م موون النسوويج حوووالي ( )900مليووون
مترا.
* -صناعة األردية  /حيث قدر إنتواج المصوانع الليبيوة مون األرديوة لفتورة مون - 4207
4217م بمووا يعووادل( )0412ألووف وحوودة ,وتضوواعف اإلنتوواج موون عووام 4211- 4217م
حيث وصل إلى ( )41414ألف وحدة إنتاج.
* -صووناعة دبووم الجلووود  /تعوود صووناعة دبووم الجلووود موون الصووناعات التابعووة للقطوواع
العام,وقوود تطووورت كثيوورا اعتمووادا علووى مووادة الخووام المحليووة المتوووفرة بكثوورة فووي البلوود
 - 24مجلس التخطيط العام  ,إحصاءات اإلنتاج الكمي المحقق ألهم الصناعات للفترة من 9777-4207م ,ص.17
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لتوفر ثروة حيوانية ضخمة حيث ساعدت على نموو وتطوور الصوناعات الجلديوة ,وقود
زاد أنتوواج البلوود موون ( )42.1مليووون قوودم 9للفتوورة موون عووام 4217-4202م إلووى ثالثووة
أضعافها تقريبا ,وبلم اإلنتاج للفترة من 4211 -4214م حوالي ( )11.4مليون قدم.9
* -صناعة األحذيوة  /بودأت صوناعة األحذيوة فوي ليبيوا منوذ عوام 4202م وقودر إنتاجهوا
حوالي ( )192ألف زوج من األحذية للفترة من عوام 4211-4202م ,وقود حققوت هوذه
الصوووناعة معووودالت نموووو مرتفعوووة اعتموووادا علوووى موووادة الخوووام المحليوووة المتووووفرة فوووي
البلد,وأنشأت مصانع بتقنيات حديثة في مناطق مختلفة من الدولة(طرابلس  ,بنغازي,
مصراته  ,طبرق) .وقد أغلقت بعض من هذه المصوانع ألموور أداريوة مختلفوة وخاصوة
في مدن(طبرق  ,والمرج  ,وسوسة..الخ).
* -صناعة البطاطين  /تعد هوذه الصوناعة حديثوة العهود فوي ليبيوا ,وبودأت عوام 4214م
متمثلة بمصنع المرج بالجبل األخضر بطاقة إنتاجية سنوية مقودرة( )277ألوف وحودة,
حيث بلم إنتاج المعمل من البطاطين للفترة من 4211-4214م حوالي ( )22211ألوف
وحدة(.)25
* -صناعة السجاد والفرش /حيث بدأت هذه الصناعة في ليبيا منذ عوام 4211م وذلوك
للتقنية العالية التوي تتطلبهوا هوذه الصوناعة مون اآلالت والمعودات المتطورة,فضوال عون
توووفر األيوودي العاملووة المدربووة ,وقوود قوودر أنتوواج البلوود منهووا للفتوورة موون 4211-4211م
حوالي ( )0.9مليون متر مكعب ,وتتمثل هذه الصناعات في األتي-:
 -4مجمع بني وليد للسجاد ,وهو أكبر مجمع أنشئ في البلد لهذا النوع من الصناعة.
-9مصنع جنزور للنسيج والصباغة والتجهيز ,حيث بودأ اإلنتواج فوي هوذا المصونع عوام
4201م وبطاقة إنتاجية بلغت( )91.2مليون مترا.
 -2مصنع غزل الصووف بوالمرج,ويتم فيوه إنتواج البطواطين وذلوك بالتكامول موع مصونع
البطانيات.
 -1مجمع بني وليد لصناعة السجاد بطاقة إنتاجية ( )9.4مليون متر مربع في السنة.
 - 25مجلس التخطيط العام ,اإلنتاج المحقق ألهم الصناعات للفترة من 9777-4207م,ص.14
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 -2مصوووانع إنتووواج المالبوووس الجووواهزة والداخليوووة ( )19مصووونعا بطاقوووة إنتاجيوووة كليوووة
( )99,2مليون قطعة سنويا.
 -1مصانع الجلود واألحذية,بطاقة إنتاجية في صناعة الجلود حوالي ( )47مليون قودم
مربووع فووي السوونة وتركووز فووي موودينتي طوورابلس وبنغازي,وتتكاموول هووذه الصووناعة مووع
صناعة األحذيوة التوي تبلوم طاقتهوا اإلنتاجيوة نحوو ( )49.9مليوون زوج( )26وتركوز فوي
أربع مصانع رئيسية في طرابلس وبنغازي ومصراته وطبرق.
 /9الفترة الثانية /من 9771-4211م -:
تطووور اإلنتوواج الصووناعي فووي مختلووف الصووناعات ومنهووا صووناعة الغووزل والنسوويج
والجلود وذلك لزيادة االستثمار فوي هوذه الصوناعة وإنشواء مصوانع جديودة,كما تميوزت
المرحلة تعلق مصانع أخرى لفشلها في االستمرار في أداء وظائفها وكاآلتي-:
 مصانع النسيج/قدر إنتاج النسويج للفتورة مون  9777-4212بحووالي ()412.4مليون لتر,حيث انخفض معدل اإلنتاج السنوي من ( )42مليون متر للفترة مون
 4211 -4207إلى حوالي ( )42.2مليون متر للفترة الالحقة.
 إنتاج األردية /قدر إنتاج المصانع من األردية للفترة مون  9777-4212حووالي( )2212ألووف وحوودة بمعوودل سوونوي حوووالي( )129ألووف وحوودة ,حيووث انخفووض
معدل اإلنتاج كثيرا عن الفترة السابقة بعد أن كان معدل اإلنتاج السنوي حوالي
( )4412ألف وحدة وذلك عام 4222م.
-

صناعة الجلود  /حيث بلم إنتاج مصانع دبم الجلود للفترة مون 9777-4212م
حوووالي ( )21.1مليووون قوودم بعوود أن كووان اإلنتوواج فووي المرحلووة السووابقة حوووالي
( )22.0مليون قدم .

 صووووناعة األحذيووووة  /انخفووووض إنتوووواج ليبيووووا فووووي هووووذه المرحلووووة موووون صووووناعةاألحذية,حيث بلم إجمالي إنتاج البلد فوي هوذه المرحلوة حووالي ( )17ألوف زوج
أي بمعووودل سووونوي ( )2122زوج بعووود أن كوووان المعووودل السووونوي فوووي المرحلوووة
 -26الهيئة العامة للمعلومات والتوفيق ,الثورة في ثالثين عام ,طرابلس9777 ,م ,ص.292
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األولووى( )92200زوج ,ويعووزى هووذا االنخفوواض إلووى عمليووة تمليووك المصووانع
الكبيرة للقطاع الخاص.
 صووناعة البطوواطين  /شووهدت هووذه الصووناعة هووي األخوورى إنخفاضووا كبيوورا فوويإنتاجهووا  ,حيووث وصوول إلووى ( )241ألووف وحوودة إنتاجيووة ,بعوود أن كووان إنتاجهووا
( )1209ألوووف وحووودة فوووي الفتووورة األولوووى (4211-4214م) ,ثوووم توقوووف إنتووواج
البطاطين نهائيا بعد عام 9777م.

المصادر-:
1

 خلف بون سوليمان بون صوالح النموري ,دور الزراعوة فوي تحريوك التنميوة الصوناعية  ,مؤسسوةشباب الجامعة  ,اإلسكندرية.4222,
 -9عبد علي مهدي ,مبادئ الصناعات الغذائية  ,وزارة التعليم العوالي والبحوث العلموي  ,العوراق ,
بغداد .4212,
 -2الندوة القومية حول تحول التنمية الزراعية بالدول العربية ,المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 ,األردن  ,عمان  ,كانون األول.4222,
 - 1محمد عبد الجليل أبو سنينة ,المووارد الزراعيوة والحيوانيوة فوي ليبيوا ,محاولوة فوي إستشوراق
المستقبل ,الهيئة القومية للبحث العلمي ,سلسلة دراسات وتقارير علمية,رقم  9لسنة 4222.
 -2عبد البواري شوشوان الزنوى  ,تقيويم األهوداف واالسوتراتيجيات فوي الخطوط السوابقة فوي التنميوة
الزراعية في ليبيا ,الماضي والحاضر ,مجلس التخطيط العام  ,طرابلس 9779,م.
 - 1مصرف ليبيوا المركوزي  ,إدارة البحووث واإلحصواء  ,النشورة االقتصوادية ,العودد ,11,الربيوع
األول9771 ,م.
 -0الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي ,طرابلس 9774,م .
 - 1الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس 9779,م.
 - 2الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات,كتيب الجيب اإلحصائي,طرابلس9772,م.
 -47مجلس التخطيط العام,الخطة الخماسية الثانية  9772-9774للقطاع الزراعي.
 - 44علي احمد هارون,أسس جغرافيا االقتصادية,دار الفكر العربي,القاهرة.
 -49محمووود المبوووروك المهدي,جغرافيوووة ليبيوووا البشرية,منشوووورات جامعوووة قاريونس,بنغوووازي,ط
4227.,
 -13أمانة اللجنة الشعبية للتخطيط  ,منجزات الفاتح العظيم 41,عاما 4211,م.
 -41أمانة التخطيط ,النتائج النهائية لحصر القوى العاملة لسنة 4217م,طرابلس4217 ,م.
 -42الكتاب األخضر
 - 41مجلس التخطيط العام  ,إحصاءات اإلنتاج الكمي المحقق ألهم الصناعات للفتورة مون -4207
9777م.
 -40مجلس التخطيط العام ,اإلنتاج المحقق ألهم الصناعات للفترة من 9777-4207م.
 -41الهيئة العامة للمعلومات والتوفيق ,الثورة في ثالثين عام ,طرابلس9777 ,م.
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