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  ـرالشكـر والتـقديـ
  

  uالحمد اهللا رب العالمین والصالة والسالم على رسولنا الكریم 

راجیة   أوًال أتوجھ بالشكر والعرفان إلى اهللا عز وجل لتوفیقي في إتمام ھذه الدراسة  

ثم أتوجھ بالشكر واالحترام إلى أستاذي     ,منھ دائمًا أن یوفقني فھو ولي ونعم النصیر

الذي زودني بالكثیر من أرائھ السدیدة    محمد المبروك المھدوي  القدیر الدكتور  

والي الدكتور مفتاح وتوصیاتھ القیمة إلخراج ھذه الرسالة في صورتھا الحالیة ،

الذي بالفعل غرس في نفسي حب العلم والمثابرة، وأسال اهللا أن یبارك لنا    المغربي 

  .فیھ

في كلیة ریس بقسم الجغرافیا  أعضاء ھیأة التدكما أتقدم بالشكر والوفاء إلى 

 ھذا ال،عوض الحداد :محمد ألمة والد كتور:الدكتور وأخص بالشكر   اآلداب

موظفیـن بمیناء بنغازي البحري وأخص یفوتني أن أتوجھ بالشكر والتقدیر إلى 

مد لي ید العون مدیر العالقات العامة الذي / فتحي الخفیفي: بالذكر األستاذ 

أتوجھ  اال الجانب المیداني واألخصائي  من ھذه الدراسة،كمافي استكم والمساعدة

  .فوزي محمد ماضي: لرباناو  حمد على المعدانيأ:إلى المھندس بالشكر

جزیل الشكر والعرفان وجزأھم اهللا جمیعًا عني     أقدم لھم إلى ھؤالء جمیعًا ، 

  ..كل خیر

                                               

 

      



 
 

ة الحركة التجاریة لمیناء بنغازي البحري نستخلص أھم نقاط ــالل دراســــن خـــم

  :يــــالبحث وھ

أظھر دراسة التطور التاریخي لمیناء بنغازي أثر الظروف واألحوال السیاسیة واالقتصادیة  -1

والحربي لكل فترة زمنیة محددة، ھذا إلى جانب أثر للیبیا على أھمیة موقع المیناء التجاري 

الظروف الخارجیة أیضًا ، كما اتضح من خالل تناحر القوى الخارجیة على موقع المیناء الھام 

  ).      دول أوربا(والغرب )  أفریقیاقارة  (كرأس جسر تمر عبره التجارة بین الشرق 

ریة ساعدت على استمرار الحركة التجاریة كما أظھرت الدراسة أن الظروف الطبیعیة والبش -2

المناخیة والبحریة  وظروفھفي میناء بنغازي طول العام ، فمن خالل موقعھا الجغرافي الممیز 

المالئمة لحركة المالحة البحریة ، ولعبث الھجرة دور فعال في نمو المدینة بنغازي من خالل 

ا أن میناء بنغازي أقرب إلى موانئ استقرار تجار مصراتھ وطرابلس في المدینة الذي وجدو

أوربا في نقل بضائعھم وخاصًة نقل الملح من سبخات المدینة وأصبح المیناء مركز جذب 

  .الفقراء األصلیینالعاملة من سكان  لألیدي

وأثبت الدراسة الدور الریادي للمیناء في تصدیر النفط التي ساعدت عائداتھ في تطور مدینة  -3

لتطویر المیناء وتدفق البضائع الواردة بشكل  أضافھلشرقیة من الجماھیریة ، بنغازي والمنطقة ا

  .كبیر لتحقیق التنمیة االقتصادیة والعمرانیة في منطقة الظھیر

  -:من خالل دراسة حجم الواردات وحجم الصادرات نالحظ اآلتي -4

... الحیة  تالحیواناووالسكر والقمح والشعیر  األرزمثل الدقیق ،  التموینیةسیطر البضائع  -أ

الخ على واردات المیناء خالل فترة ... و واألخشابالخ والسلع األساسیة مثل مواد البناء 

  .الدراسة باعتبارھا مرحلة تعمیر في المدینة وباقي المدن الشرقیة من الجماھیریة 

نزلیة الریاضیة والم واألدواتتدفق البضائع المكملة مثل االلكترونات ومواد التجمیل  -ب

على العالم  لیبیاوذلك لالنفتاح  ف2000الخ مع بدایة سنة ...والحلویات  األطفالولوازم 

  .عةصنالمالخارجي وتعزیز العالقات التجاریة مع دول 



امتدت حتى داخل القارة  وإنماوصلت واردات المیناء لیس فقط في شرق وجنوب لیبیا  -ج

  .یصل إلى داخل القارة بحرياألفریقیة مثل دار فور في السودان باعتبارھا اقرب منفذ 

سیطرت البواخر التجاریة على اكبر عدد من السفن المترددة على المیناء وذلك لالعتماد  -5

ق الكلي على البضائع الواردة عن طریق میناء بنغازي في سد حاجات سكان شمال شر

الجماھیریة ، بینما تنخفض أعداد البواخر الركاب بسبب تفضل المسافرین للنقل البحوث والبحر 

علیھ خوفًا من ركوب البحر وعدم توفر سفن مجھزة في المیناء تضمن األمن وسالمة وراحة 

  .المسافرین

العالم السفن المتعاملة مع المیناء تحمل جنسیات محددة من دول  أكثرالدراسة أن  أظھرت -6

  -:یحملھ عاملین محددین وھما

عامل القرب من میناء بنغازي البحري وإیجاد عالقات تجاریة جیدة تربطھا مع لیبیا مثل  -أ

  .ومالطا وتركیا إیطالیا

السماح لدول صغیرة من  أعالملسفن تحمل  كیینیواألمر األوربیینامتالك بعض التجار  -ب

مینت حیث تنخفض تكالیف نقل  بنما وانتیجوا وسان الكاریبي مثلوالبحر  ةالالتینی أمریكا

بضائعھم وتنخفض أجور العاملین على ظھر تلك السفن، كما أن ھذه الدول تفرض ضرائب 

  . منخفضة جدًا
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یعد میناء بنغازي ظاھرة جغرافیة ممیزة على الساحل الشرقي من لیبیا، فھو مركز 

ذلك فالدولة توجھ اھتمامًا كبیرًا لتطویره لو الحركة التجاریة للمدینة والمناطق المجاورة لھا،

  .مدینة بنغازيوتنمیة باعتباره مظھر لتعریف بالتقدم االقتصادي واالجتماعي في 

التي تمثل اكبر ) مدینة بنغازي(وحول المیناء تنمو اكبر مدن شمال شرق لیبیا وھي 

ركز حولھا ومركز جذب للعمل ، فھي تمثل بؤرة مكانیة تتم الشرقیة تجمع سكاني في المنطقة

  .لمدن متعددة داریة إوظائف تجاریة و

امل منھا نشأتھ ونموه التجاري وعندما نتحدث عن أي میناء البد ان نتعرف على عدة عو

صادي ، فمن حیث نشأتھ لعبت العوامل الطبیعیة أثر كبیر في اختیار مواقع المیناء سواء تواالق

رضیة ، والى جانب ذلك ھناك عوامل اخرى تتمثل في توفیر ألبواسطة الخلجان أو االلسنة ا

لمیناء بحیث یكون في أفضل رؤوس االموال والتكنولوجیا التى تساعد بدرجة كبیرة على نشأة ا

  .صورة ولیؤدي وظائفة على اكمل وجھ 

میناء بنغازي بنشاطة التجاري أصبح من الموانئ التجاریة الرئیسیة في الدولة ونشاطة 

قد مر علیھ فترات ركود وفترات أخرى فیھا أنتعاش وذلك خالل العھود التاریخیة القدیمة كالعھد 

  .الخ.......... االغریقي والروماني والعثماني ،

وقد ازدھرت التجارة الخارجیة في ھذا المیناء منذ أوسط القرن التاسع عشر المیالدي 

حیث وجدوا أكوامًا من الملح تقدر  م 1911ة بعد مجئ االیطالیون إلى بنغازي عام ـوخاص

طن معدة للتصدیر فأحدث ذلك تأثیر على النظام االقتصادي وسیطرت الحكومة  3000بحوالي 

یطالیة على سیر التجارة بھذا المیناء لخدمة االقتصاد االیطالي ، وقامت السفن البریطانیة بعد اال

ثم ظھرت سیطرة السفن االیطالیة وااللمانیة . ذلك بالسیطرة على حركة المالحة في میناء

  ) 1(.والیونانیة والھولندیة

في  الحكومةبدأت  م 1969وبعد استقرار وضع البالد السیاسي واالقتصادي في عام 

التنمویة لتغیر الواجھة  خططحیث وضعت المشاریع وال ،  المیناءالسنوات االولى باالھتمام بھذا 

  االقتصادیة لھذا المیناء ، وذلك بزیادة حركة البضائع نتیجة لزیادة عائدات النفط بعد تصدیره وقد 

  
 ____________________________  

، بنغازي، منشورات جامعة قاریونس، الطبعة الثالثة ،  جغرافیة لیبیا البشریة، محمد المبروك المھدي ) 1(

  . 387، ص  م 1989



قامت بتوفیر مایحتاجھ المیناء من مواد واالت وأجھزة فنیة ، فأدخلت الشركات األجنبیة في عام 

شركة بواخرھا لتقوم بنقل كمیات ھائلة من البضائع والركاب، فأصبح ضروریًا وإقامة  م 1969

" لتحمل اسم  م 1975وعلیھ ثم تأسیس ھذه الشركة سنة  ، وطنیة بحریة لتقوم بھذه المھمة

سطول تجاري وطني یتحمل مسئوولیة بناء أھدفھا بناء ،"الشركة الوطنیة العامة البحریة 

اقتصادي متطور بحیث یمتلك حوالي خمس وعشرون باخرة منھا أربع عشرة ناقلة للنفط وثمان 

مام التجارة الدولیة أجدیدة لجافة وثالث بواخر للركاب ، وذلك لتفتح ھذه البواخر أفاق للبضائع ا

 -مرسلیا –صبح من أھم خطوط المالحة لتلك الشركة بھذا األسطول خط بنغازي أوالتجارة و

  .)1(بنغازي –سوسة  -بنغازي وخط صفاقس

مشاریع آخرى شملت إعداد تخطیط خاص بالصادرات والواردات  الحكومةوقد وضعت 

ودراسة لزیادة عدد السفن وأنواعھا لخدمة التجارة العالمیة ،ووضعت برنامج شامل طویل المدى 

حتى تضمن تفاصیل مقدرة لبناء رصیف تجاري بمیناء بنغازي وغیرھا ، ) م 1990 -1986(

المعدات ذات العمر القصیر،  ستبدالأى ترافق عملیة الیف الرئیسیة التوتبین من خالل ذلك التك

رصفة الصنادیق التقلیدیة إلى رصیف الشحن أمن ) متر 140(لى حیث ان میناء بنغازي یحتاج ا

كمدینة ساحلیة على تنفیذ مشاریع تؤدي الى تحسین  –العمودى وكذلك تشجیع مدینة بنغازي 

  .)2(طق التخزین واالستھالكالوصول الى میناءھا واالتصال مابینھا وبین منا

الذي لعب دورًا قیادیًا في  –بعد میناء طرابلس  –واعتبر المیناء اكبر الموانئ اللیبیة 

خدمة النمو االقتصادي والحضاري للبالد وقد ترتب على ھذا النمو تبعیات آخرى تمثلث في 

وبفضل الخ ، ... ماكن لرسوھا ازدحام المیناء وتكدس البضائع وازدحام السفن وعدم وجود ا

باالھمیة " الجھود المبذولة لالھتمام بمیناء بنغازي كمیناء تجارى ، ولذلك فھذا البحث یھتم 

كأحدى موضوعات الجغرافیا االقتصادیة ، ومن خالل ھذه األھمیة " التجاریة لمیناء بنغازي 

لرئیسیة في لیبیا التي تمثل إحدى المدن ا –مدینة بنغازي  –نمت أھم المدن التجاریة اللیبیة 

  .أصبح میناؤھا منبع الحیاة في شرق البالد "و
  

  

  

  
  

 ____________________________  
  .374،  372،  المرجع السابق ، ص ، ص  ، جغرافیة لیبیا البشریةمحمد المبروك المھدي  )1(
الجماھیریة التقریر دراسة تخطیط النقل على مستوى " ردیك ، ھاریس، مارتن وفورھیر وشركاه ،ــف) 2(

  .127- 9، ص  م 1985، " النھائي 
.  



: سنتناول في الجزء االول من الفصل االول : قسمت ھذه الدراسة إلى أربعة فصولوقد 

الظروف الجغرافیة للمیناء من حیث طبیعة المنطقة وظروفھا المُناخیة ومدى تأثیرھا المباشر 

لھا وتأثیرھا على سیر الحركة التجاریة فیھ ، وغیر المباشر على تخطیط المیناء وكفاءة تشغی

إضافة لتأثیر العنصر البشري على نمو السكاني  ،الموارد المانیة للمنطقة الدراسةإضافة لدراسة 

أما الجزء الثاني من ھذا الفصل یتمثل في  في المدینة وتأثیر عامل الھجرة على زیادة عدد سكانھا

سة للتعرف على الظروف السیاسیة واالقتصادیة التي مرت دراسة التطور التاریخي لمنطقة الدرا

علیھا خالل الفترات السابقة ومدى تأثیرھا على نمو الحركة التجاریة في المیناء حتى وقتنا 

  .الحالي

ویتناول الفصل الثاني في الجزء االول سیر الحركة التجاریة للمیناء ومدى ارتباطھا 

ونقصان حجم واردات وصادرات البضائع في الفترة ما بدول العالم الخارجي من حیث زیادة ا

وحركة نقل الركاب، اما الجزء الثاني من ھذا الفصل یتناول دراسة ) م 2007 -1986(بین 

  ).م 2007 -1986( أنواع البضائع المفرغة في میناء بنغازي البحري خالل الفترة من 

بالمیناء وانواعة اما الجزء ویتناول الجزء االول من الفصل الثالث تطور حركة السفن 

الثاني یتناول دراسة جنسیات السفن المترددة علیھ ویتناول الجزء الثالث في ھذا الفصل مركز 

الفصل الرابع یتناول في الجزء االول المشاكل التى واجھ ، و یناء بنغازي بین الموانئ اللیبیةم

ع المستقبلي لتحدیث المخطط العام المیناء بصفة عامة أما الجزء الثاني یتناول دراسة المشرو

  .لمیناء بنغازي البحري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

في السنین األخیرة حدث ازدھار لحركة التجارة الخارجیة في المنطقة الشرقیة من لیبیا،  

وذلك عن طریق الموانئ التي لعبت دورًا كبیرًا في النمو االقتصادي واالجتماعي للمدن           

فبرزت مدینة بنغازي والتي تمیزت بتغیرات في األوضاع االقتصادیة واعتبرت من       الساحلیة، 

أھم المدن التجاریة علي طول الساحل اللیبي بصورة عامة وفي المنطقة الشرقیة من لیبیا بصورة 

خاصة، وكانت ھذه المنطقة من لیبیا تعتمد علي مواني محدودة من حركة التجارة الخارجیة             

  .مواني بنغازي، ودرنة، وطبرق والداخلیة وأھمھم

 ولھذا فالمشكلة تكمن في انھ لم توجد دراسة تظھر األھمیة االقتصادیة لمیناء بنغازي          

لي أي مدي یمتد ظھیرھا، كما أن ھذا المیناء یعاني     او وتطورھذه األھمیة مع تطور بناء المیناء

وفترات ركود وكساد ر وتطور امن مشاكل كثیرفقد شھد خالل الفترة الماضیة فترات أزدھ 

اقتصادي، أثر بذلك علي حركة التجارة في مدینة بنغازي، ولھذا تتطلب ھذه الدراسة تحدید مدي  

للمیناء مع تطویره وتوسیع    ھاأھمیة ھذا المیناء لمدینة بنغازي والمناطق المجاورة ومدي مالءمت

 قتصاديألا طنشاالیة معرفة نوعومداخلھ الستیعاب الحركة التجاریة في السنوات األخیرة، ،

بالخارج، فقد وضعت الدولة خطط تنمویة لتطویر المنطقة الشرقیة في          اومدي ارتباطھ للمیناء

السنوات الماضیة ولكن السؤال ھنا ھل یتالءم ھذا التطور مع الدور الكبیر الذي یلعبھ المیناء في  

  .تنمیة ھذه المنطقة فھذه األمور غیر معروفة

 

تتناول الدراسة موضوعًا لم یسبق تطرق إلیھ الباحثون بطریقة مباشرة، والدراسة التي أجریت .1

  .علي منطقة الدراسة قد تناولت ضمن مواضیع أخري

وذلك بحكم وقوع منطقة      باحثھ كما أن ھذه الدراسة تعتبر من أنسب الموضوعات بالنسبة لل     .2

ة في دراسة أحد الموضوعات التي تتعلق بالجغرافیا الدراسة في محل أقامتھا، أصافة للرغبة التام

  .االقتصادیة

 

  .معرفة العوامل الطبیعیة والبشریة التي أدت إلي نشأتھ وتتابع مراحل تطوره التاریخیة. 1

معرفة أھمیة ودور المیناء ومدي ارتباطھ بمناطق الظھیر ومدي مالءمة ھذا المیناء وظیفة . 2

  .لحركة التجاریةمستوي ا



  .أبراز دور میناء بنغازي لجانب الحیاة االقتصادیة وإظھار ھذه األھمیة من الناحیة الجغرافیة.3

  .معرفة نوعیة الصادرات والوردات من المیناء في السنوات األخیرة. 4

  .لیبیاالتعرف علي ترتیب میناء بنغازي بین الموانئ في . 5

  .تعاني منھا منطقة الدراسة وكیفیة التغلب علیھاالتعرف علي بعض المشاكل التي . 6

 

شماًال   32,6میناء بنغازي یقع في األطراف الشمالیة لمدینة بنغازي علي دائرة عرض    

شرقا ،وجاءت أھمیة ھذا المیناء نتیجة لعدة عوامل ، أھمھا الظروف الطبیعیة   20,5وخط طول 

یمتد في میاه البحر ووجود بعض الجزر،باإلضافة للموقع        التي تتمثل في وجود لسان صخري 

الجغرافي التي یتمیز بظھیر ونظیر حیث یرتبط بمدینة بنغازي،حیث أنھا تعتبر من أكبر مدن         

شرق لیبیا ،ھذا باإلضافة لشبكة المواصالت التي تربطھا بالمدن األخرى مما زاد في امتداد             

رئیسیا للسلع الواردة والمنتجات المحلیة، إما من حیث     ظھیر المیناء، إضافة إلي اعتبارھا سوقا 

موقع المیناء علي الساحل الجنوبي للبحر المتوسط الذي یمتاز بالمیاه الھادئة طوال العام، قد سھل 

عملیة االتصال بمواني شمال وشرق البحر المتوسط، وینقسم المیناء حالیا إلي میناءین؛ أحدھم       

  . متر 7768ث أرصفة مجموعھا حوالي خارجي وھو حدیث ویتألف من ثال

متر ورصیف  311و الثاني داخلي وھو المیناء القدیم وھو مؤلف من ثالث أرصفة بطول حوالي 

  . )1(متر 152عائم بطول مقداره حوالي 

  .م  2007إلى  1986للدراسة في الفترة من  تتمثل الفترة الزمنیة: اإلطار الزمني للدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________  
  .382، 381، 378، المرجع السابق ، ص ، ، جغرافیة لیبیا البشریة محمد المبروك المھدوي) 1(



 

قامت دراسات كثیرة عن التجارة الدولیة للموانئ اللیبیة ولكنھا لم تبرز الدور الذي یلعبھ  

ھناك دراسة مستقلة عن الجغرافیة االقتصادیة       میناء بنغازي في التجارة الخارجیة، ولم یكن        

لمیناء بنغازي ولكن تطرق إلیھا ضمن دراسات أخري، قدم الكثیر من الدراسات التي تتناول           

الموانئ اللیبیة وخصوصا حجم الوردات والصادرات، وغالبا ما ینصب االھتمام علي العائد          

نائل (دراسة : بي، ومن الدراسات التي قدمت علي االقتصاد اللی المالي مــن ھــذه التجارة وتأثیره

والتي تطرق فیھا عن سیاسة أحالل الوردات في لیبیا، حیث تطرأ فیھا إلي السیاسة         ) م 1992

، وذلك لتقلیل الوردات من السلع الغذائیة وإحالل     م 1987-1970التي وضعتھا لیبیا مابین  

التي وقفت أمام ھذه السیاسة،ومنھا      الصناعات الوطنیة بدًال منھا،وطرحت العقبات والمشاكل      

توصلت ھذه الدراسة إلى انخفاض الوردات في كثیر من الصناعات الغذائیة في تلك الفترة،ورغم 

  .)1( ذلك إال أنھا الزالت تشكل نسبة مھمة في العرض الكلي للوردات

س تناولت دراستھ الموانئ اللیبیة بصفة عامة ومینائي طرابل) م 1995أبومدنیة (أما 

إلیھ ضمن  تطرق البحري والبریقة التجاري النفطي بشي من التفصیل، أما میناء بنغازي     

تصنیف الموانئ في لیبیا، ودرس بشكل أكثر وضوحا عندما تناول موضوع حجم التجارة      

  )2(.الخارجیة للموانئ

في بحثھ عن أھمیة الوردات في النمو االقتصادي، وتناولت      ) م 1998الدرسي (تناولو

تھ التجارة الخارجیة عن طریق الصادرات والوردات وتوزیعھا الجغرافي، وتوصل إلي         دراس

مقتضاه ھو أن الطلب علي الوردات في االقتصاد اللیبي یكون حساسا تجاه التغیر في            نتیجة 

مستوي الدخل ویؤكد عل اعتماد االقتصاد اللیبي في توفیر احتیاجاتھ من الخارج وعدم وجود         

  )3(.لحجم الكافي لتغطیة احتیاجات السوق المحليالبدیل المحلي با
  

  

___________________________  
دراسة تحلیلیة لقطاع الصناعات الغذائیة      :دات في لیبیااسیاسیة أحالل الور" عبدا لحكیم المبروك سالم نائل،) 1(

االقتصاد والعلوم السیاسیة،    ، جامعة قار یونس، كلیة     )غیر منشورة (، رسالة ماجستیر "م 1987-1970للفترة 
  .م 1992قسم األقتصاد،

، دراسة ماجستیر، جامعة "دراسة في الجغرافیة االقتصادیة: الموانئ اللیبیة "حسین مسعود أبو مدنیة، ) 2(
  .م 1995القاھرة، كلیة اآلداب، 

غیر (تیر ، رسالة ماجس "دات في األقتصاد اللیبي  االطلب علي الور  " مرعي أمراجع محمد الدرسي،   ) 3(
  .م 1998، جامعة قار یونس، كلیة االقتصاد، والعلوم السیاسیة، قسم األقتصاد،)منشورة



دراسة تضمنت دراسة الطلب علي الصادرات اللیبیة من النفط ) م 2003نجم (وقدم 

، حیث كانت الدراسة منصبة علي سیطرة قطاع النفط علي )م 1998-1970(الخام الفترة ما بین 

بي وانفتاحھ علي العالم الخارجي والتوزیع الجغرافي لھذه الصادرات، وما توصلت   االقتصاد اللی

إلیھ ھذه الدراسة ھي مدي أھمیة ھذه القطاع في الصادرات اللیبیة وتأثیرھا علي النمو االقتصادي 

الوطني،وأن أي تغیر في سعر النفط الخام سیؤثر علي اإلیرادات منھ علي النمو االقتصاد اللیبي   

  )1(.ككل

إضافة إلي األبحاث السابقة، قدمت المجالت العلمیة أبحاث أخري عن ھذا الموضوع، قدمت            

تناولت دراسة تطور الطرق البحریة والتجارة بین البحر األحمر       ) م 1975زیادة (دراسة 

والخلیج العربي والمحیط الھندي حیث تناول التطور التاریخي في العالم القدیم في أول عھده            

وقسمھ إلي ثالث مدن ھامة لمراكز التجارة وھي أرض الرافدین، مدینة مصر        بالحضارة

القدیمة، ومدینة السند، فدرس تطور الحركة التجاریة بینھما عن طریق البحر األحمر، حیث كان  

البحر األحمر یربط مصر ببالد الرافدین والدول األفریقیة؛ وأشار إلي الموانئ الھامة التجاریة       

التاریخیة خاصة في القرن الثالث ووصولھم ألي الساحل الصومالي و الھند،   في تلك الحقبة

وكانت أھم الموانئ علي البحر األحمر من الشمال إلي الجنوب كالتالي میناء رأس أبوسمر   

والخلیج وأم الكتف وجزیرة الریاح؛ أما علي الساحل العربي فالمیناء الرئیسي للتجارة ھو میناء    

نوب الجزیرة العربیة أھمھا میناء عدن وقنا و موشا، أما الھند فیتمیز بعدد         موزا، أما موانئ ج

، و قدم  )2(كبیــر مـــن الموانئ الھامــــة الواقعــة علــي الساحل الممتد من مصب السند ألي الھند

دراسة عن الكویت والتكامل الخلیجي في مجال التبادل التجاري في منطقة      ) م 1977كیةخواج(

وذلك عن طریق خدمات النقل والشحن البحري بما في ذلك النقل التجاري للبترول، الخلیج 

وتوصلت ھذه الدراسة إلي بعض التوصیات ومنھا ضرورة التكامل االقتصادي لدول الخلیج            

  ).3(وتحریر التبادل التجاري بین ھذه الدول من الرسوم الجمركیة بالمیناء والقیود اآلخر

  

_____________________________  
دراسة تحلیلیة قیاسیة للفترة :الطلب علي الصادرات اللیبیة من النفط الخام" أسامة صالح الكیالني نجم،) 1(

، جامعة قار یونس، كلیة االقتصاد، والعلوم السیاسیة، قسم         )غیر منشورة  (، رسالة ماجستیر "م 1970-1998
  .م 2003األقتصاد،

مجلة  ، "تطور الطرق البحریة والتجارة بین البحر األحمر والخلیج العربي والمحیط الھندي       "نقوال زیادة، ) 2(
  .90-87، ص م 1975األول ،. ، ، السنة األولي عدراسات الخلیج والجزیرة العربیة

، لجزیرة العربیة  مجلة دراسات الخلیج وا   ، "الكویت والتكامل األقتصادي الخلیجي " محمد ھشام خواجكیة، ) 3(
  .م 1977التاسع ، ینایر . السنة الثالثة، ع



إحصاءات التجارة الخارجیة للبحرین في السبعینات   ) م 1982مصطفي (تناولت دراسة 

ومطلع الثمانیات وذلك من خالل معرفة أسباب التغیرات المستمرة التي طرأت علي الوردات          

البحث إلى أن التجارة الخارجیة لھا أثر        والصادرات من حیث أنواع البضائع، فتوصل في ھذا 

  )1(.كبیر علي االقتصاد البحریني وعلي مستوي الدخل والرفاھیة االقتصادیة

دراسة عن أنماط التجارة   ) م 1984إبراھیم (أما عن التجارة الداخلیة في لیبیا قدم    

ر ،فكانت في   الداخلیة في والیة طرابلس الغرب وبرقة في النصف الثاني من القرن التاسع عش     

حقبة زمنیة معینة أوضح فیھ التبادل التجاري بین میناء طرابلس ومیناء بنغازي ،وأنواع البضائع 

  )2(.المتداولة في تلك الفترة

بعنوان اآلثار المتبادلة بین ھیكلي االقتصاد والتجارة ) م 1988عباس (من خالل دراسة 

تضمنت الدراسة ھیكل الصادرات لتقلیل ، حیث م 1985-1970الخارجیة في الكویت للفترة 

حالة التخلف للدخل القومي، وركز علي الصادرات الكویتیة من السلع المصنعة، وخصوصا 

تصدیر المنتجات البترولیة وترتیبھا بین دول الخلیج، والسؤال المطروح ھو االعتماد علي 

ماده علي ھذا القطاع، وھل التجارة الخارجیة، فھل النمو االقتصادي یزید أو یقل من خالل اعت

ارتفاع مستوي الدخل الناجم عن أثر الثروة النفطیة ترافقھ زیادة واضحة في األفاق علي 

االستیراد وتوصلت ھذه الدراسة إلي إن االقتصاد الكویتي یعاني من خلل في ھیكلھ، وھناك حاجة 

معین تصدر إلي الخارج ماسة لالستعانة بالتجارة الخارجیة، وأن سلعة وطنیة واحدة من قطاع 

  )3(.یتم استیراد سلع عدیدة مع مالحظة أن األنشطة متعددة

عن سعر الصرف وتنمیة الصادرات اللیبیة، حیث        ) م 1992(وقدمت دراسة أبوحبیل 

تناول فیھ كیفیة االھتمام بالبضائع التي تصدرھا لیبیا والمشاكل التي تقف عائق في تنمیة ھذه          

دراستھ علي الجانب المادي وسعر الصرف اللیبي من ھذه التجارة وإھمال الصادرات، وركز في 

عوامل أخري قد تتأثر بھ في تنمیة الصادرات مثل تطور الصناعة حتى تكون مرغوبة في              

  . )4(التجارة الخارجیة

  

______________________  
، السنة الثامنة،  الخلیج والجزیرة العربیة مجلة دراسات، " اإلحصاءات االقتصادیة في البحرین" بدوي خلیل مصطفي،) 1(
  . م1982التاسع والعشرین، . ع
  .مرجع سابق ذكره عبدا هللا علي إبراھیم ، ) 2(
اآلثار المتبادلة بین ھیكلي األقتصاد والتجارة الخارجیة في الكویت       " زھرة حسن عباس،محمود محمد داغر ،   ) 3(

  .م 1988الخامس والعشرون، . عة عشر ع، السنة الرابلجزیرة العربیةمجلة دراسات الخلیج وا، " م 1985-1970للفترة
، مؤتمر تنمیة الصادرات اللیبیة،     "تخفیض سعر الصرف وتنمیة الصادرات اللیبیة      "عبد الفتاح أبوحبیل،  ) 4(

  .م 1992منشورات مركز البحوث األقتصادیة ، بنغازي،



الخارجیة والتنمیة االقتصادیة في    بحث عن التجارة    ) م 2005الفارسي  ( قدم الباحث   

، حیث تطرق فیھ إلي الدور الذي یلعبھ قطاع          م 2001-1976االقتصاد اللیبي،في الفترة من   

التجارة الخارجیة في اقتصاد الدولة والتي یتمثل في توفیر النقد األجنبي،وخاصة من عائدات           

االستھالكیة والتقنیة الحدیثة    النفط الخام، والتي تستخدم في الحصول علي الوردات من السلع        

وغیرھا،ونوه الباحث إلى عملیة الخصخصة لتحسن وتطویر اإلنتاج ونقل التكنولوجیا والخبرة      

األجنبیة التي تساھم لالرتقاء بمستوي اإلنتاج وتحسین جودتھ وبالتالي زیادة قدرة الدولة علي          

  )1(.التصدیر

 

  طبیعیة والبشریة في نشأة میناء بنغازي؟كیف أثرت الظروف ال.1

  ھل للمیناء جذور تاریخیة أدت لنموه وتطویره علي مر السنین؟.2

  كیف آثرت التجارة الخارجیة للمیناء في تطور اقتصادیات مدینة بنغازي وما حولھا؟.3

          ؟ ماھو دور المیناء في حركة النشاط التجاري بالنسبة للمنطقة الشرقیة من لیبیا.4

  ماھي انواع  السفن المتعاملة مع المیناءومامدي أھمیتھا والمشاكل المرتبطة بھا؟.5

ماھي األسباب التي جعلت المیناء یستقبل أقل من قدرتھ بالرغم من تطور المیناء للتجارة في .6

  فترة التطور االقتصادي للدولة؟

 

  -:الو صفیة وتعتمد في منھجیتھا علي تأخذ ھذه الدراسة شكل الدراسات

وھو یستخدم لجمع المعلومات التاریخیة واإلحصاءات القدیمة والتي عن       :المنھج التاریخي. 1

طریقھا یمكن تتبع مراحل تطور المیناء ونشأتھ االقتصادیة، فدراسة التطور التاریخي والتجاري  

ي اإلحصاءات والمذكرات  واالقتصادي ھي أحد أھداف ھذه الدراسة وھنا سیعتمد عل      

  .والمخطوطات والوثائق القدیمة

  

  

  

___________________________  
، مجلة البحوث   "م 2001-1976التجارة الخارجیة والتنمیة االقتصادیة في االقتصاد اللیبي،        " عیسي حمد الفارسي، )1(

  .م 2005األول، . لسنة السادس عشر، ع، ا االقتصادیة



وذلك بدراسة منظمة لجمع وتحلیل وتفسیر الوضع الراھن للمیناء ودوره       : الوصفيالمنھج . 2

االقتصادي من الناحیة الجغرافیة ویعتمد ذلك علي المقابالت الشخصیة وجمع البیانات اإلحصائیة 

الحدیثة من سجالت المیناء والتقاریر والمنشورات الخاصة بتلك الموضوعات و التي ستتحصل    

انیة للمیناء، ویمكن االعتماد بذاك علي المصادر التي یتم جمعھا وكذلك       علیھا من الدراسة المید

  .اإلحصائیات التي تصدرھا الجھات الحكومیة

 

تتضمن ھذه الدراسة مجموعة من الوسائل العلمیة المتاحة لجمع البیانات والمعلومات         

  -:المتعلقة بموضوع الدراسة والتي تتمثل في

یعتمد في ھذه الدراسة علي مجموعة كبیرة من المراجع في الجغرافیة    : العلمیةالمراجع -1

االقتصادیة والتاریخیة، ، والتجارة الدولیة، كما انھ سوف یستعان باألبحاث والرسائل والمجالت  

  .التى تتعلق بمنطقة الدراسة العلمیة

الدراسة من خالل   سوف یكون لھذه المصادر دور كبیر في ھذه      : المصادر اإلحصائیة -2

ة ی االستعانة بالتقاریر واإلحصاءات التي تصدر عن مكتب اإلحصاء بالمیناء والجھات الحكوم      

  .تلك البیانات تفسیر  یتمالمتخصصة، وعلیھ 

فھي األداة التوضیحیة ألي دراسة جغرافیة، علیھ تم االستعانة بالخرائط التفصیلیة         :الخرائط-3

  .لموقع المیناء

تعد العمود الفقري ألي دراسة، فمن خالل الزیارات المیدانیة وأجراء          : میدانیةالدراسات ال -4

المقابالت الشخصیة مع بعض المسئولین بالمیناء یتم جمع المعلومات التي لھا عالقة بموضوع       

  .الدراسة
 

  

  

  

 

 

 



  

  

  

  

  ل االولـــــالفص

  الظروف اجلغرافية والتطور التارخيي للميناء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كم ومع ذلك فأنھ ال یساعد على قیام الموانئ علیھ 1900تتمتع لیبیا بساحل یبلغ طولھ 

لعدم وجود أرصفة طبیعیة من جھة وھبوب الریاح الشمالیة الغربیة القویة شتاءا باعتباره ساحل 

مفتوح أمامھا من جھة أخرى مما یؤثر سلبا على حركة المالحة في المواني ، وعلى الرغم ذلك 

علیھ أربعة عشر میناء بفضل التطور االقتصادي والعمراني للدولة نتیجة لتفید خطط  أنشئ

  .التحول المتعددة 

لقربھ من دول  م 1961وأظھر موقع میناء بنغازي أھمیة كبیرة من خالل تصدیر النفط 

المستوردة غرب أوروبا وفي المقابل أظھر التدفق الھائل للبضائع الواردة عن طریق المیناء 

حیث اعتمدت الدولة علیھ في توفیر متطلبات سكان المنطقة الشرقیة بالكامل , ھمیتھ التجاریة أ

  .وتوفیر متطلبات المشاریع التنمویة للمنطقة 

  :وبرزت أھمیة ھذا المیناء من خالل عدة عوامل منھا 

  . العامل الطبیعي الذي یمثل لسانا صخریا یمتد في میاه البحر مع بعض الجزر -1

فنظیره ھو موقع المیناء على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط , میزه بنظیر وظھیر جیدین ت -2

وتمیزه بالمیاه الھادئة وصالحیتھ للمالحة طول العام مما ساعد على سھولة اتصالھ مباشرة 

بالموانئ المناظرة في شمال وشرق البحر المتوسط واستمرار النشاط التجاري بالمیناء طول العام 

ظھیرة یتمثل في ارتباط مدینة بنغازي بأغلب المدن الشرقیة والجنوبیة والغربیة مما جعلھا أما 

 والكفرة والواحات في الجنوب حلقة وصل بمدینة اجدابیا في الغرب ومدینة طبرق في الشرق

  .)1(وسھولة الوصول إلى مدینة بنغازي باعتباره سوق تجاري ورئیسي لھا 

ا معرفة العوامل الجغرافیة سواء كانت طبیعیة أو بشریة        ودراسة میناء بنغازي یلزمن  

والتي ساعدت على نموه ونشأتھ وتوسعة بھذا الشكل خالل فترة زمنیة محددة، ویتمثل ذلك في       

تحدید ظروفھ المُناخیة والبحریة والموارد المائیة والتركیز السكاني في منطقة الظھیر، وكذلك        

ل العصور القدیمة في العھد اإلغریقي ، البطلمي، والعھد        دراسة التطور التاریخي للمیناء خال  

الروماني ، والفترة الوسطى من خالل العھد العثماني األول والثاني، وفترة االحتالل االیطالي في 

  .  م 1969، وفترة ما بعد ) م 1951 -1911(القترة 

  

  
________________________  

  .382ـ381ـ ص  سابق ، صالمرجع ال ،  لیبیا البشریةجغرافیة  محمد المبروك المھدوي ،) 1(



 

 

عندما نتطرق إلى دراسة العوامل الطبیعیة الجغرافیة لمیناء بنغازي یجب أن نحدد       

  .الموقع والموضع الجغرافي

1  

تربط الظاھرة الجغرافیة بغیرھا من الظواھر       یعرف بأنة تلك العالقات المكانیة التي        

مسئوال إلى حد كبیر عن تنامي قیمة الظاھرة الجغرافیة التي تقع    -الموقع -األخرى ، حیث یعتبر

تتسم   حیث تظھر أھمیة موقع المیناء من خالل عالقتھ بالعوامل األخرى التي           . )1(في إطارھا

، والعامل ) المنطقة المائیة(ذي یرتبط بالنظیر بالتغیر، وھذا فیما یتعلق بالعامل الجغرافي ال 

وفیما بین النظیر والظھیر یحدد موقع المیناء ) المنطقة العمرانیة(االقتصادي الذي یرتبط بالظھیر 

  .)2(كوسیط بینھما

ولھذا یعد الموقع من أكثر العوامل الجغرافیة أھمیًة وخطورًة في نشأة ونمو المیناء  

، وازدھارھا االقتصادي   )الظھیر (عامل االقتصادي على نمو المدینة      وتعكس أھمیتھ بالنسبة لل  

والعمراني للمدینة یكون نتیجة لوقوعھا في موقع متمیز یربطھا بمینائھا وقد تتضاءل ھذه األھمیة 

نتیجة لتغیر األھمیة الجغرافیة لموقعھ، الذي یحدد طبیعة المنطقة ومناخھا وظروفھا الجغرافیة       

ریخیة وما یترتب علیھ من تنوع اقتصادي وبشري، وتظھر أھمیة الموقع            وسیر األحداث التا 

بالنسبة لقرب أو لبعد للمناطق المصدرة والموردة للمیناء وما یترتب علیھ من عبء في التكالیف  

  .المادیة في وصولھا لالماكن المعینة

صغیر تم    ومیناء بنغازي یقع في األطراف الشمالیة القریبة للمدینة عند التواء وبروز       

تطویره فیما بعد إلى میناء حیث یقع على خط الساحل مابین میناء الزویتینة في الغرب وتوكره      

الذي بذلت   )) 1(أنظر الشكل رقم ( في الشرق ویقترب من الشكل المستقیم باستثناء رأس جلیانة 

ء بحوالي  ألجلھ مجھوده كبیرة لتحسینھ ، إضافة إلى وجود رأس كركورة الذي یقع جنوب المینا   

  .كم حیث یعتبر خلیجا صغیرا مفتوحا من ناحیة الجنوب الذي یستخدم مرسى لصید األسماك75
  

_____________________________  
، صنعاء ، مــركز عبادي للدراسات والنشر،  دراسة في جغرافیة الموانئ: میناء عدن عبدا هللا سعید بالحاج، ) 1(
  .26-25ص  -، صم 1996 ، األولى.  ط
  .66، صم 1977، القاھرة، عالم الكتب، القاھرة ،  جغرافیة المدنجمال حمدان، ) 2(



جنوبًا حیث یتالشى تدریجیًا في الصحراء        یةكما یمتد ظھیر المیناء باألراضي السھل     

وبذلك ربط المیناء  بالمنتجات القادمة من الجنوب ، وكان لموقع المدینة ومیناءھا عند األطراف   

األخضر دور فعال في تبادل المنتجات بین المدینة وسكان الجبل األخضر وھذا         الغربیة للجبل

في الماضي   )1(بدوره أدى إلى انتعاش الحركة االقتصادیة في منطقة شمال شرق البالد          

أما الشریط الساحلي فیمتد من رأس طلمیثة في الشمال الشرقي إلى الزویتینة في            , والحاضر 

أما , )2(كم 5م إلى  200كم ویتفاوت في اتساعھ ما بین  240ر بحوالي الجنوب الغربي بمسافة تقد

السبخات فھي من أكثر الظواھر سیادة في مدینة بنغازي حیث یمتد نطاقھا من الشمال إلى   

الجنوب ومن أبرزھا سبخة السلماني واللثامة وقاریونس وسیدي حسین وسیدي أعبید والصابري  

عیا قبل ردمھا بین المیناء والمدینة وتحولت في الوقت الحالي    والتي كانت في الماضي عائقا طبی

  .إلى مناطق سكنیة كما ھو الحال بسبخة السلماني 

أمتار   10وتوجد الكثبان الرملیة فھي تمتد على طول الساحل حیث ال یزید ارتفاعھا عن 

ود غطاء ھش من وكذلك الكثبان الشاطئیة الحدیثة التي ال تزال في نمو مستمر مما أدى إلى وج, 

  . )3(الرمال المتوسطة ودقیقة الحبیبات

1−1 

 20.0شماال وخط طول  32.5یشغل المیناء المنطقة المحصورة بین دائرتي عرض    

، حیث لعب الموقع دور فعال في نشأتھا وازدھارھا كما ) )1(في الشكل  كما ھو موضحًا( شرقا 

جاءت ھذه األھمیة من خالل وجود ھذا المیناء في مدینة بنغازي التي تعتبر اكبر مدن شرق             

البالد واعتبرھا سوقا رئیسیا للسلع الواردة منھ وللمنتجات المحلیة من خالل ارتباطھا بباقي        

  .) 4(دت من امتداد ظھیر المیناءالمدن بشبكة مواصالت زا

  

  

  

____________________________  
  .68 -67ص  -، صم 2003، منشورات جامعة قاریونس ، ط ،األولى، سھل بنغازيمحمد عبداهللا ألمة ، ) 1(
  .34، المرجع السابق ، ص   جغرافیة لیبیا البشریة ،محمد المبروك المھدي ) 2(
م  1998-1970النقل ودوره في نقل الركاب في مدینة بنغازي في الفترة من      "اھر محمد على سلیمان ، طال) 3(
  .32 -29ص  -ص, م 2001، )غیر منشورة ( جامعة قاریونس ، رسالة ماجستیر, "
  .34، المرجع السابق ، ص  محمد المبروك المھدي) 4(



  )1(شكل 
  موقع منطقة الدراسة
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, یقصد بھ تلك الخصائص الجغرافیة لرقعة األرض التي تقوم علیھا الظاھرة الجغرافیة     

وھذا یعني إن موضع المیناء ھو نقطة محددة على األرض أما الموقع فھو عدد من المواقع  

اره كمیناء المحددة ، لذلك یتمتع الموقع الذي یقام علیھ المیناء بظروف طبیعیة وبشریة أدتھ الختی

، فالظروف الطبیعیة تتمثل في رأس جلیانة الذي یمثل المیناء القدیم الذي یعمل على حمایتھ من     

متر الذي یقترب من الموقع الذي أقیم علیھ المیناء وھو من             20الریاح الشمالیة وخط العمق   

اشتملت على   أما الظروف البشریة ھي أجراء تعدیالت صناعیة على الموقع  , األعماق المناسبة 

  .)1(دة مراحل ـــع

  . مترًا مربعا 80,000مترا مربعا ومخازن مكشوفة بمسافة  5600بناء مخازن مسقوفة بمسافة  -أ

متر وتعمیق حوض المیناء   175متر وبعرض  13.5تعمیق مدخل المیناء لیصل عمقھ   -ب

  . متر 12.5إلى  5.5األرصفة التي یتراوح عمق المیاه أمامھا ما بین 

أمتار من ناحیة الشمال لحمایتھا من الریاح  10بناء حواجز لكسر األمواج یزید ارتفاعھا عن  -ج

  . )2(الشمالیة والشمالیة الغربیة والغربیة

2 

تؤثر الظروف المناخیة بشكل مباشر على تخطیط المیناء وطبیعتھا من خالل حركة            

الحرارة والرطوبة وبشكل غیر مباشر من خالل   الریاح واتجاھاتھا وكمیة األمطار ودرجة 

في نقل  )3(تأثیرھا على حركة التجارة في المیناء وحركة النقل البري الذي یؤثر على كفاءة المیناء

  .البضائع والركاب 

ولذلك نجد إن منطقة الدراسة تتمتع بمناخ مالئم لحركة المالحة طول العام حیث یسودھا 

، )منطقة الدراسة (ئم لحركة السفن والنشاط التجاري في میناء بنغازي مناخ البحر المتوسط المال

  . )4(كیلو متر جنوبا 40والتي یأخذ في التناقص كلما ابتعدنا عن ساحل البحر بمسافة ال تقل عن 
  

  

________________________  
  . 12الشركة االشتراكیة للمواني ، تونس ، مطبعة فوني ، ص ) 1(
 يء،تراكیة للموان ـالشركة االش  , راتة ـمص ,  ، مجلة المرفأ"ناء بنغازي البحري ـمی "في ،ـالخفیفتحي أبریك ) 2(

  .    23، ص  م 2009العشرین، الفاتح : ع 
، دراسة في جغرافیة    "مواني المملكة العربیة السعودیة على الخلیج العربي        "عبداهللا بن محمد النغیمشى،  ) 3(

، )رسالة ماجستیر غیر منشورة      (,م 1990،  ، كلیة العلوم االجتماعیة  اإلسالمیة ة األمام محمدـبالمواني، جامع
  ) .نقًال عن حسین أبو مدین ( , 22ص 

  .15، المرجع السابق، ص  جغرافیة لیبیا البشریة ،محمد المبروك المھدوي ) 4(



وفیما یلي استعراض مختصر لعناصر المناخ في منطقة الدراسة وتأثیرھا على كفاءة         

   -:المیناء 

1−2 

المعدالت الشھریة لدرجة الحرارة في      )  1( توضح البیانات المتوفرة في الجدول رقم   

فصول السنة ومن مكان     مدینة بنغازي باعتبارھا منطقة الدراسة جزءا منھا ،والتي تتباین بین     

  . ألخر نتیجة لتأثیر الموقع وقرب أو بعد المنطقة من البحر 

ري ولذلك فھي تزداد ارتفاعا خالل شھور الصیف حیث تصل أعلى معدالتھا في شھ         

علي التوالي ثم یأخذ في االنخفاض التدریجي في  ° 25.9, ° 25.6بحوالي  یولیو وأغسطس

كما یسجل  , فھو یعد ابرد شھور السنة ° 13.9في شھر ینایر  شھور الشتاء لیدخل أدنى معدل لھا

الذي یمثل قمة    ° 25.1أعلى المعدالت الفصلیة للحرارة بالمنطقة خالل فصل الصیف بحوالي      

الشھور التي ترتفع فیھا درجات الحرارة ، فى حین سجلت أدنى معدالتھا في فصل الشتاء الذي      

  . °15بلغ نحو 

1 


19621975 

     

  
  الشتاء

  دیسمبر
  ینایــــر
  رفبـرای

17.0  
13.9  
14.1  

  
15  

  
  
  
  

20.0  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الربیع

  ارســم
  لـــأبری
  وـــمایــ

16.2  
17.9  
20.7  

  
18.3  

  
  الصیف

  یونیو
  یــولیو
  أغسطس

23.7  
25.6  
25.9  

  
25.1  

  
  الخریف

  سبتمبر
  أكتوبر
  نوفمبر

24.4  
22.4  
20.9  

  
22.6  

إمكانیاتھا الزراعیة، طرابلس، منشورات جامعة  -خواصھا -تصنیفھا -تكوینھا: الترب اللیبیةخالد رمضان بن محمود ، : المصدر  
  .90، صم 1995,األولى. الفاتح، ط



أما فصلي الربیع والخریف فھما فصالن انتقالیان، ففي فصل الربیع تشھد المعدالت        

ووصل معدلھا الفصلي نحو     , °20.7بحوالي  ) مایو (الشھریة للحرارة ارتفاعا في شھر الماء      

المعدالت  وذلك بسبب ھبوب ریاح المحلیة القبلي الشدیدة الجفاف، في حیث تستمر   ° 18.3

الشھریــة والفصلیــة لدرجــات الحـرارة في االرتفاع في فصل الخریف وخاصا في شھر الفاتح   

) نوفمبر ( ثم تبدأ تلك المعدالت في االنخفاض مع بدایة شھر الحرث    °  24.4بحوالي ) سبتمبر(

فصلیة  ، ویرجع ذلك االنتظام الى الزحزحة ال   °  22.6، وقدر بمعدل فصلي ° 20.9لتدخل نحو 

للكتل الھوائیة ومناطق الضغط وبالتالي المؤثرات القاریة والبحریة نحو الشمال في فصل الصیف 

في حین یبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة في منطقة  , )1(ونحو الجنوب في فصل الشتاء 

   .°20.2الدراسة بحوالى

فصل الصیف التي  ومما سبق نالحظ أن منطقة الدراسة تتأثر بارتفاع درجة الحرارة في

ترتفع فیھا درجة حرارة المیاه السطحیة للبحر أمام ساحل المیناء وبالتالي ترتفع نسبة التبخر التي 

تسبب في زیادة ملوحة المیاه التي تؤدي إلى تأكل وصدأ منشات ومعدات المیناء األمر الذي              

كما أن  , میناء باستمرار  یترتب علیھ إجراء صیانة دوریة لھا وتغیر إطارات اآلالت والمعدات ال 

اقترانھ ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصیف وارتفاع نسبة الرطوبة تؤثر سلبًا على قدرات        

  .العمال علــى العمــل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

_______________________________  
الھادي بولقمة، سعد خلیل   : دراسة في الجغرافیا، تحریر: ، في كتاب الجماھیریة  المناخ محمد عیاد المقیلي،) 1(

  .193 ، ص م 1995، األولي .القزیري، سرت، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، ط 
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                                                                                                              ,النسبـــة المئویة لكمیــة بخار الماء الموجود فعلیا فـي الھواء   " الرطوبة النسبیة ھي

                           رارة،ـدرجةالح  تزداد  ي ــة الحرارة وھــي نفس درجـــمیة االشباعیة فك  إلى

  .)1("ع ارتفاع درجة الحرارةـــل مـــوتق

  

  :ما یلي ) 2(رقــم  ونالحظ من خالل الجدول

لذلك تتمیز المنطقة % 73إن المتوسط السنوي للرطوبة النسبیة في منطقة الدراسة وصل إلى  -1

نحو الجنوب    برطوبة عالیة طول العام وتأخذ في االنخفاض كلما بعدنا عن خط الساحل واتجھنا 

  .بسبب تأثیر البحر 

حیث , كما شھدت معدالت الرطوبة النسبیة في ھذه المنطقة تباینا واضحا خالل فصول السنة  -2

وتسجل  % 78ترتفع معدالت الرطوبة ارتفاعا كبیرا في فصل الصیف لتسجل بمعدل فصلي           

على التوالي یرجع ذلك إلى ارتفاع  % 80 -% 81وأغسطس بنحو یولیوأعلى معدالتھا في شھر 

درجة الحرارة وزیادة التبخر مع قلة السحب وسقوط األمطار مما ساعد على ارتفاع الرطوبة في 

  . ھذا الفصل 

وتنخفـض معدالت الرطوبة النسبیة بالتدریج في فصل الخریف حتى یصل معدلھا الفصلي         -3

نتیجة لحدوث ریاح القبلي التي      % 72نوفمبرى معدالتھا في شھر بینما تصل إلى أدن% 74إلى 

تعمل على ھبوط الرطوبة النسبیة نظرا لطبیعتھا الجافة وارتفاع درجة حرارتھا وبالتالي یتكرر    

وتسجل اقل معدل شھري خالل % 72ھبوط ھذه المعدالت في فصل الشتاء لتصل بمعدل فصلي 

  % .69لتصل إلى  فبرایرھـــذا الفصل في شھر

في   وتنخفض , %68وتأخذ معدالت الرطوبة في االنخفاض حتى فصل الربیع لتصل بمعدل   -4

%  70على التوالي وترتفع في شھر مایو بنحو        %  68 -% 67بنحو   ریلابو  شھري مارس

نتیجة الرتفاع الحرارة بشكل مفاجئ مما صاحبھا ارتفاعا سریعا في الرطوبة النسبیة مع ھبوب    

لیصل القمة في فصل الصیف  لة بالھواء المداري شدید الجفاف ویستمر ھذا االرتفاعالریاح المحم

%  60ا بین ـــت مــة إذا كانــوعادی, % 50حیث یعتبر الھواء جافا إذا قلت نسبة الرطوبة عن , 

  . )2(%  70وتكون الرطوبة عالیة إذا زادت عن %  70ى ـإل
  

_______________________________  
  .    148، ص م 1993، منشورات الجامعة المفتوحة, رابلس، ط، مقدمة في الطقس والمناخد عیاد المقیليمحم) 1(
    .12مرجع سابق،  ص ,الشركة االشتراكیة للمواني ) 2(
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نجد إن األمطار التي تسقط على منطقة الدراسة أمطار شتویة من النوع اإلعصاري           

ولكن تؤدي إلى تلف البضائع فھي ال تؤثر بشكل كبیر على حركة السفن , )1(وفي فترات متقطعة 

  .التي یتأخر شحنھا أو تفریغھا ولكن مع وجود الحاویات تم التغلب على ھذه المشكلة

المعدالت الشھریة والفصلیة والسنویة لألمطار    ) 3(ونالحظ من خالل الجدول رقم       

  : مایلي م  2005 -1971قطة في الفترة ما بین السا

حیث یبدأ   , منطقة الدراسة تتركز في شھور فصل الشتاء       إن معظم األمطار الساقطة على     -1

موسم سقوط األمطار في نھایة شھر أكتوبروبدایة شھر نوفمبر  ویستمر حتى شھر مارس لیصل 

في حین تسجل المعدالت     , مللم من كمیة ھطول األمطار  / 229إلى معدل سنوي لألمطار بنحو 

مللم حیث   /  58.6فصل الشتاء بحوالي  الفصلیة تذبذبا واضحا حیث سجل اعل معدل فصلي في 

مللم  /  63.0مللم وشھر ینایر بنحو     /  67.4سجلت اكبر كمیة أمطار في شھري دیسمبر بنحو    

  .مللم  / 45.4وتسقط كمیات قلیلة من األمطار في شھر فبرایر بنحو 

إلى   مللم حیث تبدأ األمطار في شھور   / 13.1أما في فصل الربیع یصل المعدل الفصلي إلى  -2

  .مللم/ 2.6بحوالي  قل معدالتھا في شھر مایواالنخفاض لتسجل ا

ویأخذ المعدل العام لھطول األمطار في التناقص التدریجي إلى إن یصل إلى االنعدام خالل         -3

حیث تنعدم األمطار في اغلب شھور ھذا       , مللم/ 0.1فصل الصیف لیصل معدلھا السنوي بنحو 

  . رارة الفصل نتیجة الرتفاع درجة الح

مللم  / 20.0وتأخذ كمیة األمطار في االرتفاع في فصل الخریف لیصل المعدل الفصلي إلى       -4

مللم في    / 39.4حیث یبلغ أعلى معدالت كمیات األمطار الساقطة في شھور ھذا الفصل بحوالي  

ر وھذا داللة على تأثیره بنظام المط      , مللم  /  2.8واقلھا في شھر سبتمبربحوالي      شھر نوفمبر

الشتوي المسیطر على أقالیم البحر المتوسط، حیث تتركز األمطار في فصل الشتاء الناتج عن         

مرور االنخفاضات الجویة الممطرة من جھة الغرب وما تحملھ في مؤخرتھا من ھواء قطبي           

بحري شدید البرودة یؤدي إلى حدوث حالة عدم استقرار عند مروره على میاه البحر المتوسط       

  .)2(یؤدي إلى أحداث أعاصیر وعواصف شدیدة تكون سببا في تساقط األمطار الدافئة مما

  

  

________________________  

  .   22 ص، م 1973، القاھرة، مكتبة االنجلو المصریة ، ،لیبیاعزیز محمد حبیب، ) 1(
  .148 -147المرجع السابق ، ص  ،  ، مقدمة في الطقس والمناخ محمد عیاد المقیلي) 2(
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تؤثر الریاح بشكل مباشر على تخطیط وتشغیل المیناء فھي المسبب الرئیسي لحركة           

األمواج المؤثرة على سیر المالحة بالمیناء لذلك یؤخذ في االعتبار سرعة واتجاه الریاح عند بناء 

حیث أقیم في میناء بنغازي حاجزان رئیسیان لكسر األمواج یزید  , )1(حواجز لكسر األمواج

الذي   -حاجز األمواج الغربي    –ومن ناحیة الغرب    –أمتار من ناحیة الشمال  10ارتفاعھا عند 

 ویقلل, )2(متر لكي یوفر الحمایة من الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة والغربیة 9037یبلغ طولھ 

  .من تأثیر األمواج داخل حوض المیناء

ولدراسة أكثر تفصیلیة لبیانات المتوفرة لمعدالت الفصلیة والسنویة التجاھات الریاح          

ل التوضیحي ، وبالنظر إلى الشك)4(من جدول رقم ) م 2005-1971(رعتھا خالل الفترة من وس

  :نالحظ األتي ) 4(لوردة الریاح رقم 

في حین تصل نسبة ھبوب    %25.5الریاح الجنوبیة الشرقیة بنسبة یسود فصل الشتاء ھبوب  -1

التي تسبب سقوط األمطار على امتداد الشریط  % 15.6الریاح  الشمالیة الغربیة العكسیة نسبتھا 

حیث یتعرض الساحل اللیبي في ھذا الفصل لتأثیر المنخفضات          ,الساحلي من منطقة الدراسة    

الشرق وبذلك یتحول البحر المتوسط في ھذا الفصل إلى           اإلعصاریة المرتحلة من الغرب إلى

مركز للضغط الجوي المنخفض بسبب دفء میاھھ وھوائھ الرطب فتنجذب إلیھ الكتل الھوائیة        

على الرغم من وقوع منطقة الدراسة في ھذا االتجاه إال أنھا تتعرض لھبوب ،)3(والریاح العكسیة 

  %. 6.2ثم تلیھا ھبوب الریاح الشرقیة بنسبة , عامریاح ھادئة وتیارات بحریة ضعیفة طوال ال

ب على الشریط الساحلي لمنطقة الدراسة الریاح الشمالیة بنسبة ـــف تھــا فصل الصیــأم -2

أما من   %  20.2والشمالیة الغربیة بنسبة    %  23.6والریاح الشمالیة الشرقیة بنسبة , % 39.2

یلیھا الجنوبیة والجنوبیة    %  1.6الغربیة بنحو    جھة الجنوب فقد سجلت اقل نسبة لھبوب الریاح

  .لكل منھما %  1.8الغربیة بنسبة 

  

  

  

  
__________________________  

 مصراتة، منشورات الشركة االشتراكیة للمواني،    -، لیبیا"المواني اللیبیة "حسیــن مسعـــود أبومدینة،   ) 1(
  . 1ص , )رسالة ماجستیر منشورة ( ، م 1999

  .23رجع السابق، ص الم، " ناء بنغازي البحريـمی "،  أبریك الخفیفيفتحي ) 2(
  .185، المرجع السابق، ص  ، مقدمة في الطقس والمناخ محمد عیاد العقیلي) 3(



والشمالیة والشمالیة الشرقیة    %  19.6یسود في فصل الربیع الریاح الشمالیة الغربیة بنسبة     -3

ت نسبة الریاح الجنوبیة الشرقیة بنسب  ــووصل,  ى التواليـــعل%  15.2-% 19.1ب ــبنس

وكما یسود في    , % 4.5وسجلت أقل نسبة لھبوب الریاح الجنوبیة الغربیة بحوالي        , % 17.7

على % 16.8-%  19فصل الخریف ھبوب الریاح الشمالیة الشرقیة والشمالیة بنسب       

في فصلي الربیع والخریف     ولذلك فان  %  16.1التوالىوھبوب الریاح الجنوبیة الشرقیة بنسبة 

تھب ریاح جنوبیة جافة قادمة من الصحراء تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لمدة تتراوح ما       

, بین یومین أو أكثر محملة باألتربة والغبار وھي شدیدة الجفاف وتعرف محلیا بریاح القبلي            

اخر الصیف وأوائل    وغالبا ما تھب ھذه الریاح في أواخر الربیع وأوائل الصیف وكذلك في أو      

نظر  أ( وم أو یومین  وھي المسبب الرئیسي في إغالق المیناء وتوقف العمل لمدة ی          , الخریف 

نتیجة لما تسببھ من عرقلة النقل البري في نقل البضائع من والى المیناء           ) )  5 (الجدول رقم 

لقبلي على كفاءة    إال إن تأثیر ریاح ا   ،لحجب الرؤیة وتحرك الرمال وتطایر الغبار على الطریق

  .المیناء یعد محدود وال یتجاوز تأثیره على أیام محدودة من السنة 

أما المتوسط سرعة الریاح   , % 6.52كما إن المعدل السنوي لنسب السكون وصلت إلى 

فھذا یدل على الریاح التي تھب على میناء بنغازي في معظم         %  10.1السنوي فقد وصل إلى 

ح غیر ھادئة بل متغیرة وعمومًا ال توجد تطرفات لسرعة الریاح و لم    شھور السنة تعد من الریا

یوضح بأن الریاح    ) 4(،فالجدول رقم   ح دمار على منشأت ومباني المیناء  یسبق أنھا سجلت ریا

.م 2008-2007عقدة في الساعةخالل سنتي 35تزید سرعتھا عن 
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ویتعرض لألمواج القویة   , یتمیز ساحل مدینة بنغازي بھدوء شواطئھ اغلب شھور السنة

في فصل الشتاء ویتضح تأثیرھا أمام سواحل الجبل األخضر وھضبة البطنان في القسم الشرقي    

من خالل عملیات النحت واإلرساب      , )1(أمتار   5و3.5من لیبیا التي یتراوح ارتفاعھا ما بین      

  . الساحلي

ـذا فــان حركة المالحة في میناء بنغازي ال تتوقف إال أیامًا قلیلة خالل شھور السنة ولھـ

كما یتضح من (  م 2008 یام في سنةأ 7و م 2001یام في سنة أ 8و 7فمثالاغالق المیناء مابین 

نتیجة لشدة سرعة الریاح التي تسبب في ارتفاع األمواج عن منسوب سطح ) )5(جدول رقم 

  .م الرؤیة في المیناءالبحر وانعدا

62 ..  

تعد التیارات البحریة من العناصر المھمة التي یجب إن تؤخذ في االعتبار عند أنشاء 

فالتیارات البحریة ھي التي تتحكم في توزیع الجغرافي للكائنات البحریة التي تؤثر على , المواني 

الوزن تلتصق بالسفن فتنقل الملوثات من مكان ال خر حركة السفن فمثال نجدان الكائنات الخفیفة 

كما تنقل التیارات البحریة النفایات الملقاة  ،مما یؤدي إلى أثار سلبیة على البیئة البحریة للمیناء

من السفن مثل النفایات الصلبة والسائلة والتي منھا التسرب النفطي حیث تؤثر غالبا على البیئة 

ریة الموازیة للساحل اللیبي من التیارات الخفیفة التي ال تتعدى سرعتھا والتیارات البح, البحریة 

حیث ال توجد تیارات قویة قریبة من الساحل ومعلقة للسفن لھذا إال تؤثر , )2(عقدة بحریة واحدة 

  .على عملیات النقل البحري في میناء بنغازي 

72 

العالم تأثیرا بظاھرة المد والجزر حیث ال یكاد یرفع      یعد البحر المتوسط من اقل البحار 

ولھذا فان ظاھرة المد والجزر لیس لھا أي تأثیر على          , )3(متر في المتوسط    0.4المد فیھ عن 

  .حركة خروج ودخول السفن من المیناء والیھا

  
_____________________________  

، المكتب االستشاري للتخطیط "الجماھیریة العظمى دلیل األطلسي البحري"سعد خلیل القزیري، وآخرون،) 1(
  . 50ص  ,) غیر منشور( ،م 1991حضري، بنغازي،اإلقلیمي وال

، م 1991روت، دار النھضة العربیة،ــبی, جیومورفولوجیة قشرة األرضز، ــي الدین أبو العـــد صفــمحم) 2(
  .328ص 

، م 1989، اإلسكندریة، مؤسسة الثقافیة الجامعیة، طات، جغرافیة البحر والمحیحسین سید احمد أبو العینین) 3(
  .232ص
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تأثیر عمیق على حیاة الكائنات وھي أساس التنمیة تعتبر المیاه ھي منبع الحیاه لما لھا من 

االقتصادیة في المجتمع ، ولكن نجد أن الموارد المائیة في لیبیا محدودة فھي تقع ضمن المناطق 

ودیة أجفاف وندرة األمطار ، وتوجد بھا حیث أن معظم أراضیھا تتمیز بال" شبة الجافة والجافة 

طراف ألمكان وخاصًا في األفي فصل الشتاء في بعض ا مطارألجافة تمتلئ بالمیاه عقب سقوط ا

  .الشمالیة من البالد

كثر مدن استھالك للمیاه أوتعتبر من  لیبیا  ومدینة بنغازي تقع في شمال شرق

الحتیاجاتھا المتزایدة من توفیر میاه الشرب الصحیة والمیاه المستخدمة في الزراعة والصناعیة 

ان خالل احدى عشر سنة األخیرة حیث كان تعدادھا نحو حیث شھد المدینة نمو كبیر للسك

وزاد العدد  م 1984نسمة في سنة  431791وزاد عدھم إلى  م 1973نسمة في سنة  283965

  .)1(نسمة 674951م  الي 2006في سنة

  : وتعتمد مدینة بنغازي على المصادر المائیة االتیة

13 

رض نتیجة لعملیات تسرب ألالطبقات الصخریة تحت ا ھي المیاه المحفوظة في بعض

مطار إلى الخزنات الجوفیة كما ھو موجود في المناطق الشمالیة والجنوبیة من البالد ألمیاه ا

  .)2(من جمیع الموارد المائیة المتوفرة حالیًا% 95.6وتقدر بحوالي 

والزراعة باعتبارھا ومدینة بنغازي تحتاج إلى تغذیة مستمرة من المیاه الصالحة للشرب 

كبر المدن اللیبیة من حیث تجمع السكان، حیث تتوافر آبار في المنطقة الشرقیة لتغذیة أي نتأ

وحتى االبار )) 6(نظر الجدول أ (بئر، اال أن أغلبھا التعمل  108المدینة والتي یبلغ عددھا 

بھا مما یعرض صحة المنتجة منھا ترتفع نسبة االمالح الذائبة التى تتجاوز الحد المسموح 

  .بار أدى إلى تدنى مستوى میاه الشربستھالك بجمیع اآلالمواطنین للخطر نتیجة لزیادة اال

حیث نجد أن استھالك مدینة بنغازي من المیاه یعتمد على آبار سیدي منصور البالغ 

ر ـبئ 36ھا بئر والمنتج من 38ر وآبار بنینا والتي یبلغ عددھا ـبئ 28ئر والمنتج منھا ـب 30عددھا 

      التي) 3م60, 000ى ـإل 3م40, 000(بین  رواح ماـا یتـومي منھـنتاج الیدل األـغ معـث یبلــ، حی

_____________ _________  
: ع، أمانة التخطیط االحصاء والتعداد ، النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان لسنوات االتیة.ش.ش.ع.ج) 1(
  ). م 1984،2006 - 1973(
  .279، صم 1992 - 1969عامًا ، التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  30لیبیا في ) 2(



ود خزانات باستثناء ــى وجــات المباشرة دونــن طریق الشبكــا المدینة عــتتغذى منھ  

وحدة سكنیة ، والیمكن استعاب كمیات اضافیة لتغذیة منطقة بنینا نظرًا  700ي نطاق ــاالت فــح

ولسد حاجات مدینة ) N0de 5(لعدم اكتمال شبكة النقل للمیاه والمتمثلة في استكمال خط النقل 

بنغازي خاصة والمنطقة الشرقیة عامًا من میاه الصالحة للشرب والزراعة قامت الدولة بتنفیذ 

      .نھر الصناعيمشروع ال

6 
 

    
  حقل سیدي منصور
  حقل آبار بنینا

30  
38  

28  
36  

 3م000,60إلى   3م000,40(م انتاج حوالي ـیت
  منھما لتغذیة المدینة ) یومیًا 

  لتغذیة منطقة الكویفیة  منتجات  3  حقل الكویفیة
  لتغذیة منطقة الھواري  منتجات  12  حقل الھواري
    التعمل  7  حقل سیرة نجم
  تتغذیة علیھا مدینة بنغازي ال  بئر عامل 1  7  حقل المقزحة

دد ــعم عن 2005- 10-8بتاریخ ة للمیاه فرع المنطقة الشرقیةــن الھیئة العامــتم تجمیعھا م ،بناءعلى بیاناتمن اعداد الباحثة: در ــالمص
   .13من  3بیانات غیر منشورة، ص ,  ,ةــاالبار المنتج

  
  

23 
یتكون المشروع من خمسة مراحل لتغذیة المناطق الشمالیة من لیبیا بمیاه الصالحـــة           

  : وفیما یخص منطقة الدراسة , للشرب وغیرھا 

یومیًا من    3ملیون م  2منظومة النھر الشرقیة حیث یتــم نقــل  ففي المرحلة األولي وھي 

یومیًا إلي بنغازي ولھذا المرحلة   3حقلي آبار السریر وتازربو بالتساوي حیث ینتقل ملیون م   

خطین متجاورین من األنابیب أحداھما غربي من السریر إلي سرت واألخر شرقي حقل آبار           

كم جنوب شرقي مدینة    50ئر وتقع تلك اآلبار علي بعد ب 108تازربو إلى  بنغازي الذي یحتوي 

                )  1(.من المیاه یومیًا 3ویتم سحب ملیون م, بئر فقــط والباقي احتیاطي  98تازربو ویستغل منھا 

وتوجد في بدایة المنظومة من تازربو إلى السریر توجد محطة لتطھیر المیاه بالكلور          

یومیًا ومن خزان     3ملیون م  1,18فرع إلي بنغازي حیث یتم ضخ      ضمن خزان اجدابیا یتفرع 

كم جنوب شرق بنغازي التي یتم الضخ منھا إلي  50التي تقع علي بعد " عمر المختار في سلوق 

   )2.(مدینة بنغازي وما حولھا بمیاه العد بھ الصالحة للشرب
_______________________  

  .         178ص , المكتب المصري لتوزیع والمطبوعات , "لیبیا  موارد المیاه في", عطیة الطنطاوي ) 1(
  .  189ص , المــرجع السابـــــق ) 2(



ولقد ساھم ھذا المشروع بعد ربطھما بمنظومة شبكة إمداد المیاه لمدینة بنغازي            

وضواحیھا بخلط میاه النھر الصناعي العد بھ مع میاه الحقول الجوفیة المالحة لتحسین نوعیتھا       

من  ، )1(م 2003شھریًا سنة /  3م 20411538عبر شبكة األنابیب الممتدة إلى المدینة بضخ نحو 

  . میاه المشروع النھر الصناعي العظیم للمدینة وضواحیھا وتزاید تلك الكمیة في كل شھر 

33 

  -:تتمثل في مصدرین وھما    

   

حیث   ،خلیفة  في منطقة سیدي    الموجودة  توجد في مدینة بنغازي محطة واحدة لتحلیلة میاه البحر 

اال انھا تعمل فترات     )2(من میاه الشرب ،    3م160640نحو   م 2002بلغ معدل انتاجھا في سنة 

  .وتتعطل فترات اخرى بسبب انتھا عمرھا االفتراضي واحتیاجھا لصیانة دوریة

 

من أجل البحث عن مصادر آخري للمیاه واالستفادة منھا بكل الطرق الممكنة التي        

تتماشي مع أسالیب التقنیة الحدیثة في تنمیة الموارد المائیة وبذلك تم إعادة استخدام میاه الصرف  

كما تحد من    , ة تفیدھا  الصحي یتم استغاللھا في أغراض زراعة حیث یحتوي علي أسمدة مذاب   

التلوث البیئي حیث یتم التخلص منھ بطریقة عملیة بدال من صرفھا في البحر وتلویث البیئة               

  .    أو في اآلبار وتلوث المیاه الجوفیة )3(البحریة 

ــ و توج   ل بطاقة إنتاجیة صا لتــ م بناءھــوالتي ث, القوا رشة   يــدة فــة وحیـــد محطـ

بلغت كمیة   م 2004السنة حتى سنة  /  3ملیون م 9.85الیوم وإنتاج سنوي  - 3م 81000تصمیمھ 

ولكن تلك  المحطة ال تعمل طول العام حیث تتعطل          )4( السنة/  3م27000المیاه المنقاة حوالي 

  .لفترة طویلة برغم من تشغیلھا فھي تحتاج إلي صیانة وإصالح لإلعطاب المتكررة

  

  

  
_______________________  

  ).بیانات غیر منشوره( ,  م 2004ي زیارة میدانیة ف" مكتب الشؤون الفنیة , الھیأة  العامة للمیاه ) 1(
  8، ص)بیانات غیر منشورة (م 1989الشركة العامة للكھرباء ، مكتب الشؤون الفنیة ،) 2(
، الكویت ،   ة العربیة مجلة المدین " التخطیط البیئي للمدینة العربیة وعالقتھ بالسالمة الصحیة ",عادل عوض ) 3(

  .  السنة الثامنة ,  36 .ع, منظمھ المدن العربیة 
بیانات غیر   ( ,مكتب الشؤون اإلداریة والتدریب     , محطة القوا رشة المعالجة وتنقیة میاه الصرف الصحي    ) 4(

  . )منشوره
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اإلمطار والتي حجزت في      وھي المیاه السطحیة التي تسیل علي السطح عقب سقوط       

 الخزانات والصھاریـج أو تجمعـت فـــي األودیـة ، ویقدر الجریان السطحي في لیبیا بحـوالي          

حیث أقیمت علي العدید   )1(ملیون بودیان لمنطقة الجبل األخضر 80سنویًا منھا /  3ملیون م 260

حمایة التربة من االنجراف من  من تلك الودیان السدود لحجز میاھا االستفادة منھا في الزراعة ول

ناحیة ولحمایة المدینة والمناطق السكانیة من خطورة الفیضانات من ناحیة ، ولتغذیة الخزانات      

  . الجوفیة من ناحیة آخري 

سد وادي القطارة  في مدینة بنغازي حیث یعتبر أكبر أودیة الموجودة " وأھم ھذه السدود 

ویوجد بھا سدان لحجز المیاه    )2( 2كم52وطولھ  3كم1300في المنطقة حیث تبلغ مساحتھ   

واستغاللھا اقتصادیًا وتجنب مخاطر فیضانھ التي كانت تھدد مدینة بنغازي ، السـد األول رئیسي  

 )3(,3ملیون م  3.6والسد الثاني ثانوي بقدرة تخزینھ حوالي        3ملیون م  35بقدرة تخزین حوالي  

حیث تعتبر شبكة الصرف الرئیسیة للمیاه السطحیة والجوفیة إلى حوض بنغازي إما بحیرة عین   

  .)5(ملیون سنویًا 250التي یقدر مخزونھ بحوالي  )4(فھي نقطة الصرف الساحلیة للحوض  ةالزیان

كما أقیمت الصھاریج والخزانات لتجمیع میاه أتناء سقوط اإلمطار االستفادة منھا في           

  . لجفاف وغالبًا ما تكون لغرض الشرب وسقي الحیوانات مواسم ا

4 

شھدت مدینة بنغازي خالل القرن العشرین نموًا حضاریًا واقتصادیًا وعمرانیًا جعلھا من 

جذبًا للسكان ، حیث اقترب ذلك التطور مع بدایة تصدیر النفط الذي احدث تغیر  لیبیااكثر مدن 

مستوى الدخل القومي للبالد الناتج من عائدات النفط، إلى جانب وجود مینائھا  سریع في ارتفاع

البحرى الذي كان لھ دور فعال في نمو المدینة وتنفیذ خطط التنمیة الذي انعكس بدوره على 

  ارتفاع في نمو المدینة وتنفیذ خطط التنمیة الذي انعكس بدورة على ارتفاع المستوى 
________________________  

منشورات الجامة ,،الجزء االول 1،ابحاث في جیومورفولوجیة االراضى اللیبیة،ط   جوده حسین جوده  )1( 
  . 81ص ,  م 1973اللیبیة،بنغازى ،كلیة االداب،

.L .I . S Oil   and  water Ruter Resources  Survey   Hydro - Agricultural   E. G )2     (
Development  Eae                                                                                                              

  . 32ص , المرجع السابق ,  جغرافیة لیبیا البشریة ،محمد المبروك المھدوي ) 3(
 ع، رابلسـط وارد المائیة ،ـأمانة السدود والم, الحیاة ولة الماءجم,  "وض بنغازيـح ",حلف اهللا محمود  )4(

  . 22-21ص,  م 1977أكتوبر , السنة الثالثة , الثاني 
  . 279ص , المرجع السابق , عاما  30لیبیا في ) 5(



المعیشي للسكان وتحسین أوضاعھم الصحیة والتعلیمیة والخدمیة مما جعلھا مركز جذب 

ولة اتصال مدینة بنغازي بباقي مدن ھلس و كان المدینةلالیدى العاملة الداخلیة ومما زاد في س

من دراسة عنصرین  البدالجماھیریة دور فعال في ترویج التجارة وازدھارھا في المدینة ، لذلك 

  :رئیسین وھما

14 
الخارجي من یعد النمو السكاني للمدینة عامًال من العوامل االساسیة في زیادة االستھالك 

البضائع، فمن البدیھى أن كلما زاد عدد السكان زاد الطلب على السلع لتصبح ھناك قوى شرائیة 

  .تزداد معة حركة التجارة الخارجیة التى تؤثر على الجانب االقصادي للمدینة خاصًا وللدولة عامًا

لمدینة خالل لالسكاني فمن خالل تتبع النمو السكاني لمدینة بنغازي یتضح لنا التطور  

فنالحظ  م 2006إلى أخر تعداد في سنة  م 1973العقود االربعة التى مضت ابتداء من تعداد عام 

  :االتي

أن مدینة بنغازي شھدت نموًا سریعًا وزیادة مستمرة في عدد السكان وبذلك فھي تلعب 

  .صادي للمنطقة الشرقیة من الدولةتدورًا حیویًا في خدمة النمو االق

وصل ) م1984 -1973(لك حققت معدل نمو سكاني مرتفع مابین تعدادى ومن خالل ذ

سنویًا نتیجة لالھتمام بتحسین الظروف الصحیة والمعیشیة للسكان ، واصبحت ھناك % 4.7إلى 

  .احصاءات حیویة اكثر دقة وشمولیة خاصة بالسكان

 -1984( ومن ثم شھدت المدینة انخفاضًا نسبیًا في معدالت نمو سكانھا بین تعدادي

ا نخفاض مر الذي یرجع إلى سنویًا األ% 2.6كثر من أالزیادة  حیث لم تتعدى نسبة) ف1995

واستمر ذلك دخل الفرد وعدم قدرتھ علي توفیر متطلبات االساسیة للزواج مثل السكن وغیرھا ،

) ف2006 -1995(سنویًا مابین تعدادي % 1.9االنخفاض حتى وصول معدل النمو السكاني إلى 

  ). 7(  یتضح من الجدول كما 
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1973  283965  73/1984  4.7  
1984  431791  84/1995  2.6  
1995  556000  95/2006  1.9  
2006  674951      

 1984،  1973: النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان لسنوات التالیة  –أمانة التخطیط االحصاء والتعداد . ع.ش.ش.ع.ج) 1: (المصدر 
  .م 2006، 1995، 

  -:ثم حساب نسبة النمو بین التعدادین حسب المعادالت االساسیة التالیة*

  :بعاملین أساسیین وھما ویتأثر النمو السكاني

Loq     = حیث أن    الناتج =      2ك  
  ھـ ×ن        1ك              

Loq  =عدد السكان في التعداد األول   =  1لو   ك  
  عدد السكان في التعداد الثاني=  2ك                
  0.4343دار ثابت وھو  ــمق=  ھـ                  
 الفترة الزمنیة الفاضلة بین التعدادین = ن                  

 

الفرق بین معدل "یتمثل في الموالید والوفیات والتي ینتج عنھا الزیادة الطبیعیة وھي 

  .)1("الموالید ومعدل الوفیات في الكتلة السكانیة

1 
تاثیرھا على زیادة وثبات حجم تعد الموالید من اھم اشكال الحركة السكانیة من حیث 

متذبذبة ما بین ان معدالت الموالید :  )8(، ونالحظ من خالل الجدول رقم  ان في المدینةكالس

الف في تعداد / 46.9من فترة الخرى ، حیث بلغت معدالت الموالید نحو  تضنخفأاالرتفاع و

لظروف الصحیة الف نتیجة لتحسین ا/ 46.1بنحو  ف1984تعداد  وسجلت فى م 1973سنة 

م لدول واالھتمام الكبیر برعایة االوالمعیشة وتوفیر فرص العمل وارتفاع المستوى التعلیمي في ا

والطفل حیث اقامة مراكز خاصة لھم كل تلك العوامل زادات من نشاط الھجرة الداخلیة 

  .لیدوالخارجیة الى مدینة بنغازي وارتفاع معدالت الزواج وبالتالي ارتفاع معدالت الموا

  

  
__________________________  

منشورات جامعة قاریونس،    ,ازي بنغ  ، التوزیع والنمو السكاني في منطقة سھل بنغازي    منصور الكیخیا ،  )1(
       . 9 ص ,االولي.ط



دى إلى تدھور االوضاع االقتصادیة إ م 1992ال أن فرض الحصار على لیبیا في سنة إ

في الدولة الذي ترتب علیھ انخفاض في مستوى الدخل وارتفاع االسعار وعدم توفر فرص العمل 

دى إلى عودة العمال إلى موطنھم االصلى إلى جانب عدم توافرالمسكن وبالتالي انخفاض إ

  .28.6بنحو  م 1995تعداد ر على معدالت الموالید، الذي انخفضت فیھ ـثأزواج ـــدالت الــمع

2 
تعمل الوفیات على تناقص عدد السكان في المدینة ، وھي توثر في حجم والتركیب 

  .مد الحیاةإباعتبارھا مرتبطة بمتوسط العمر والنوعى والعمري للسكان 

داد أن معدالت الوفیات في مدینة بنغازي قد بلغت ذروتھا في تع) 8( ونالحظ من الجدول

معدالت الوفیات كثیرًا عن السنوات  تانخفض ثم ) الف /8.7(ذ وصلت إلى إ م 1973سنة 

  .نتیجة لتحسین االوضاع الصحیة للمواطنین ) الف/ 4.8(م إلى 1995السابقة في تعداد 

في مدینة بنغازي ثم  م 1973سنة  )الف /38.2(طبیعیة فأن معدلھا بلغ نحو ما الزیادة الأ

/ 23.8(حیث استمر ذلك االنخفاض حتى وصل إلى م  1984دادـفي تع) الف/40(ى ـت إلــارتفع

  .م 1995في تعداد  )الف

  

8 
1973

19841995 
    
1973  46.9  8.7  38.2  
1984  46.1  6.1  40.5  
1995  28.6  4.8  23.8  

  :المصدر             
  ، م 1980انة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط ، مصلحة االحصاء والتعداد االحصاءات الحیویة ، أم -1                 

  .ف1983طرابلس             
  -1995-1982: الھیأة الوطنیة للمعاومات والتوثیق االدارة العامة لالحصاء والتعداد االحصاءات الحیویة - 2            
  .ل.ت.د: ، طرابلس  م 1998             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
   :تعرف الھجرة بأنھا

  فــي تغیران وتتمثل ــــن أشكال التحرك الجغرافي أو المكاني للسكـــــشكل م" 
  . )1(" ضحًاأتحدیدًا و  یة محددةردأمحل االقامة المعتاد بین مناطق جغرافیة او   

  

ولعامل الھجرة دورًا بارزًا في زیادة النمو السكاني لمدینة بنغازي، حیث تعرضت 

  ،ومیة والمرافق والخدماتكالمدینة لتیارات قویة من المھجرین الیھا وذلك للعمل في المصالح الح

في مدینة مصراتة ومناطق الجبل واستقبلت المدینة المھاجرین من المدن الداخلیة المتمثلة خاصًا 

التي سجلت بنسبة الزیادة ) م 1984 -1973(في الفترة الممتدة مابین تعدادین  وذلكخضر األ

دات نتعاش المدینة وتطورھا اقتصادیًا بعد االستفادة من عائأوھي مرحلة % 4.7السكانیة بنحو 

  .النفط

زدادات قدرة أحیث  لیبیا العاملة من خارجصبحت مدینة بنغازي مركز جذب لالیدي أو

عمال في جمیع المجاالت لتنمیة المدینة األ المدینة على استیعاب المزید منھم وذلك لتوافیر

عداد وضواحیھا ، وتشیر المعلومات أن نسبة المھاجرین إلى المدینة من اللیبین وغیر اللیبین في ت

وبلغت نسبة صافي الھجرة مضافًا  من مجموعة السكان% 40.3و ـــغ نحــــد بلــــق م 1973

ى ـمن مجموع السكان حیث بلغ عدد المھجارین إل% 34.2حوالى لیبیا المھجرین من خارج  یھالإ

  .)3( رجاع أسباب الھجرة إلى االسباب االتیةأمكن وی،  )2(نسمة 16 224المدینة حوالي 

حوال االقتصادیة في المناطق الداخلیة قبل البدء في تنفیذ مشاریع التنمیة في الوقت األ سؤ -1

    .نفسة تتحسن االوضاع المعیشیة داخل مدینة بنغازي

العمل في مدینة بنغازي باجور مرتفعة وثابتة وتوفر الخدمات االجتماعیة  صتوفر فر -2

راعیة وتدني مردودھا المالي للسكان المناطق راضي الزاریة وغیرھا في المقابل تدھور األواالد

  .  ةـــداخلیـــال

تركز بعض المرافق التعلیمیة مثل الجامعات والمعاھد التي تجذب الطالب في تحسین  -3

  .مستواھم العلمي واستقرارھم في المدینة لتوفیر فرص العمل والمستوى المعیشى االفضل

  

  

  
________________________  

  .19، ص  م 1973التخطیط ، مصلحة االحصاء والتعداد الھجرة الداخلیة ، أمانة ) 1(
  .129المرجع السابق ، ص ,  جغرافیة لیبیا البشریة ، محمد المبروك المھدوي ) 2(
  .130ـ129المرجع السابق ، ص ـ ص ) 3(



دور القیادي للمدینة بالنسبة للمناطق الجغرافیة التي حولھا على اعتبار وجود میناء بنغازي ــال -4

  .لیبیاالبحري الذي یخدم مناطق المجاورة وكذلك لباقي مدن شمال شرق 

24 
غازي وھو ثاني السھول اللیبیة من حیث إن وقوع مدینة بنغازي في منطقة وسط سھل بن

جعلھا ت ألنھا االتساع والقیمة االقتصادیة ودورھا كمركز عمراني ریئسي في المنطقة الشرقیة

مركزًا تجاریًا تتجة الیھ اغلب طرق المواصالت الذي سھل في نقل البضائع بین میناءھا والمدن 

  .الشرقیة 

روف الطبیعیة للبالد حیث تمتد الطرق الرئیسیة كما تتأثر الطرق البریة في المدینة بالظ

، على الرغم من سعي ل أو في المناطق المؤھلة بالسكانمنھا في كثیر من االحیان موازیة للساح

الدولة وراء تحسین الطرق الصحراویة التي تربط المدن الساحلیة في الشمال بالمدن الداخلیة في 

  .عل تلك الطرق تحتاج إلى صیانة دوریةالجنوب اال أن صعوبة الظروف الطبیعیة تج

وعلیھ فشبكة طرق المواصالت الحالیة في مدینة بنغازي یمكن تقسیمھا إلى قسمین 

  .)1(:وھمارئیسین 

 

وھو خط یمتد من مدینة بنغازي حتى الحدود المصریة من ناحیة الشرق مارًا بجمع 

تقع في الشرق، ویمتد حتى الحدود التونسیة من ناحیة الغرب مارًا المدن الساحلیة اللیبیة التى 

  .بجمیع المدن الغربیة في لیبیا على الساحل

كیلو متر وھو من أھم الطرق  1900وھو طریق الدرجة االول حیث بلغ طولھ حوالى 

في البریة الذي یربط میناء بنغازي بظھیرھا ، كما أنھا طریق مزدوج تتفرغ منھا طرق سواءًا 

  .شمالھ أوجنوبھ ترتبط بھ مباشرة 

  )).3( شكلانظر ال: (ومن أھم الطرق الساحلیة التي تربط المدینة بالمدن الساحلیة ھما

طریق یربط بنغازي بتوكرة ثم البیضاء ثم یمتد حتى درنة بعدھا طبرق حتى البردي في  -1

  .الشرق 

ثم سرت  بمنطقة تسمى بن جوادارًا یمتد طریق ساحلي من بنغازي إلى اجدابیا ثم البریقة م -2

  . ویمتد حتى مصراتھ یلیھا الخمس ثم طرابلس حتى زوارة في الغرب

  

  
________________________  

  .358 المرجع السابق ، ص  , جغرافیة لیبیا البشریة ، محمد المبروك المھدوي  )1(



العمرانیة وھي غالبًا متفرغة طرق داخلیة وھي طرق تربط مدینة بنغازي ببعض المراكز  -ج

كیلو متر اال أنھا ذات منفعة تجاریة في  100من الطرق الساحلي وھذه الطرق الیتعدى طولھا 

طریق یربط بنغازي بسلوق، : نقل البضائع من المیناء إلى تلك المناطق، ومن أھم تلك الطرق

  .وبنغازي باالبیار وطریق یربط بنغازي ببنینة

  .الكفرة–طریق بنغازي  -و

– 

وھي خطوط طویلة تمتد من مدینة بنغازي إلى الجنوب وھي ذات أھمیة تجاریة في 

بنغازي باجدابیا تبادل البضائع بین المیناء والمدن الداخلیة في الجنوب ومن أھمھا طریق یربط 

ولكن  وي معبدیمتد حتى اوجلة ثم جالو وھو طریق معبد ثم یمتد إلى الكفرة عن طریق صحراو

  .یحتاج الى صیانة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

تعدد المسمیات لمدینة بنغازي فسمیت باسم یوسبریدس في عھد األغریق وبرنیتشى في 

عھد البطالمة وبرنیق في عھد الرومانى ومرسى ابنى غازي في العھد العثماني األول إلى أن 

المؤرخین التاریخیین في تحدید  اسمھا على بنغازي في وقتنا الحالي ، ولكن اختالفاستقرء 

  .الفترة الزمنیة لنشأة وظھور المدینة ، فھناك من یرجعة إلى العصور القدیمة قبل مجئ االغریق

ولكن ما أتفقت علیھ المعطیات التاریخیة ھو ارتبطت  نشأة المدنیة بوجود المیناء المعطل 

المتوسط یسمح لرسو السفن التجاریة أو الحربیة ، ومن خالل ذلك قد قسمت الدراسة  على البحر

  : إلى فترات تاریخیة وھي

1-:  

یرجع بعض المؤرخین التاریخیین تاریخ تأسیس المدینة إلى فترة ظھور األغریق عندما 

 –من وصف المدینة یوسبریدس ، حیث كان ھیرودوت أو(*)"النبتابولیس" أسسو مدنھم الخمسة

بنغازي بأنھا تقع على شاطئ البحر والمستنقع على رأس مرتفع قلیًال  مما یجعلھا وسط المیاه 

شحات حیث  - ملك قورینا) اركسیالوس الرابع(، وأن بروز المدینة كان مرتبطًا بملك )1(تقریبًا

أقیم بینما تحالف اقتصادي بتوحید  كانت المدینتان االكثر تنافسًا على السلطة داخل األقلیم لذلك

العملة لتصبح عملة مشتركة واحدة تضمن بذلك قورینا تصدیر منتجاتھ عن طریق میناء 

ونتیجة لقوة العالقة بینھما فقد اكد المؤرخ جود تشایلد أن مستوطنین  )2(یوسبریدس للعالم الیوناني

  .)3(من قورینا ھما الذین قاموا بتأسیس مستوطنة یوسبریدس

ومن خـالل موقع مدینة یـوسبـریدس حتم علینا النـظر إلى طبیـعتھا الجغـرافیة ، حیث              

  السبب الرئـیسي وراء اختیار االغـریق لـموقع المدینة ھو وجـود لـسان صخـري یمتـد  كان
______________________  

   .یو سبریدس -تاوكـیرا -یتمو لیماس -ابـولونیا -متمثلة في قوریـنا: النتابولیسى ) *(
م  1967األولى ، . األول ، بنغازي ، دار لیبـیا للنشر ، ط . ، ج  بنغازي عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة ،  )1(

   .19، ص 
وحتى بدایة العصر    .م.قرن السابع ق من ال  -صاديـتاریخ برقة السیاسي واالقت  رجب عبدالحمید األثرم ،    ) 2(

   . 42م  ، ص 1975الثـانیة ، . منشورات المنشأة الشعبیة ، ط الروماني ،
، بنغازي ،  التاریخ اللیبي القدیم منذ أقدم العصور حتى الفتح االسالمي     ،عبداللطیف محمود البرغوثي ) 3(

   .265 -264، ص م 1971بیة، ـمنشورات الجامعة اللی



بسبخة السلماني عند مقبرة سیدي اعبید الذي كان  -)1( البحر ویتصل بمیناء داخليداخـل 

الــذي ضمــــن بذلك استمـرار  )2(عبارة عن مستنفع عمیق یسمح لرسو السفن في ذلك الوقت

الحیاة فیھا حیث كان مرتبطًا بوظیفتة كقلعة حربیة وكمیناء صغیر یخدم مصالح االغریق إال إنھا 

مما اضطر معة االغریق إلى نقل  )3(یعد تدریجیًا نتیجة لزحف الرمال على المیناءاقفل فیما 

المدینة لموقع جدیـــد بالقرب مــن البحـر ، وكان ذلك الموقع عبارة عن شریط من الیابسة یبرز 

، بینما ھناك رإى أخرى یرجع فیھا نقل )4(في البحر ویفصلھ عـــن المستنقع ومینـــاء یوسبریدس

المدینة إلى الموقع الجدید بسبب مضایقة القبائل اللیبیة لالغریق مما أدى إلى نقل المدنیة من 

  .)5(الموقع القدیم إلى الموقع الجدید عن الشریط الساحلى بین البحر والمستنقع

ومھما كانت االسباب وراء نقل المدینة إلى  موقعھا الجدید عند البحر ، اال أن االغریق 

لیكون مینائھا  -سھا على شریط من الیابسة یبرز في البحر ویفصلھا عن المستنقعقاموا بتأسی

قضى ) بنغازي(بجانھا یخدم مصالحھم الحربیة والتجاریة إال أن قیام البطالمة بتأسیس برنتیشى 

  . على حكم االغریق

2 
تكریمًا لالمیرة برنتیشى زوجة بطلیموس " برنتیثي" سمیت المدینة في تلك الفترة باسم

الثالث،وتأسست مدینة برنتشى على موقع جدید في مكان بارز على الشاطئ فوق التؤ المتصل 

، حیث یشغل حالیًا وسط مدینة بنغازي علــــى الجانب الغربي من سبخة )6(بیـــن البحر والبحیرة 

 ني ویمتد في االتجاه الشمالي الشرقي حتى الفندق البلدي وإلى االتجاه الجنوبي الشرقي عندالسلما

، فقد كانت برنتشى ھي مرحلة أتمام لعملیة النقل التي قام بھا االغریق في )7(الملعب الریاضي

  .نھایة حكمھم

  
_____________________  

  337محمد المـبروك المھدوي، المرجع السابق،ص )1(
، الســنة الســادسة عشر، ع    یةـمجلة البحوث التاریخ ، " حفریات مدینة یوسبریدس"أحمد مصطفي ابوزیان،) 2(
  .149م  ، ص1994 –الثـاني، یولیو .
م  ، 2003الثـانیة ،  .صالح جبریل، بنغازي، دار الكتب الوطنیة ، ط . ، ت تاریخ مدینة بنغازيجولد تشایلد، ) 3(

  . 17ص
م  1979الثـالثة،  . ، بنغــازي، منشورات جامعـــة قــاریونس ، ط     ھاـقتـوشقی ا، نشأة قورینحيابراھیـــم نص) 4(

  . 119، ص 
وحتى بدایة العصر  .م.من القرن السابع ق -صاديـتاریخ برقة السیاسي واالقت رجب عبدالحمیداألثرم ، ) 5(

  .127، المرجع السابق، ص  الروماني
  .120ق ، ص ــــالساب عـــابراھیم نصحي ، المرج) 6(
 ة االداب،ـمجلة كلی ، "كتشاف جدید لمقابر من العصر الروماني في منطقة سیدي حسینأ"أحمد رجب غزل،  )7(

  .19، ص م 1974 ، سنة السادس .ع، م 31السنة 
  



واصبحت برنتشى مزدحمة بالسكان حیث اشتھرت اسواقھا بمختلف أنوع البضائع 

، حیث صدر القمح من روما الى قرطاجة باعتبارمیناء )1(البحريالقادمة الیھا عبر مینائھا 

برنتشى حلقة وصل بینھا وبین مصر مــن ناحیة آخـرى ، االمر الذي ادى إلى ازدھار برنتشى 

حتى اصبحت اسواقھا مفتوحة على جمیع انواع السلع مما زاد من توسیع المیناء وزیادة النشاط 

عندم دمرت بسبب أجتیاح موجھ من الجراد للمدینة . م.ق 125التجاري بالمدینة حتى عام 

وأنتشار الوباء الذي فتك بالسكان وزاد من ھالكھا عندما حاصرھا الجیوش المعادیة للقضاء على 

بالتنازل عنھا إلى الرومان قبــل ) بطلیموس الثامن(البطالمة ، وبذلك أجبر اخر ملوك البطالمة 

  .)2(وفاتـــھ 

3 

م بموجب وصیة .ق 196أنتقلت مدینة برنتشى من ایدى البطالمة إلى ایدي الرومان سنة 

تحت الحكم الروماني فترك لھم ) بنغازي -برنیق (لیصبح أسمھا الجدید ) بطلیموس الثامن(من 

حریة التصرف في شؤونھا التجاریة والزراعیة ادى بذلك إلى تصدیر المنتجات الزراعیة 

  .)3(یوم الول مرة إلى روماوخاصة نبات السلف

على الرغم من اھتمام الرومان بالنشاط التجاري للمدینة من خالل تطویرمیناءھا وحمایة 

اال أن ھذا المیناء احتفظ  -القوافل التجاریة التي تأتي من جنوب لیبیا وتصدر بضائعھا عبر المیناء

ذي كان علیھ خالل العھد ببعض نشاطھا الذي لم یتمكن من خاللھا الوصول إلى المستوى ال

البطلمي ، فذلك االھتمام كان متمركزًا على مدن وموانئ اقلیم طرابلس وأھمال مدن ومواني اقلیم 

برقة ویرجع ذلك إلى الفوضى التي كانت تعم المدن الساحلیة ببرقة وذلك بعد مقتل االمبراطور 

الداخل حیث دمرت كل  م وظھرت ثورة الیھود ضد الرومان من.ق235عام  االسكندر سفیروس

ماتصل الیھ ایدیھم لتسبب في دمار شامل للمدینة شلت معھ حركة التجارة بالمیناء حتى امتدت 

  .)4(إلى طرابلس فنعكس ذلك على االوضاع التجاریة واالقتصادیة في تلك الفترة

  

  
______________________  

. ، بنغازي منشورات جامعة قاریونس ، ط  قیةـدراسة وثائ: حكایــة مدینتي بنغازيإبراھیم أحمــد المھدوى،  )1( 
  .21م  ، ص 2008األولى ، 

المرجع  ، التاریخ اللیبي القدیم منذ أقدم العصور حتى الفتح االسالمي       وثي ،عبدالطیف محمود البرغ  ) 2(
  .490،صالسابق

  . 439المرجع السابق ، ص ) 3(
  .99المرجع السابق ، ص، المواني اللیبیةحسین مسعود ابومدینة ،) 4(



واستقرت الجالیة الیھودیة في برنیق حیث كانت كبیرة ومنظمة استطاعت عند اندالع 

  أن تحدث أثرًا واضحًا في تدمیر برنیق مما أضطـــر  (*)م 115الثورة الیھودیة في قوریني عام 

، لتصبح )1(م بھدف القضاء علیھ118إلى أرسال حملة ضخمة سنة ) تراجان(معھ االمبراطور 

وكاد ان  )2(برنیق خالیة من السكان ویعجز الرومان النھوض بھا واعادتھا إلى ماكانت علیھ

  .  یختفى اسم برنیق إلى أن جاء الفتح االسالمي

4 
م عندما فتح مصر 642ترجع بدایة الفتح االسالمي لبرقة إلى عھد عمر بن العاصى سنة 

اقلیم برقة للفتح االسالمي الذي تابع فیھ عمر بن العاصي سیرة على م ، وبعد أن خضع 641سنة 

الطریق الساحلى القدیم مستھدفًا مدینة طرابلس لیفتح في طریقة بقیة مدن برقة مثل توكرة 

  .)3(وبرنیق

وسمیت مدینة بنغازي باسم برنیق في تلك الفترة ، التي ھي عبارة عن بقایا اطالل رماد 

في كتابة نزھة المشتاق في أختراق األفاق على ) االدریسي(ث ذكر لنا مھجورة من السكان حی

أنھ أقلیم خالي من السكان ، كماذكر یاقوت الحموي في كتابھ معجم البلدان على أنھا مدینة تقع بین 

األسكندریة وبرقة على الساحل ولكنھ یخطي في تحدید موضعھا الجغرافي ، وكذلك یخطي 

قع  المدینة علي انھا  تقع على ساحل البحر المالح ولھا میناء عمیق الیعقوبي عندتحدیدھا لمو

، وتحدث ابن خلدون عن برنیق على انھا )4(وعجیب في االتقان والجودة ترسوا علیھ المراكب،

، وخالل تلك الفترة لم یحظى میناء برنیق بأي إھتمام ولم یذكر عند )5(صحراء یعیش بھا البربر

عض السفن االسالمیة التى وصلت من میناء األسكندریة حیث كان وصول السفن إلیھا إال ب

  . )6(األھتمام منصبًا على میناء طلمیثة 
  
  

___________________________  
 -كان السبب في اندالع تلك الثورة ھو قیام الرومان بفتنة بین االغریق والیھود في عھد االمبراطور ماجوش    )*(

م عند وقف مع االغریق ضد الیھود وانزل بھم مختلف انواع العذاب حتى اندالعت الثورة االول وتم القضاء     38
لمزید من المعلومات انظر الطیب    .. الثانیة  علیھ بفرض الرومان ضربیة لترھق الیھود وتسبب في اندالع الثورة

محمود حمادى ، الیھود ودورھم في دعم االستطان البطلمى والرماني في اقلیم برقة ، بنغازي ، منشورات جامعة 
  .  80-78ص –، ص  م 1994االولى ، . قاریونس ،ط 

محمد بن عامر ، بنغازي، الوكالة     روؤف: ،ت ، بنغازي في العقد الثاني من القرن العشرینالدیركو تیجاني ) 1(
  .13م ، ص 2003األولى ، . اللیبیة للترقیم ،ط

  .190،المرجع السابق، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة  ) 2(
  .29المرجع السابق ، ص  ،تاریخ مدینة بنغازي د تشایلد ،لجو) 3(
  .34،35محمد مصطفى بازامة ،  المرجع السابق، ص  )4(
م ، 1967الـثالثة،  . ، بیروت ، دار الكتاب التباني ، ط    تاریخ ابن خلدون   ) مقدمة (، عبدالرحمن ابن خلدون  ) 5(

  .104ص 
  .151، المرجع السابق ، ص المواني اللیبیة،حسین مسعود أبومدینة ) 6(



م عندما ورد اسمھا على خریطة كان .ق1250وأختفى اسم برنیق ولم یذكر حتى عام 

، ویرى جوتشایلد بأن المدینة لم یعد بنائھا وتعمیرھا إالسنة )1(البحار االوربیینیھتدى بھا 

ف على ید مجموعة من التجار اللیبین من طرابلس ومصراتھ عندما اتخذوھا كمحطة إثناء 1450

م  عندما برزت 1579، وظھر اسم مرسي أبني غازي سنة )2(عبورھم للتجارة مع اھالى درنة

، ویعرف ابن غازي بأنھ ولي صالح دفن )3(ھا على بن أحمد السفاقسيعلى خریطة قام برسم

  ).م 1711-1638:(بالقرب من المیناء لذلك سمیت المدینة بأسمھ العھد العثماني األول

تطور مدینة بنغازي في بدایة العھد العثماني األول حیث كان یقصدھا تجار من مدینتي 

طرابلس ومصراتھ لغرض الربح بسبب موقعھا الجغرافي القریب من البحر ووقوعة وسط 

سبخة سیدي یونس التي سھل قربھا من  -سبخة الكیش –مالحات كبرى وھي سبخة السلماني 

المیناء في نقل الملح بأقل جھد ووقت إلى البلدان االوربیھ مما شجع على استقرار ھوالء التجار 

بالمدینة ، استطاعت ھذه المدینة النھوض مجددًا على ید التجار القادمون من طرابلس ومصراتھ 

وجدوا في جمع الملح مصدرًا للرزق مما جعلھم على باالضافة لبعض السكان الفقراء الذین 

، وعادت الحركة التجاریة تزدھر بالمدینة ومیناءھا مرة آخرى )4(االستقرار بالقرب من المیناء

حیث اصبحت السفن الیونانیة تتبادل البضائع مع تجار المدینة واصبحوا تجار طرابلس 

  . )5( ومصراتھ یشكلون سكان المدینة منذ تلك الفترة

وتأتي بعد ذلك فترة حكم محمد الساقزلي للمدینة حیث أرسل حملة عسكریة بحریة وبریة 

، وأنزل اسطولھ في میناء بنغازي )6(بقیادة عثمان بك ویوسف بك لالحتاللھا وتشید قلعة بھا

، )7(یتكون من الفأ وخمسمائة جندي من االنكشاریة وستة مدافع میدان والفین من الفرســــان

، )8( ــن المدینة وتكـــون مصدر حمایة للجنـــود العثمانیین مع إصالح المرفأ الموجود بھالتحصیـ

  التجارة بین طرابلس وشید عثمان الساقزلي القلعة على قربة من البحر والتي ازدھرت فیما بعد

  
_____________________  

عبدالحفیظ المیار، أحمد البازورى ،  طرابلس ، منشورات     : ،ت  ، تاریخ لیبیا منذ اقدم العصورجوز رایت ) 1(
  .88م  ، ص 1972األولي ، . دار الفرجاني ، ط

  .29، المرجــــع السابـــــق ، ص  تاریخ مدینة بنغازي ،جـــولد تشایلـــــد ) 2(
  .31بق ، ص، المرجع السا قیةـدراسة وثائ: حكایــة مدینتي بنغازيأبراھیم أحمد المھدوي ، ) 3(
  .244، المرجع السابق ، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة) 4(
، بنغـازي، )م 1949-1939(، سنوات الحرب واالدارة العسكریة البریطانیة في برقة   أحمد محمد القالل ) 5(

  .287م ، ص 2003األولي ، . منشورات جامعة قاریونس ، ط 
محمد عبدالكریم الوافي ، بنغازي، : ، ت اللیبیة منذ الفتح العربي حتى القدوم االیطالي، الحولیات شارل قیرو ) 6(

  .148م  ، ص 1994الثـالثة ، . منشورات جامعة قاریونس ، ط
  .251محمد مصطفي بازامة ، المرجع السابق ، ص ) 7(
  .162، ص المرجع السابق ،لیبیا ،عزیز محمد حبیب)8(
  



،كما قام بوضع تنظیمات اداریة للمدینة ومیناءھا )1(نیین لساحل اللیبیىوبنغازي بعد حمایة العثما

، وقامت المدینة على )2(حیث فرضت ألول مرة العوائد الجمركیة على دخول وخروج البضائع

تجارة االستیراد والتصدیر عبر مینائھا البحري حیث صدر العسل والسمن إلى طرابلس و بعض 

  : على النشاط التجاري لمیناء بنغازي ، بقولةالناصر دول أوربا، حیث یخبرنا ابن 

  یتوجد القاصد مرسي بنغازي وھي مرسة حسنة بسفح الجبل االخضر وفي تلك "           
  وتحمل كــل ذلك السفن إلـــى ... المرسي تصـب أودیـة السمن والعسل والشحـم         
  .)3("طرابــلس وجربة وماورائھا من البلدان        

5 
 -1711(بعد استقرار االوضاع السیاسیة في االقلیم حیث تمكن أحمد باشا القرمانلي 

، غیر )4( من القضاء على الثورات التي ظھرت في بدایة حكمة اخضع اإلقلیم لسیطرتة) م 1745

  :أن الفوضى عمت من جدید لتحدث خراب ودمار بالمدینة حیث قال عنھ الورثیالني

  مدینة ابن غازي على شاطئ البحر فیھا مدینة طیبة فال بأس بھـا لكونة مرسى"        
  في تربة سبخة وفیھا بساتین من ناحیة آخرى وارضھا طیبة المزارع بلدة طیبة         

  .)5("طیبة مباركة تصلح للمال غیر ان العرب جارو علیھا وعلى اھلھا                      
  

شھدت المدینة اضطرابات سیاسیة أثرت ) م 1759 -1745(بنھ محمد باشا أما في عھد ا

على حركة التجارة بالمیناء التي تركزت على القرصنھ البحریة وأھمال الشؤون الداخلیة للمدینــة 

  .   )6(في عھده مما آدى إلى تدخل القناصل االجانب حیث نظمت مؤامرات ضده إال أنھا فشلت 

 ستمرت التي) م 1794 -1754(المدینة مع بدایة عھد على باشا  واستقرات االوضاع في
  غازي سیطرت العثمانین علیھ، حیث اكد الورثیالني عند عودتھ من الحج مارًا على مدینة ابن

  
  
  
  

_________________________  
، بنغازي، منشورات   إبراھیم أحمد المھدوي   : ا، ت العالقات البحریة بین لیبیا وایطالی    كامیللو مانغروني ، ) 1( 

  .99م  ، ص 1992األولى ، . جامعة قاریونس، ط
  .150، المرجع السابق ، ص  ، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى القدوم االیطاليشارل قیرو  )2(
األولى ،  . ، طرابلس، دار مكتبة الفكر ، ط    الحاجیة من ثالث رحالت في البالد اللیبیة      على فھمي خشیم ،  )3(

  .128-127ص  -م ، ص1974
عماد  : ، تتاریخ لیبیا في العصر الحدیث في منتصف القرن السادس عشر مطلع القرن العشرین   ابروشین ، ) 4(

  .115-114ص  -م ، ص2005الثانیة ، . حاتم ، طرابلس، مركز الجھاھد للدراسات التاریخیة ،ط
، بیروت، دار الكتاب العربي ،    نزھة األنظار في فصل علم التاریخ واألخیار   الحسین بن أحمد الورثیالني ، ) 5(
  .611م  ، ص 1974الـثانیة ، . ط
خلیفة محمد التلیسي ، بیروت، دار الثقافة،       : ، ت م 1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة    اثورى روسي، ) 6(

  .194م ، ص 1974



ن موجودن في المدینة وأن الباشا محمود بك یحكمھ نیابة عن اخیھ على بأن العثمانیو

              :   باشا حیث قال

  ھي مدینة طیبة الباس بھا لكونھ مرسى سنة تعم حكمة الباشا نافذ فیھم "     
  .)1(..." واخوة ھـــو البـــاي یحكــم فیھا        

  
تدھورت بسبب اتباع محمد باشا سیاسة القرضة إال أن االوضاع التجاریة واالقتصادیة 

  .)2(البحریة لزیادة ثروتھ الذي قابلھا تدھور لالوضاع التجاریة البحریة للبالد

الذي ترعرت فیھ المدینة وأصبحت ) م 1832 -1775(ویأتي بعد ذلك عھد یوسف باشا 

غیر أن مركز حضاري تقصدھا السفن من طرابلس وتونس وتركیا لغرض تبادل للبضائع، 

الدول األوربیة ساعدت على أنھاء حكمة بسرعة حیث تمكنت انجلترا وفرنسا من تدمیر 

األسطول اللیبیي التي انھارت معھ التجارة البحریة وكذلك عمت الفوضى في المدن اللیبیة بسبب 

فرض الضرائب والصراع على السلطة مما أضطر معة یوسف باشا للتنازل عن الحكم ألبنة 

  .  )3(لینتھي بذلك حكم القرمانلي) م 1835 -1832(على باشا 

618351912 

م كمرحلة جدیدة في التنظیم االقتصادي 1835بداء الحكم العثماني الثاني للبالد في سنة 

 ف حیث استمر عثمان1836واألداري للبالد إال أن الحكم القرمانلي لم ینتھي فعلیًا اال في سنة 

أجبرتة على ) محمد رئیف باشا(باشًا حكمة على مدینة أبن غازي التي سیـرت ضده حملة بقیادة 

  .)4(التخلي عن حكمة للمدینة واللجؤ إلى مالطا

م  بدأ الحكم العثماني الثاني فعلیًا على البالد وقسمت بذلك إلى تنظیمات 1836ومن سنة 

لتصبح متصرفیة قائمة بذاتھا تعمل من قبل  اداریة شملت على والیة طرابلس ومتصرفیة بنغازي

اسطنبول واصبح حلیم باشا حاكما لھا ، حیث شھدت متصرفیة بنغازي عدة اصالحات وتنظیمات 

  .)5(لالوضاع االقتصادیة عرفت بسیاسة التحدیث التي أخذت بسببھا التجارة تنتعش

  
________________  

  .611، المرجع السابق ص  ر في فصل علم التاریخ واألخیارنزھة األنظاالحسین بن أحمد الورثیالني ،  )1(
طھ فوزي، طرابلس ، معھد الدراسات    : ، ت ، طرابلس الغرب تحت حكم االسرة القرمانليرود لفوامیكاكي ) 2(

  .92م  ، ص 1961العربیة ، 
  .151، المرجع السابق ، ص الحاجیة من ثالث رحالت في البالد اللیبیةعلى فھیم خشیم ، ) 3(
  .287، المرجع السابق ، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة )4(
 -م ، ص1988، طرابلس ، دار العربیة للكـتاب،    المجتمع العربي اللیبي في عھد العثمانيتیسیر بن موسي ، ) 5(

  .18-16ص



التنظیمات " بأسم  وجاءت أول ھذه التنظیمات على ید محمد أمین باشا التى عرفت

ولكي تصبح مستقلة عن . )1(الخیریة لمحاولة اعادة تنظیم الجھاز االداري في المتصرفیة 

  . )2(طرابلس والخمس والجبل الغربي وفزان

قام یوضع قانون جدید لتقسیم البالد إلى ) م 1876- 1861(أما في عھد عبدالعزیز االول 

، ووضع خلیل باشا  )3(سناجق ثم إلى قضیة ثم إلى قريوالیات فكانت طرابلس الغرب تنقسم إلى 

أسس للتقسیمات االداریة خالل حكمة متصرفیة بنغازي حیث قسمت إلى ) م 1863-1868(

قائمقامیات ومدیریات ووضع نظم لألدارة المركزیة للمتصرفیة وحدد اختصاصات الحاكم 

  .)4(ناء ومسئولیات ووضع تنظیم لالدارة الجمركیة على البضائع بالمی

م  فقد تطور فیھ المیناء ألول مرة 1869وفي عھد على باشا والتي بدأ حكمة للمدینة سنة 

حیث قام بتنظیفة من الرواسب المتراكمة والشعاب البحریة وجرف الرمال وبقایا السفن 

، ووضع سفینة حربیة مھماتھ )5(المتحطمة عند مدخل المیناء لتسھیل عملیة دخول وخروج السفن

، واصدار قانون )6(بة الشواطئ المیناء لمنع تھریب وطرد صائدى االسفنج الغیر المرخصینمراق

الرشاد السفن عند دخولھ للمیناء ) البلوط(بضرورة إیجاد المرشد البحري الذي عرف قدیمًا باسم 

واالبتعاد بھا عن مواقع الصخور والشعاب وبقایا المراكب المحطمة والزام السفـن التي یزید 

  .)7(*أقدام أن ترسو خارج المیناء وأفراغ حمولتھا على األنشــونـــــات 10قھا عن عم

كما قامت الحكومة العثمانیة في عھده بأرسال جرافة بخاریة كاسحة لحفر وتنظیف 

المیناء من الرمال حیث كانت تلك العملیة تتم بصورة دوریة لمنع تراكم الرمال مجددًا حتى 

  .)8(لى استقبال جمیع انواع السفنیصبح المیناء قادرًا ع

  
____________________________  

، ت، التلیسي، طرابلس،المنشأ العامة للنشر والتوزیع    ، لیبیا إثناء العھد العھد العثماني  فرانسیشكو كور) 1(
  .29، ص م  1984،  واإلعالن

، طرابلس، مركز الجھاد    ف1911 -1842االدارة العثمانیة في طرابلس الغرب    طاھرة خلف البكار،   ) 2(
  .41م  ، ص2005األولي ، . للدراسات التاریخیة ، ط 

  .42المرجـــع السابــــق ، ص )3(
  .288، المرجع السابق ، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة) 4(
  .502،ص  ، المرجع السابق ، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى القدوم االیطاليشارل قیرو) 5(
ف ، 1911-1835ا لتجارة البحریة في والیة طرابلس الغرب  في العھد العثماني الثاني  نوري عمر اشتیوى، )6(

  . 67ص  م ،2005األولي، .طرابلس، منشورات مركز الجھاد اللیبي، ط 
  .قارب شحن  صغیر یقوم بنقل البضائع من السفینة إلى المیناء : االنشونات (*) 

   .37م  ، ص 2009ع التاسع عشر ،صیف مجلة المرفأ ،المرشد البحري ،  )7(
، بحوث ومقاوالت في مصادر التاریخ لیبیا ، طرابلس " وثیقة تبین عملیة توسیع المیناء"، خلیفة سالم األحول) 8(

  . 219، ص م 2007األولى ، . ط ،مركز الجھاد للدراسة التاریخیة، 



كانت : للمیناء في عھد رشید باشا الذي تكون على مرحلتین وتم بناء الرصیف الصناعي 

االول تنص على اقامة الرصیف الداخلي للمیناء قرب الجمرك والثانیة تنص على اقامة رصیف 

  .)1(مقابل مبني الجمرك لیمتد حتى رأس جلیانة اال أن الجزء الثاني من المشروع لم ینفـــذ

وزیادة دخل الحكومة العثمانیة رأت بضرورة زیادة ومع زیادة الحركة التجاریة بالمیناء 

في تطویره فقامت بشراء عالمتین ثابتتین وضعتھا على مدخل المیناء الجل سالمة السفن عند 

، وتم إنشاء منارة )3( ، وانشاءات المخازن لتخزین البضائع ومبنى للجمارك)2(دخولھا وخروجھا 

  .)4(على انشاتھ من قبل شركة فرنسیة الرشاد السفن بعد تعاقد الحكومة العثمانیة

إلى جانب االھتمام بتطویر المیناء قامت الحكومة العثمانیة بتصلیح وتطویر االراضي 

القابلة للزراعة لتصبح المصدر االساسي لغذاء السكان وصدر الفائض لخارج البالد ، حیث 

عسل إلى تركیا وكذلك صدر صدر القمح إلى ایطالیا والعنب والزیتون إلى بلدان أوروبا وصدر ال

التمر والملح واالسفنج والمنتجات المحلیة إلى مصر والجزائر وصدرت المصنوعات الفضیة 

  . ) 5(صدرت إلى ایطالیا والیونان والمانیا وأمریكا وفرنسا (*)والذھب إلى انجلترا والجلود والحلفا

معھ تجارة القوافل واستمر ذلك االزدھار حتى وقوع االحتالل االیطالي حیث انھارت 

، كما )6(التي كانت مصدر أساسى في تصدیر البضائع عبر میناء بنغازي إلى العالم الخارجي

أھملت وأحرقت االراضي الزراعیة التي كانت تصدرمن أنتاجة للعالم الخارجي وكان األمر 

  .یزداد سؤ من عام إلى اخر

719111951 

خالل تلك الفترة حظي میناء بنغازي بعنایة كبیرة العتمادھم علیھ في نقل المعدات 

واالالت العسكریة والجنود نتیجة للوضع السیئ التي كانت علیھ الطرق البریة وخشیتھم من 

  .العملیات لفدائیة التي یقوم بھا المجاھدون ، كما أن المیناء ھو اقرب نقطة تربط لیبیا بایطالیا
  

_____________________  
  .308، المرجع السابق ، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد مصطفي بازامة ) 1(
  .51، المرجع السابق ، ص  ، بنغازي في العقد الثاني من القرن العشرینالدیریكو تیجاني) 2(
 -1835الثاني ارة البحریة في والیة طرابلس الغرب  في العھد العثماني    ـا لتجنورى عمـــر اشتیوى،   )3(

  .76م  ،  المرجــع السابق ، ص 1911
م ، 2002،ع الحادي عشر، شھر ناصر     مجلة المرفأ  ، "منارة بنغازي عبر التاریخ   "فتحي ابریك الخفیفي، ) 4(

  .8مصراتھ، الشركة االشتراكیة للموانئ ، ص 
   .نبات عشبي من الفصیلة النخلیة یستخدم في صنع االحذیة والحبال : الحلفا (*) 

  .139 -112، المرجع السابق، ص  المجتمع العربي اللیبي في عھد العثمانيتسیر بن موسي ، ) 5(
  .90م،ص 1971لیبیا ، دار الفرجاني  -، طرابلس لیبیا اثناء العھد العثماني الثانيخلیفة محمود التلیسي ، ) 6(
  
  



االحوال الجویة ومنھا    وقد اقامة عدة مشاریع الصالح المیناء لكي یستقبل السفن في مختلف           

كیلو متر جنوب المدینة ، واصبح للمدینة حوض        10مشروع لتطویر المرفأ الطبیعي على بعد 

،الرصیف الصغیر الذي إنشائة االتراك لحمایة        )1(خارجي جدید ذو اتساع كبیر لرسوا السفن     

وإنشاء السفن من االمواج وإنشاء میناء عمیق لكي یستخدم في المجال العسكري والحربي    

  .)2(الرصیف الخارجي ورصیف جلیانة ،

كما إنشاء االیطالیون إحیاء جدیدة تمتد على طول الشاطئ المواجھ للبحر على مبنى 

الجمارك جنوبًا وصممت الحدائق حول میدان البلدیة التي كانت في اواخر عھد االتراك عبارة 

ولھا عمارات ضخمة الزالت عن ساحة تكدس فیھا اكوام الملح لتصدر إلى الخارج فأقیمت ح

  .)3(بعضھا قائم حتى الیوم والزالت المنارة من ابراز معالم المدینة 

وتظافرت بعدھا الطائرات االیطالیة وااللمانیة والبریطانیة على تدمیر المدینة ومیناءھا 

  .وذلك أثناء الحرب العالمیة الثانیة

وضعت لیبیا تحت االنتداب البریطاني  )مابعد الحرب العالمیة الثانیة(وفي الفترة الحدیثة 

حیث قامت ھذه االدارة بالعمل على تطھیر المیناء وإزالة العدید من االلغام والقنابل ورفع القطع 

الغارقة وتعمیق الممر المائي ورفع حاجز االمواج لتتمكن البواخر الكبیرة من الدخول إلى 

  .)4(المیناء

تقوم بشئ اكثر من تطویر المیناء التي قامت بھ  ومن ثم جاءت حكومة االستقالل التي لم

مالیین دینار حیث شملت على تطویر المیناء  7ف بتكلفة وقدرة 1965شركة ارشیردون عام 

  .)5( :الداخلي وبناء المیناء الخارجي والتي تتمثل فیما یلي

یزید متر لسد االمواج التي  1200إنشاء حاجز لالمواج الخارجي لمسافة قدرت بحوالي -أ

أمتار من ناحیة الشمال ویمتد على االتجاة الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي  10ارتفاعھا عن 

الف طن من  900الذي جھز بحوالي  3وینحني في طرفھ الشمال نحو الشرق حتى رصیف رقم 

  .الصخور والخرسانة المصقولة المسلحة 
  

__________________________  
  .40، المرج السابق ، ص  تاریخ مدینة بنغازي ،جـــولد تشایلـــــد ) 1(
  .380، المرجع السابق، ص  ،  بنغازى عبر التاریخمحمد المبروك المھدوي  )2(
  .41جـــولد تشایلد ، المرج السابق ، ص  )3(
،    ، الشـركة االشـتراكیة للمـوانئ، مصراتـھ    مجلة المرفأ   ،"میناء بنغازي البحري " فتحي ابریك الخفیـفي، ) 4(

  .21م ، ص 2009ع العشرین، شھر الفاتح 
  .381 -380محمد المبروك المھدوي، المرجع السابق، ص  )5(
  
  



 280مترا، وطول الثاني  320طول االول : إنشــاء ثالثـــة أرصفــة على المیناء الخارجي  -ب

  .متر وجمیعھا مفتوحة نحو الشمال 68متر وطول الثالث 

  .ت النفط المكرر والمستھالك محلیًا عن طریق رصیف جلیانةإنشاء رصیف خاص بناقال -ج

  .بناء ثمانیة مخازن كبیرة على جمیع األرصفة وعدد من المخازن األخرى المفتوحة -د

تطھیر المیناء وتعقیمة وإنشاء العوامات والشامنورات واألشارات المالحیة الدالة على  -ھـ

  .األعماق

م  العمرانیة لیكون األھتمام منصبًا على الزیادة 1969وجاءت الحكومة اللیبیة فى سنة 

دخل الدولة  ، حیث كان الكتشاف النفط وإرتفاع القوة الشرائیة وتنوع إحتیاجات السكان كل ھذا 

أدى إلى التوسع في الموانئ وتجھیزھا بمعدات الشحن والتفریع لتواكب حركة األستیراد المتزایدة 

تنمویة تھدف إلى توسیع المیناء نتیجة لزیادة حركة  ، فقررت الحكومة وضع خطط لمشاریع

التجارة الخارجیة التي أثرت على مقدرة المیناء في تحمل زیادة النشاط فیھ بأعتبارھا المنفذ 

الرئیسى لیس فقط لمدینة بنغازي وإنما للمنطقة الشرقیة في لیبیا وبذلك أصبح غیر قادر على 

واسعة وكذلك زیادة األستھالك المحلي نتیجة لزیادة الدخل أستیعاب ما تتطلبة مخططات التنمیة ال

  .القومي والنمو السكاني السریع مقارنًا باألعوام السابقة

المنفذ الحیوي  هعتبارأمخططات لتطویر وتوسیع المیناء ب وبذلك تطلب األمر وضع

صدر م إ1970 اطق المجاورة لھ، ففي سنةوالمؤثر في كل القطاعات االقتصادیة في المدینة والمن

 في سند إلیھا مسؤولیة   أ ىعامة للموانئ والمنائر كخطوة أول   قرار أنشاء المؤسسة ال    الحكومة  

عتبارھا أحدي العوامل   أغ ھائلة تجعلھا قادرة بإعمالھا بإنشاء وتطویر الموانئ وخصص لھا مبال

 وعلى الرغم من   المساھمة في تحقیق النجاح لخطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدولة        

دخل على میناء بنغازي والموانئ اللیبیة ككل في الفترة السابقة فقد  اثبت        أالتطویر الذي  

غیر كافیة تماما وال تتمشي مع الزیادة المضطردة في حركة التجارة            االدراسات العلمیة  بأنھ 

االختناقات في    لتي نتج عنھا بعض    الوارداة ا  الخارجیة نتیجة لزیارة الكبیرة في حجم البضائع 

المیناء مثل مشكالت تكدس البضائع وازدحام السفن ولحل تلك أالزمھ بالمیناء ولتخفیف من تلك   

حد أحداھما قصیر األمد والثانیة طویلة األمد        أطتان للعمل في وقت و األعباء وضعت الدولة خ

قدرت میناء وأعطي مثال لتوضیح الفرق الشاسع بین , م 2000لمجارت حركة التجارة حتى سنة 

در بأضعاف  ـن بضائع التي تق   ــ ات مــ ما تستوعبھ في السبعین    وبنغازي الفعلیة في تلك الفترة  

سنة وما تستوعــبھ بعد التطویر ووضع / قدرتھا والتي كانت كفاءة فعلیة تقدر بحوالي ملیون طن 

ة وصلت إلي   سنة إما معدل عدد السفن المنتظر      / ملیون طن 3الخطط التو سیعیھ تقدر بحوالي 

وقد أحدث ذلك الوضع انعكاسًا غلي       , یومًا   40سفینة ومعدل مدة االنتظار للسفن  116حوالي 



القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في االقتصاد اللیبي مما زاد في سعر المواد الضروریة لمشاریع         

  . )1(تظار السفنفضًال عما تتكبده الدول من خسائر تدفع كغرامات ان, التنمیة واالستھالك المحلي 

الخطة قصیرة األمد وھي خطة سریعة وضعت لتخفیف الضغط الشدید علي الموانئ   : أوًال

أمتار  6متر وغاطسي  110م جدید طولھ ئففي میناء بنغازي تم تركیب رصیف عا, اللیبیة 

ساعة إضافة إلنشاء منطقة للتخزین       24وتشغیل المیناء مدة   , سفن في وقت واحد  3یستوعب 

الخلفي في ابوشلیف تحتوي علي مساحات تخزین مغطاة ومكشوفة ، وإنشاء ورشة حدیثة مجھزة 

بأحدث المعدات وللمستقبل دراسة أمكانیة إنشاء رصیف موازي كحاجز أمواج جلیانھ بطول            

سفینة وساحات تخزین مكشوفة واألخر توازي طرق الكورنیش   300متر یمكنھ من تفریغ  200

فان من ستائر مغطي بالخرسانة مسلحة ومزودة بحواجز اصطدام یردم          علي أن یكون الرصی 

 110خلفھا بالرمال وكذلك في ذلك الوقت یجري تزوید المیناء برصیفین عائمین طول كل منھما 

متر كذلك زیادة كفاءة المتر الطولي من األرصفة الحالیة باستخدام المعدات     5,5متر أو غاطس 

  .    )2(یغ وشحن البضائعت الحدیثة للتفراالالوطرق و

وذلك بھدف تطویر الموانئ وإنشاء مواني جدیدة في المناطق      : وضع خطة طویلة األمد  :ثانیًا 

 ظھرتوأ م ،2000المناسبة لمواجھة الزیادة المتوقعة في حجم التجارة الخارجیة حتى عام   

الدراسات االقتصادیة التي أجریت في تلك الفترة بأن حركھ التجارة واإلستراتجیة خطة التنمیة       

في مجال التنمیة الزراعیة والصناعیة والتطویر العمراني بأن حجم اإلجمالي للواردات المتوقعة   

من أجمالي توزیع % 25وخصص لمیناء بنغازي بنسبة  م 1990ملیون طن في  30ستصل إلى 

ومن خالل ذلك وضع مشروع , سنة / ملیون طن  7.5ردات والكمیة المتوقعة قدرت بحوالي الوا

ومع ذلك تعرض میناء بنغازي لمشاكل عدة زادت      م 1980حتى  م 1976الخطة الخماسیة من 

, زیادة كبیرة بحیث تجاوزت طاقة المیناء نتیجة الزدھار حركة التجارة في المنطقة الشرقیة           

وقد  , ي توسیع المیناء لتجنب تكدس البضائع واالزدحام الشدید في المیناء      فأصبح من الضرور

ة الجانب الغربي والشمال   ــذه المشاكل تتطلب توسیع المیناء ناحی   ــوجد أفضل الحلول لھ  

ر بین امتداد الحاجز الرئیسي الشمالي والحاجز الجدید بالقرب من حاجز ــي بحیث ینحصـــالغرب

  الشاملى المخطط ـة شبھ الجزیرة الحالیة المعروفة باسم رصیف جلیانھ علجلیانھ كما روي إضاف
  

________________________  
عن دور النقل البحرى فى      بنغازى والكلیة بالبیضاء   –محاضرة  وزیر النقل البحرى فى جامعة قاریونس    ) 1(

  .  3،2، صم 1976خطة التنمیة ،الجمھوریة اللیبیة ،
  .  5, 4المرجع السابق، ص ) 2(



  65والي ــح درهـلتطویر وتوسیع المیناء مبلغ ق  الخماسیةحیث خصص في الخطة   ,الشامل

 م 1980السنة عام   / ملیون طن  7.5ملیون دینار حتى  یمكن استیعاب حركة التجارة المقدرة ب 

    .)1(ویشمل المخطط العام اإلعمال التالیة

  . لعامة العادیةرصفھ للحمولة اأتوفیر  -1

 . رصفھ للحمولة العامة باستخدام طریقة الدحرجةأتوفیر  -2

 . رصفھ حدیثة للصنادیق الحاویة والورش والطرق والمكاتب ومناطق التخزینأتوفیر  -3

  .ة للمسافرینـــة حدیثـــاء محطــإنش -4

  : ھناك أعمال أخرى تدرج تحت المرحلة الرئیسیة االبتدائیة والتي شملت أربعة أجزاء 

، )م 1976(ددت مدتھا بحوالي عام واحد     وح : عمال المرحلة الفرعیة االبتدائیة   أ:الجـزء األول

  -:وتتمثل في األعمال التالیة

  . تحویل میاه تبرید محطة تولید الكھرباء -1

لحمایة مناطق ردم المسطحات المتخصصة للمقاوالت في نھایة حاجز     عمل السدود الالزمة  -2

  . أمواج جلیانھ

واألرصفة التي كانت متخصصة     ) 19,18,2.1(حفر خندق أساسات حوائط األرصفة أرقام  -3

  . ة والتي حولت إلى میناء للبضائع الغیر نظیفةقلمیناء الصید الساب

 . متر  8تطھیر المسطحات المقترح حضرھا حتى  -4

 .  3امتداد الرصیف الحالي رقم 20صیف إنشاء الر -5

 . ومیناء الصید سابقًا ) 2,1(إنشاء خرسانات حوائطھ األرصفة  -6

 .   إصالح حاجز األمواج الشمالي الحالي -7

  .استصالح المسطحات المخصصة للحوض الجاف داخل حاجز جلیانھ  -8

ومدتھا عام واحد وابتدأ من تاریخ       ) 1(یتضمن أعمال المرحلة الفرعیة رقم       :الجـزء الثاني  

  :وتتضمن األعمال التالیة , )م 1977(انتھاء المرحلة السابقة نھایة عام 

  .  ربيـــواج الغـــز األمـــاء حاجــــإنش -1

 . اتوالتجھیز لوضع البلوك) 9,8(ام حفر خنادق حوائط األرصفة أرق -2

 . البدء في إنشاء حاجز األمواج الشمالي -3

أعمال االستصالح داخل حاجز أمواج جلیانھ وخارجھ  واالستمرار في إعمال حوائط          -4

  ).19,18(األرصفة 
________________________  

  . 10، 9المرجع السابق، ص محاضرة وزیر النقل البحرى فى جامعة قاریونس ، )1(
  



  : وتتكون ھذه المرحلة من ) 2(یتضمن أعمال المرحلة الفرعیة رقم   :الجـزء الثالث

  . أنشاء اللب الحجري لحمایة حاجز األمواج الغربي -1

  ). 9,8(متر وحوائط األرصفة  12 ىإل 10حضر المسطحات من  -2

 . تكملھ أعمال استصالح داخل حاجز أمواج جلیانھ وتسویة اإلعمال األخرى -3

وإنشاء حواجز األمواج    , بضائع الغیر نظیفة والذي یمثل میناء الصید سابقًا      تسویة میناء ال -4

وأساسات مباني اإلدارة وتعبید الطرق باإلضافة إلي إعمال آخري من المنتظر أن تنتھي في          

  .م 1979سبتمبر 

وتتمثل في   م 1979والتي بدأت في أكتوبر    ) 3(إمــا إعمــال المرحلــة الفرعیة رقم     

  :تیة النقاط اآل

   .)6،7( متر وحوائط ارصفھ أرقام  6,13حضر المسطحات المحدد لھا عمق  -1

 . د ــــط الجدیـــــھ النفــــاء رصیفــــإنش -2

 ) . 2(تكملة إعمال المرحلة الفرعیة رقم  -3

إلى   م 1980المحدد لھا البدء في یولیو      ) 4(إعمــال المرحلة الفرعیة رقم      :الجــزء الرابـــع  

  . وتشمل اإلعمال التالیة م 1981مارس 

  ). أ3،6،5،4،3(ة ــــــــط األرصفــــاء حوائـــــــــإنش -1

 . ز األمواج الغربي  ـــــري خارج حاجــــال آخـــإعم -2

 . تكملة واستصالح اإلعمال الباقیة خارج أمواج جلیانھ  -3

وربط المیناء   , ت العامة والرصیف   ذه المرحلة أیضا إعمال المباني والخدما ــوتشمل ھ

وإنشاء حوض عائم وأرصفة وإنشاء مجمع لسلطات المیناء ووسائل الدفاع       , بالطرق الرئیسیة 

  .  اء ـــالمدني وتجھیزات اإلطف

وضع إستراتیجیة سیاسیة  ى، والتي تھدف إل) م 1985ـ81(وضعت خطة التحول و    

  )1(:للتجارة الخارجیة حیث تتمثل في

تحسین شروط التبادل التجاري بین لیبیا والعالم الخارجي في تسویق المنتجات المحلیة في           -1

  . األسواق الخارجیة أو في استیراد السلع من الخارج 

  .ر ــــاج للتصدیـــة اإلنتــــي سیاســتبن -2

  

  

  

_____________________  
  . 285، 284ص،ص , الثاني . ج,  م 1985 – 1981القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة في خطة التحول ) 1(



العمل على ترشید االستھالك والحد من استیراد السلع الكمالیة وإقامة مناعات بدیلة تلبى   -3

  . احتیاجات المجتمع من ھذه السلع

  .العمل على زیادة حجم التبادل التجاري بین لیبیا ومجموعة األقطار العربیة اإلفریقیة -4

توفیر التخصصات المناسبة ذات الكفاءات العالیة ووضع التنظیمات والتشریعات التي تعمل      -5

  . على تحقیق األھداف السابقة

وأدخلت الحكومة ألول مرة النظام االلى تماشیًا مع ھذا التطور حیث اعتبرت من أھم 

تمشي مع التقدم  المنجزات في ھذه المرحلة ودعمت خدمة االتصاالت على التردد العالي جدًا

الحضري وإنشاء محطة ساحلیة ذات قدرة عالیة لتغطیة خدمات البواخر واإلنقاذ داخل وخارج 

حوض البحر في میناء بنغازي إلى جانب ذلك أدخلت علیھ خدمة الرادار ومحطة بعیدة المدى 

  .)1(لمیناءلإلرشاد والتوجیة بالمیناء وتدریب العاملین فیة على جمیع األجھزة التي تستخدم با

بھدف ) ف1990 - 1986(ووضعت الحكومة خطة أخرى على المدى الطویل من 

مراجعة أعمال الخطة السابقة وتدوین مالم ینتھ منھا إلى الخطة الجدیدة ، والتي عملت على وضع 

خطط لتطویر الموانئ اللیبیة جمیعًا من حیث االبتعاد عن االرصفة التقلیدیة للصنادیق المستقلة 

االرصفة ومحدودة في مسحاتھا الخلفیة واالتجاه نحو أرصفة الحاویات المتخصصة  متعددة

متر من أرصفة الصنادیق التقلیدیة  140وارصفة الشحن السائب ، وفي میناء بنغازي تم تحویل 

باالضافة إلى التحسینات الخاصة بالطرق داخل المدینة ) لولو(إلى رصیف الشحن العمودي 

میناء واتصالھا بمناطق التخزین للبضائع الواردة واالعتماد على برنامج لتسھیل الوصل إلى ال

  .)2(لتدریب االطقم السفن اللیبیة تكون تابعة للمنشأة الوطنیة العامة للنقل البحـــري

تضمنت مراجعة نتائج ) م 1995 -1991(ووضعت الخطة على المدى الطویل 

ناك ضرورة إلى القیام بأیة تعدیالت علیھا ، كما الخطوات للمرحلة السابقة ومعرفة ما إذا كانت ھ

تضمنت توسیع المیناء من خالل ) م 2005-1996(وضعت الخطة أخرى على المدى الطویل 

  .)3(متر من رصیف الشحن أفقي 150إضافة 

م حتى سنة 1969االأن ھذه الخطط التى وضعت من قبل الحكومة اللیبیة منذو سنة 

  .امة في تنفیذ تلك المشاریع وتحقیق اھدافھام لم توفر االموال االز2007

____________________  
  .18،17فى جامعة قاریونس ، المرجع السابق ، ص،ص  محاضرة  وزیر النقل البحري) 1(
  .127-9،  126-9ص -م ،ص 1985دراسة تخطیط النقل على المستوى الجماھیریة ، التقریر النھائي ) 2(
  132 – 9،  131 -9ص  –المرجع السابق، ص  )3(

  



  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

 

ھي مرآة تعكس التطور االقتصادي فیھا، لھذا فال غرابة         دولة الخارجیة ألي التجارة 

األنشطة االقتصادیة التي تخدم األنشطة األخرى سواء        من أن یكون النشاط التجاري من أھم   

  .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

صور التجارة الخارجیة في میناء بنغازي بحجم الواردات وحجم الصادرات   وتمثل 

خالل ذلك یتضح لنا حجم التبادل  نوحركة السفن والركاب وكمیات الوقود المفرغة، فمللبضائع 

مواني الخارجیة والداخلیة، وكما یعكس ذلك مدى ازدھار وتطور منطقة التجاري بین المیناء وال

  .الظھیر تجاریًا واقتصادیًا

عة الجغرافي الذي    الذي اكتسبھ من خالل موق    وكما تمیز میناء بنغازي بطابع خاص    

على القیام بدور الوسیط التجاري لیصبح مركزًا ھامًا في التبادل التجاري بین أواسط           ساعده

إلفریقیة وموانئ جنوب أوروبا والموانئ العربیة ، وعلى النطاق المحلي أصبح مركزًا      القارة ا

  .الذي یمتد من البریقة غربًا وحتى طبرق شرق والكفرة جنوبًا  ةلتجارة بین مناطق ظھیرل

 وتأثیر ومن خالل ذلك كان البد من توضیح الوظیفة األساسیة التي یقوم علیھ المیناء ،   

  :،المرتبط ارتباطًا وثیقًا بمایليلیھعالنشاط التجاري 

    .وارداتـــــحجم ال -1

  .ادراتـــحجم الص -2

   .حركة نقل الركاب -3

زدھار حركة التجارة الخارجیة،   تعطینا فكرة عن معرفة مدى اأن حركة السلع بالمیناء 

  :ولھذا كان البد من دراسة عاملین أساسیین وھما

1  

    عن طریق میناء     مرت  قیة من لیبیا حركة كبیرة للواردات التي      شھدت المنطقة الشر 

 هتصدیر و البالد عــــد دخول شركات النفط إلىب الدولة اقتصادیًا وذلك نتیجة النتعاش ،ازيــبنغ



 كل ھذه العوامل أدت إلى زیادة في كمیة الواردات التي دخلت المیناء من السلع االستھالكیة          

تدفق  واآلالت والمعدات المستخدمة في التنقیب عن النفط وتصدیره وھذا بطبیعة الحال أدى إلى 

  .لدولة واألفراداانتعاش اقتصاد  اإلیرادات المالیة التي سبب في

ومن خالل فترة الدراسة اتضح أن ھناك تدفق كبیر في حجم الواردات والتي كانت            

  .الخامتتمثل في بضائع عامة وبضائع صب والنفط 

11 

تشحن ھذه البضائع في عبوات خاصة كالصنادیق والطرود واألكیاس وذلك بكمیات          

وتوضع الكثیر من تلك  " سفن البضائع العامة " كبیرة وتحمل ھذه البضائع بواسطة سفن تسمى 

ن المتخصصة البضائع في حاویات والتي ُتحمل على ظھر تلك السفن ، أو تحمل على ظھر السف

  ".بسفن الحاویات" في نقل الحاویات وتعرف 

و البضائع العامة ھي بضائع غیر متجانسة مثل سلع المواد الغذائیة والسلع المصنعة         

  .وشبة مصنعة، إضافة إلى السیارات والحیوانات الحیة بجمع أنواعھا وخاصة المواشي

اآلالت والمعدات المستخدمة   في عقد الخمسینات والستینات احتلت السلع االستھالكیة و  

في التنقیب عن النفط الجزء األكبر من كمیة الواردات من البضائع العامة نتیجة لدخول شركات 

النفطیة، أما في فترة السبعینات شھدت الدولة توترًا في العالقات السیاسیة واالقتصادیة مع  

م الذي انعكس   1969بعد سنة   بعض الدول الغربیة التي منعت تصدیر منتجاتھا إلى لیبیا وذلك  

على حجم البضائع الواردة إلى المیناء،وفي بدایة السبعینات أصبحت ھناك حركة للواردات           

بالنسبة للبضائع العامة في المیناء ھو انعكاس طبیعي لمرحلة االنتعاش السیاسي واالقتصادي        

كما  ( من تلك الواردات   النفط وتحسین المیناء مما جعلھ یستقبل اكبر حجم تنتیجة لزیادة عائدا

  ).سبق ذكره في الجزء الثاني من الفصل األول

  ):9(م یتضح من خالل الجدول 2007 -1986ومن خالل فترة الدراسة 

أن البضائع العامة أخذت الجزء األكبر من واردات المیناء، وشھدت حركة ھذه البضائع تذبذبًا  -

ف كانت 1986م ،ففي سنة 1999إلى سنة م 1986واضحًا بین الصعود والھبوط وذلك من سنة 

م 1995-1994ثم انخفضت حتى وصلت في سنتي       ) طن  1295239(كمیة البضائع الواردة 

موزعة على التوالي، وبدأت في االرتفاع في )طن /841620-طن /866758(إلى كمیة وقدرھا 



  موزعة على التوالي وكان     )طن/1017223-طن/1090129(م لتصل إلى 1998-1997سنتي

وذلك نتیجة لتضارب القرارات ا لسیاسة  بشان تحدید كمیة الواردات فمثال اتبعت سیاسة      

التقشف في فترة التسعینات  التي كانت تھدف الدولة بتخفیض نسبة الواردات واقتصارھا على     

الخ، فكان   ... الضروریات فقط المتمثلة معظمھا في السلع األساسیة مثل السكر واألرز والدقیق  

.یراد یتم عن طریق الجھات الحكومیة ولیس أفراداالست 
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19862007 

  

  1و295و239  1986

1987  973849  

1988  1340564  

1989  1109522  

1990  1471694  

1991  1261602  

1992  1209937  

1993  1304034  

1994  866758  

1995  841620  

1996  982457  

1997  1090129  

1998  1017223  

1999  840472  



2000  899329  

2001  1000994  

2002  1016461  

2003  1086834  

2004  1201669  

2005  1149116  

2006  1350575  

2007  1479243  

میناء بنغازي البحري، مكتب     , تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ       : المصدر

  ).م2007 -1986(خالل الفترة , اإلحصاء والمتابعة

  

االتجاه نحو الصعود حتى وصلت في ھذه السنة كمیة البضائع          ابد م2001وبعد سنة 

) طن 1479243(م بنحو   2007ة كبر كمیة في سن    أ، وسجلت )طن 1000994( العامة نحو 

ساعة  24نفتاح التجاري الواسع على العالم الخارجي، كما إن تشغیل المیناء على مدار وذلك لال

دات لعب دور مھم في تحقیق تلك الزیادة وصنفت للعمل حتى یستوعب الكمیات الھائلة من الوار

  : البضائع العامة الواردة بحسب طرق تغلیفھا إلى مایلي 

111 

كیاس النسبة األكبر من واردات البضائع العامة في میناء بنغازي   األشكلت بضائع 

  .)م 2007 -1989( خالل فترة الدراسة 

إن ھناك تشابھ إلى حد كبیر في كمیة البضائع         ) 10(رقم   ویتضح من خالل الجدول 

المستوردة في أكیاس وذلك الحتیاج السكان إلیھا وغالبا ما تكون سلع تموینیة تستوردھا جھات    

غیرھا حیث تصل إلى المستھلك عن طریق  البقولیات و حكومیة مثل دقیق ،سكر ،األرز و

 للسلع في أكیاس أعطى مؤشر أعلى تنامي استیراد   اد الدولةیرستة الجیت،ونالجمعیات التموینیة 

من فترة  في السنوات األخیرة ، أماالتموینیة بدایة التسعینات حیث معظمھا یرد في أكیاس  عالسل

حیث بلغت  ع أكیاســـي واردات بضائـــظ انخفاض فـــحأل) م 2007، 2005( الدراسة 



إال إن تزاید استیراد بضائع     ،التوالي على  ) طن  331512طن،   306763( بكمیات وقدرھا  

كانوا  ن،حیث أن االستیراد یتم عن طریق التجار الذی  الصب ضعف من وأرادت األكیاس  

السھولة عملیة تفریغھا بشكل أسرع  كوذل یفضلونھا مصبوبة لتكیسھا محلیا بأحجام مختلفة

لنقل بالحاویة ھو السمة قل وبتكالیف مادیة منخفضة في نقل البضائع حیث أصبح اعاملة أوأیدي 

    .الغالبة على التجارة العالمیة
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19892007 

  
 

1989  191357  17.2 

1991  669954  53 

1993  581309  44.6 

1995  384824  45.7 

1997  580533  53.25 

1999  308733  36.7 

2001  445143  44.47 

2003  451630  41.6 

2005  306737  26.69 

2007  331512  22.4 
میناء بنغازي البحري، مكتب , تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ: المصدر

).م2007 -1989(خالل الفترة , اإلحصاء والمتابعة 
211 



أصبح االتجاه السائد في العالم ھو نقل البضائع في الحاویات وذلك حفاظا على سالمتھا  

بضائع في حاویة إثناء شحنھا وتفریغھا وانخفاض تكالیف تغلیفھا، ویمكن نقل أنواع عدیدة من ال

  . واحدة

الواردة إلى میناء  ) م2007 -1989( ویظھر تزاید إعداد الحاویات خالل فترة الدراسة 

وزادت بشكل ملحوظ في بدایة    ) حاویة   1109( كان عددھا   م1989بنغازي، ففي سنة    

) حاویة  9840( م  1991حیث دخلت إلى المیناء في سنة )) 11( رقم جدولانظر ( التسعینات 

 9421( م انخفاض بسیط بلغ نحو     1995م، 1993سجلت في سنتي،    معبأة بالبضائع، إال إنھا

موزعة على التوالي، ولم یؤثر ذلك االنخفاض على إعداد الحاویات          ) حاویة  8820حاویة، 

 11370( نحو وسجلت ) حاویة  10217( م لتسجل نحو 1997بدایة سنة  عحیث تزاید م 

  .م1999في سنة ) حاویة 

ة بالبضائع خالل فترة الدراسة     م أكبر عدد للحاویات معبأ     2007نة سجلت في س كما

حاویة وھذه الزیادة تتماش مع االتجاه المتبع عالمیا في أسلوب شحن  31162حیث وصلت إلى 

البضائع في حاویات ونتیجة لزیادة المستمرة في عدد الحاویات زادة معھ كمیة البضائع المنقولة 

في  )طن 22578(م إلى 1999في سنة ) طن  127563( ت كمیة البضائع من داخلھ فمثال زاد

    ) .طن  550245( بنحو م 2007كبر كمیة منھا في سنة م، كما سجلت أ2001سنة 
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19892007 

  
 


 

1989  1109  110330  9.9  

1991  9840  96544  7.7  

1993  9421  108015  8  

1995  8820  99809  11.9  

1997  10217  117825  10.8  

1999  11370  127563  12.5  

2001  17242  225,878  22.6  

2003  24980  373,970  34.4  

2005  18807  340,975  29.7  

2007  31162  550245  37  

میناء بنغازي , تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ: : : المصدر            
  .)م2007 -1989(خالل الفترة , البحري، مكتب اإلحصاء والمتابعة

نسبة البضائع المعبأة في األكیاس والبضائع المعبأة في حاویات  نخالل المقارنة بی ومن

  :یتبین األتي) 11(، والجدول)10(من الجدول 

علي الواردات في )م 2003-1991(تفوق نسبة الواردات في أكیاس في الفترة من  -1

م البضائع في تلك  معظ د، فاالستیرا%)53-36.7(حاویات حیث تتراوح نسبتھا مابین 

الفترة یحتكر علي الجھات الحكومیة التي یسھل توزیعھا علي الجمعیات التموینیة ومن 

 .ثم إلي المستھلك



تزداد نسبة البضائع المعبأة في حاویات تماشیا مع        )م 2007-2005(خالل الفترة من -2

تنخفض نسبة الواردات في  ااالتجاه العالمي في أسلوب الشحن ألسباب سبق ذكره، بینم

 .أكیاس من البضائع العامة

311 

من  ة بالبضائع تزاید في سنتي األولى من فترة الدراسة   لقد شھدت تجارة الطرود المعبأ

في سنة    245367فقد بلغت عدد الطرود نحو    ,كما یتضح من جدول اآلتي) م2007 -1989(

  .طرد 257405إلى  م1991وزادت في سنة  م1989

  

12 

19892007 

  
 

1989  245367  22  

1991  257405  20.4  

1993  186523  14.3  

1995  160638  19  

1997  106894  9.8  

1999  179399  21  

2001  136572  13.6  

2003  134833  12  

2005  92286  8  

2007  59983  4  

، مكتب البحريمیناء بنغازي , تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ: المصدر
  ).م2007 -1989(خالل الفترة , اإلحصاء والمتابعة



بنحو م 2007، 2005عدد في سنة  اض حتى سجلت اقل  االتجاه نحو االنخف  أبد و

وانخفاض نسبتھا من مجموع الواردات من   موزعة على التوالي) منھا 59983، 92286(

حالیا وھي شحن البضائع في  تابعة ویرجع ذلك إلى التغیر في طرق الشحن الم البضائع العامة،

 .حاویات 

411 

وقد زاد   ،مثل الحدید واألنابیب    دمواد البناء والتشیی تتمثل البضائع المربوطة غالبا في 

نشاط استیرادھا خالل فترة التعمیر في مدینة بنغازي وضواحیھا لذلك سجلت اكبر كمیة منھا        

طن وبعد ھذه السنة أخذت ھذه البضائع في االنخفاض          119483 بلغت نحو م1993سنة  في

 18344طن،   18207( بنحو   م2001، ف1999شیئا فشیئا حتى سجلت اقل كمیة في سنتي    

  .))13(الجدول رقم  كما یتضح من (موزعة على التوالي ) طن 

من % 5.4ونسبة  طن 81311فقد بلغت نحو  م2007كمیة في سنة  أكبروسجلت 

م التي سجلت ما نسبتھا     2005مجموع الواردات من البضائع العامة في تلك السنة عن سنة         

نتیجة لإلقبال على استیراد مادتي الحدید واألنابیب الالزمتین في أقامة مشاریع البنیة     ، 2.4%

إلصدار  قرار بإعطاء القروض       ةو ذلك نتیج  ) 1(السنة األخیرة   التحتیة التي تشھد تنامیا في 

  .  .یةالتجار السكنیة وتسھیالت عن طریق مصرف االدخار والمصارف

511   

دات اآللیة والسیارات مثل الوقود ـفي برامیل في مواد التشغیل للمع تتمثل البضائع معبأة

بنحو   م2005یائیة یتم استیرادھا في برامیل، حیث سجلت اكبر كمیة في سنة           ـواد كیمــأو م

من مجمـوع الـواردات من   % 2.46وسجلت ما نسبتھا   الل فترة الدراسة ـطن خ 28226

  البضائع 

_______________________  

  م، مكتب اإلحصاء،2007اإلحصائیة السنویة لعام  بنغازي البحري، ءالشركة االشتراكیة للموانئ، مینا) 1(

18ص  



بكمیة  م 2007انخفضت بصورة كبیرة في سنة       ثم ) )13( الجدول   كما یتضح من    (، العامة

قد یكون ذلك     من مجموع الواردات البضائع العامة،   % 0.08وبنسبة  طن 1192قدرت بنحو 

بدائل محلیة للمواد المستوردة لتشغیل اآلالت والسیارات وغیرھا  مؤشرا إیجابیا یدل على وجود

  .)1(من وسائل النقل المختلفة 
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19892007 

 
 




 


 


 

1989  71220  6.4  8738  0.79  

1991  73727  5.8  4179  0.3  

1993  119483  9  25166  1.9  

1995  40065  4.8  4930  0.59  

1997  50841  4.7  6661  0.6  

1999  18207  2  8207  0.98  

2001  18344  1.8  5635  0.56  

2003  49682  4.6  2574  0.2  

2005  28226  2.4  28,226  2.46  

2007  81311  5.4  1192  0.08  

میناء بنغازي البحري، مكتب     , االشتراكیة للموانئ  تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة   : المصدر               
     ).م2007 -1989(خالل الفترة , اإلحصاء والمتابعة

  

_________________________  

  .19ص  المرجع السابق، بنغازي البحري، ءالشركة االشتراكیة للموانئ، مینا) 2(



611 

الحیوانات الحیة الواردة خالل فترة       اكبر عدد من   م 1988 -1986سجلت في سنتي   

  رأس  263529نحو  ف1986فقد بلغت في سنة ) )14(كما یتضح من الملحق رقم ( ة الدراس

رأس في سنة  294227طن وازدادت عدد الحیوانات الحیة إلى  21566بحمولة تزن نحو 

لحیوانات طن حیث كانت الجھات الحكومیة ھي التي تستورد ا 18878بحمولة وقدرھا  م1988

  .لقطاع العام لمحدودي الدخل وبعض موظفي الدولةاالحیة خاصا في عید األضحى عند طریق 

بدا االنخفاض في استیرادھا حیث أصبح یتم عن طریق أفراد معین  م2000أما بعد سنة 

كما اتبعت الدولة في تلك       ،لغرض التجارة والربح المادي في مواسم معینة مثل عید األضحى  

اسة تقلیل الواردات من الحیوانات الحیة المتمثلة في األبقار واألغنام الحیة حفاظا على  الفترة سی

غ عددھا في سنة  فمثال بل  المذبوحة توظھور عملیة استیراد اللحوم للحیوانا    اإلنتاج المحلي 

في سنة  رأس 6100طن وبلغت نحو  1725رأس بحمولة قدرت  17010نحو  م2000

تضح كذلك من خالل انخفاض نسبتھا  من مجموع الواردات من   ،ویطن  380بحمولة  م2007

  ).1.67-%0.02(البضائع العامة التي تتراوح مابین 
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19862007 

   
 

1986  263529  21566  1.67  

1988  294227  18878  1.4  

1990  6342  11076  0.75  

1992  1283  8196  0.68  

1994  5975  3305  0.38  



1996  11212  6348  0.6  

1998  80653  12967  1.27  

2000  17010  1725  0.19  

2001  3550  185  0.01  

2006  6690  622  0.04  

2007  6100  380  0.02  

میناء بنغازي البحري، مكتب     , تجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ   : المصدر               
                                                                                                                             ).م2007 -1986(خالل الفترة , اإلحصاء والمتابعة

711 

التي یتم تنفیذھا    اآللیات الواردة تستخدم غالبا في مجال الزراعة والصناعة وللمشاریع  

مثل مشروع النھر الصناعي لذلك یتم استیرادھا بحسب الحاجة إلیھ، حیث نالحظ خالل فترة         

 ) )15(دولـكما یتضح من الج    (في السنة التالیة    ھاارتفاع و اض عددھا في سنةـدراسة انخفـال

 461و بنح م 2007بصورة كبیرة في سنة  دتزدااوم 2005في سنة اآللة  45فمثال بلغت نحو 

نتیجة لدخول شركات مقاوالت أجنبیة بالیاتھا ومعداتھا للعمل في مشاریع التنمیة        من اآللیات،

  .تلك السنة  في التي تقام في مدینة بنغازي ومیناءھا

فھي   شاحنات وحافالت    المتمثلة في  ل األخرى  ـواردة ووسائل النق  ـأما السیارات ال  

في سنة سیارة   10114فقد استوردت نحو)األتي بین من الجدول تیكما (لقطاع العام والخاص 

طن في نفس السنة ثم     282بحمولة  130طن وبلغت عدد الحافالت  11122بحمولة  م1998

 1581حافلة و  96ونحو   م2003سیارة في سنة     397ت في االنخفاض حیث بلغت نحو    بدأ

رجع ذلك االنخفاض یو ،احنةش 70إلى  م 2005في سنة  تشاحنة في نفس السنة حیث انخفض

  :إلى عدة أسباب منھا 

إن الواردات من السیارات والحافالت الخاصة یتم استیرادھا عن طریق شركات  -1

ومؤسسات مقرھا مدینة طرابلس كمنظمة الشباب والتي تقوم باستیرادھا عن طریق میناء 

  .طرابلس أو میناء مصراتة باعتبارھا اقرب إلیھا من میناء بنغازي 



الھروب من الضرائب لكي یتم اإلفراج عنھا في مواني أخرى مثل میناء الخمس ومینائي       -2

یالحظ زیادة    م2007أما في سنة   ،مصراتة ودرنة فتدخل عن طریق البر إلى مدینة بنغازي

كبیرة في استیراد السیارات والشاحنات والحافالت واآللیات عن الفترة السابقة حیث بلغت         

حافلة وذلك إلصدار قرار    253ونحو   1374وعدد الشاحنات   8560و عدد السیارات نح   

بتصریح استیراد السیارات التي  ال یزید تاریخھا عن خمس سنوات في ھذه السنة ودخول        

شركات مقاوالت أجنبیة بوسائل النقل المختلفة والیاتھا لتنفیذ المشاریع التنمیة التي تقام في        

 . مدینة بنغازي وضواحیھا ومیناءھا 
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19982007 

      

          

1998  10114  11122  50  731  130  282  67  759  10361  12894  

2000  5343  6292  40  507  35  181  57  772  5475  7752  

2003  397  1439  158  1481  96  245  69  1311  720  4476  

2005  974  2409  70  809  359  621  45  834  1448  4673  

2007  8560  1970  1374  7102  253  439  461  7170  10648  32681  

میناء بنغازي البحري، , للموانئتجمع البیانات من الباحثة اعتماد على إحصاءات الشركة االشتراكیة : : المصدر    
                                                           ).م2007 - 1998(خالل الفترة , مكتب اإلحصاء والمتابعة

2-1-       

وھي بضائع سائبة غیر محفوظة في عبوات مثل األكیاس أو الصنادیق یستخدم في             

تفریغھا السیور الخاصة بنقل المواد الجافة مثل الحبوب أو األنابیب للمواد السائلة مثل الزیوت،  

وتتمیز ھذه البضائع بالتجانس وانخفاض تكالیف نقلھا وشحنھا وسرعة تفریعھا، ولكنھا تحتاج     



إلى نقل لكل نوع سلعة على حده وبمعدات ومخازن خاصة في سفن مخصصة لذلك مثل سفن      

نقل المنتجات النفطیة وأخرى خاصة بنقل الزیوت النباتیة، وھناك نوعان من بضائع        خاصة ب

  :مصبوبة وھي 

121 

تتمثل غالبا في الحبوب مثل القمح والشعیر والذرة إضافة للبن واألعالف التي یتم نقلھا  

أو بواسطة الشفط وتشحن ھذه السلع  نة والیھا حیث یستخدم بذلك السیور وتداولھا من السفی 

بكمیات ھائلة على متن سفن متخصصة في نقل الحبوب، وھناك بضائع حب صلبة مثل الفحم      

والحدید والخشب وغیرھا وھي األخرى تنقل على متن سفن خاصة مثل سفن لنقل خامات       

  .المعادن فقط أو لنقل الفحم فقط 

ـدراسة التي ترة الـاألربع األخیرة من ف إن السنوات) 16(ویظھر من خالل الجدول رقم 

میات الواردات من بضائع ـیر إلى تزاید كبیر في كـشـفمثال والتي ت) م2007 -1989(تمتـد من 

) طن  39840( م فرغـت في المیناء نحو 2003الجافة والتي تتمثل في الحبوب ففي سنة صب 

)   طن  380673( لغـت نحو   م  وب2005سنة  في  ) طن  318494( ادت تلك الكـمیة بنحـو  وز

وذلك نتیجة لتزاید المستمر في استیراد الحبوب لحساب الوكالة الدولیة لإلغاثة  م 2007في سنة 

، وكذلك لفترات   العابرة إلى دار فور عن طریق میناء بنغازي في السنوات األربعة األخیرة          

  .المحلي من ھذه السلعالجفاف التي مرت بالبالد خالل تلك الفترة والتي قل فیھا اإلنتاج 

221 

من بضائع السوائل السائبة الزیوت النباتیة والتي تشحن بناقالت خاصة تسمى ناقالت      

، وتشحن بواسطة مضخات  "مثل زیت الزیتون، زیت جوز الھند وغیرھا     "الزیوت النباتیة   

التفریغ بواسطة مضخات    وتفرغ بنفس الطریقة وتصب في خزانات معدة لذلك وتشفط إثناء         

  .مثبتة على الخزانات أو غاطسة تحت الماء 

ب النفط الخام والمنتجات النفطیة مثل كیروسین ، كازولین، ومن ضمن تلك السوائل ص

الزیت الثقیل والخفیف، الغاز الطبیعي جمیعھا شحنات سائبة سائلة تنقل بواسطة ناقالت النفط       

میناء بواسطة مضخات السفینة من خزانات الناقلة إلى    وناقالت الغاز، ویتم تفریغھا في ال 



خزانات المستودع عبر ذراع التفریغ أو خرطوم التفریغ على منصة الرصیف التابع لشركة          

  .البریقة ومنھ عبر خطوط البضائع الممتدة من الرصیف إلى المستودع 

فترة خالل  ب السائلة في میناء بنغازي فروق كبیر تذكرصلم تحقق واردات من بضائع 

  . ) )16(والتي تتضح من خالل الجدول رقم ( ،)م2007 -1989( الدراسة 

ففي تلك الفترة كانت مدینة بنغازي وضواحیھا تستھلك كمیات معینة من المشتقات  

طن في سنة     1350463النفطیة السائلة فمثال بلغت الواردات من كمیة السوائب السائلة نحو      

تلك الكمیة قلیال في سنة      ت طن، وزاد 1281613بنحو م 1993، وسجلت في سنة  ف1991

طن، وحتى الزیادة في تلك الواردات ھي نتیجة طبیعیة لتنامي حركة  1316130بنحو  م 1995

عن  م 2007في سنة   ) طن 1275144(النقل المختلفة ، فمثال زادت كمیة الواردات منھا بنحو 

  .)طن  1154115(والتي كانت تبلغ نحو  م 2005سنة 

ویالحظ إن الواردات من البضائع الصب السائلة تستحوذ علي النسبة األكثر مقارنة مع  

نسبة الواردات من البضائع الصب الجافة بالنسبة لمجموع الواردات من البضائع المصبوبة            

وذلك الرتفاع نسبة الواردات من الوقود المفرغة %) 98.8،%77(والتي تتراوح نسبھا ما بین 

من مجموع الواردات  % 23ما لم تسجل نسبة الواردات من البضائع الجافة أكثر من بالمیناء بین

).م2007-1989(للبضائع المصبوبة خالل الفترة من 
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19892007 

 
 





 


 





 

1989  15428  1.2  1233687  98.8  

1991  129904  8.8  1350463  91.2  

1993  246766  16  1281613  84  

1995  128181  9  1316130  91  

1997  201227  14.2  1206552  85.7  

1999  120263  8.9  1234968  91  

2001  137300  9.9  1264550  90  

2003  39840  3.4  1152939  96.6  

2005  318494  21.6  1154115  78.4  

2007  380673  23  1275144  77  

  البیانات تجمیع من إحصاءات الشركة االشتراكیة للموانئ ، میناء بنغازي البحري، مكتب اإلحصاء ، من الفترة   : المصدر       

  ). م2007 -1989(       

  

  

  

  

  



31 

ھو  یمكن إن یعرض ف  یتم استخراجھ منھ ال النفط ھو مورد طبیعي غیر متجدد إذ إن ما

  .)1( ینتھي یومایتناقص حتى 

دولة مصدرة للنفط أھم من دورھا كمنتجة لھ حیث ـرت لیبیا في بادئ األمر كـظھ

جمیع   وبدأت مرحلة تصدیر النفط في      ،أصبح النفط الخام المصدر ھو القوة االقتصادیة للدولة

 هباعتبار  اما في تصدیرهـازي دورا ھـب میناء بنغـد لعـوق ة بسرعة كبیرةـیـبـوانئ اللیـالم

  األقرب لمناطق 

___________________  

  .324، صقالمرجع السابجغرافیة لیبیا البشریة، محمد المبروك المھدوي، ) 1(

بھا عدة مشاكل في نقل     ـصاح  رق لیبیا ولكن  ـمال ش ـاستخراج البترول في مناطق ش   

النفط الخام الذي یحتاج إلى مد األنابیب لمسافات طویلة عبر مناطق طبوغرافیة مختلفة ویقول     

  : براوني صاحب شركة أسو النفطیة

بــان شركة أســـو عنـــد تفكیرھا فـي تصدیر البترول فكرت في میناء      " 

  بنغازي 

لك بسبب ضعف مقدرة  بصفتھ اقرب میناء لحقولھا غیر إن عدلت عن ذ    

  المیناء 

  .)1("قدم  14,5فھو ال یستقبل الناقالت الكبیرة التي یزید غاطسھا عن 

ویعني ذلك إن الشركة لكي تشحن بترولھا من میناء بنغازي یحتم علیھا بناء مراس           

بحریة، كما كان المیناء في ذلك الوقت یعاني من ضعف في الخدمات إضافة لرفض بعض             

النفط الخام عن طریق المیناء یرجع لظروف سیاسیة وخوفا من فساد الشواطئ      المسئولین نقل 

  .ث جو المدینة ووتل

 لوعلى الرغم من ذلك فان تصدیر النفط ومشتقاتھ ھي القوة االقتصادیة للدولة، وال یزا

االقتصاد یعاني من مشكلة عدم قدرتھ على الخروج من دائرة التبعیة للقطاع النفطي في مجال      

التصدیر الذي یمثل النسبة الكبیرة منھا، وبالنظر إلى كمیة الواردات والصادرات عن جمیع           

میناء بنغازي یتصدر جمیع الموانئ في كمیات الوقود المفرعة، والتي یفرع          الموانئ نجد إن 



،  ود المنصة النفطیة التابعة لشركة البریقةـال بنغازي وذلك لوجــي رأس المنقار شمــا فمعظمھ

  ).والذي یتضح في فصل الثالث ( 

إن كمیة النفط الواردة متقاربة جدا خالل فترة ) 17(م ـــــویظھر من الجدول رق

  الدراسة، 

دید كمیة الواردات ـبع في تحـتـویرجع التقارب في كمیة النفط الوارد إلى وضع الدولة لسیاسة ت

من النفط ومشتقاتھ بحسب متطلبات السوق المحلي وأسعار التي تحدد قیمة النفط في األسواق 

،كما أن نسبة كبیرة من النفط المكرر والوقود المستعـمل للعـربات واآللیات تحدد كمیتة العالمیة

یق العربات الكبیرة من البریقة السوق المحلي الذي یأتي  بنسبة كبیرة عن طر ابما یحتاجھ

  .ورأس ألنوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________  

  .163،ص م 1960شنطن، ابریل االبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر، التنمیة االقتصادیة، و) 1( 
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19872007 

  

1987  1047110  

1989  1229244  

1991  1350463  

1993  1281618  

1995  1316130  

1997  1206552  

1999  1234968  

2001  1124550  

2003  1152939  

2005  1114115  

2007  1275144  

  ، )م2007 -1987( بیانات تم تجمیعھ من إحصائیات المتوفرة لمیناء بنغازي البحري خالل الفترة من : المصدر            

  .مكتب اإلحصاء            

  

  

2 

ارتبطت صادرات میناء بنغازي في بدء األمر بتصدیر كمیات ھائلة من الملح الذي كان 

یجمع من سبخات المدینة واعتمد التصدیر علیھ بالدرجة األولى، ثم صدر اإلسفنج والحلفا   

والخروع ثم اعتمدت الصادرات على فائض اإلنتاج الزراعي والحیواني وبعض الصناعات          



إال إن تدفق النفط في بدایة الستینات وتصدیره اثر        ،وي والجلود وغیرھاالتقلیدیة كالسجاد الید

  .بشكل سلبي على ھذه الصادرات

مصادر دخل الدولة بدال من       تنویع وعلى رغم من خطط التنمیة التي كانت تھدف إلى

اعتمادھا على صادرات النفط الخام من خالل تنمیة اإلنتاج الزراعي والحیواني وتطویر       

مة، وكان ذلك نتیجة  یالصناعة إال إن الصادرات ما عدا النفط الزالت محدودة الكمیة والق   

رة من لعزوف المزارعین عن الزراعة وتوجھھم إلى قطاع الخدمي والنفطي خاصة في فت 

وھي السنوات األولى للحفر والبحث واستخراج وتكریم البترول         ف1970حتى سنة  م1960

حیث كان الطلب المتزاید على األیدي العاملة للشركات البترولیة وذلك لثبات األجور وارتفاعھا  

.  

إلى العمل بتنمیة الثورة الزراعیة والرعویة    الحكومة توجھت  م 1970وبعد سنة 

راضي وذلك بھدف تنمیة القطاع التجاري وخاصة التجارة الخارجیة في مجال       واستصالح األ

التصدیر وتنویع الصادرات المحلیة والتخلص التدریجي من االعتماد الكلي على القطاع النفطي  

لتحل المنتجات المحلیة محل المنتجات المستوردة، ویتضح ذلك من خالل الخطط التنمویة    

 -)م1980 -1976 األولى ةوالخطة الخماسی ( -)م1975 -1973الخطة الثالثیة  ( ث الثال

وبالرغم " والتي تناولت بالتفصیل في الفصل األول )"م1985 -1981الثانیة  ةوالخطة الخماسی(

من ذلك فمزال االقتصادي اللیبي یعتمد على تصدیر النفط ومشتقاتھ بنسبة كبیرة من صادرات     

  :اء بنغازي إلى مجموعتین الموانئ اللیبیة، وقسمت الصادرات بمین

12 
 

یة تسعى في البحث عن      یر نفطیة ھي عبارة عن صفقات تجار     البضائع المصدرة الغ

، )1( الربح السریع دون اعتبار التكالیف إنتاجھا أو تسعیرھا لضمان تغطیة ھذه التكالیف

كما یتضح   ن سنة ألخرىــي تتصف بالتذبذب مــــري میناء بنغازي البحــالمصدرة ف فالبضائع 

آخذت فیھا معظم سنوات الدراسة في االنخفاض فنجد إن اقل  الذي ،)18(من خالل الجدول رقم 

، ففي فترة الثمینات صدرت كمیات ضئیلة من        م1999 طن في سنة    1710كمیة بلغت نحو  

حیث كانت معظمھا عبارة عن   لم تكن مؤھلة لتصدیر إلى األسواق العالمیة  البضائع التي



صادرات من مواد خام أولیة مثل النفط الخام وانعكس ذلك على فترة التسعینات التي لم تصل       

  .فیھ البضائع إلى الجودة العالمیة في التصدیر 

وعلى الرغم من الزیادة في كمیة البضائع المصدرة لبعض سنوات الدراسة إال إنھا    

المرضیة والتي لھا مردود مھم في زیادة الدخل القومي، فمثال بلغت لم تصل بعد إلى المستویات 

بنحو  م2005طن وزادت في سنة  8541نحو  م2003كمیة الصادرات من البضائع في سنة 

  .طن  10621بنحو  م2007وزادت تلك الكمیة في سنة  9353

من نقص   كما إن الكثیر السلع التي یتم تصدیرھا ھي في الواقع یعاني السوق المحلي      

واضح فیھا، وان الصادرات من البضائع اللیبیة ھي عبارة عن مواد خام مستوردة ویتم        

تصدیرھا بأسعار منخفضة إلى الخارج وفي المقابل یتم استیراد بضائع مماثلة لھا للسوق المحلي 

  .وبأسعار مرتفعة مما یزید من تكالیفھا على عائق االقتصاد الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________  

، " ف1990/ 1980قیة یالصادرات اللیبیة ودورھا في االقتصاد اللیبي دراسة نظریة تطب"محمد شامیة ، عبدا هللا )1(
  .148، 147ف، ص ص 1991،ع الثاني، ، المجلد الثالثمجلة البحوث االقتصادیة
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19872007 

 
 

 

1987  7710  

1989  3434  

1991  5291  

1993  9148  

1995  27270  

1997  8218  

1999  1710  

2001  4433  

2003  8541  

2005  9353  

2007  10621  

  بیانات تم تجمیعھ من إحصائیات المتوفرة لمیناء بنغازي البحري خالل : المصدر                         

  .، مكتب اإلحصاء)م2007- 1987( لفترة من ا

22 
  

ھي البضائع المستوردة أعید تصدیرھا، فھي صفقات تجاریة یمارسھا معظم التجار           

ھؤالء التجار تصدیر البضائع المعاد تصدیرھا عن       لتحقیق مكاسب مادیة سریعة ولھذا یفضل 

  .البضائع المصدرة محلیا 



إن فترة التسعینات ھي فترة نمو بطئ لكمیة البضائع المعاد         )19(الجدول رقم  ویبین

م  1993لتزداد قلیال في السنة       م1991طن في سنة     21351تصدیرھا، فنجد إنھا بلغت نحو 

تمرت الكمیة بین الھبوط والصعود التدریجي خالل تلك        طن وھكذا اس 21542بكمیة وقدرھا 

االستفادة من عائدات النفط الذي   للوضع المعیشي للسكان بعد فترة تحسین  االفترة باعتبارھ 

استقرار األوضاع  دوبعا ، جعلھم یستوردون السلع لتوفیر احتیاجاتھا بدال من تصدیرھ

م تصدیرھا مرة أخرى أدت    ـلمستوردة یت  االقتصادیة للسكان أصبح ھناك فائض في البضائع ا   

طن في سنة     36647بلغت نحو   : فمثال ، إلى زیادة الربح حتى أصبحت تجارة لبعض األفراد  

وسجلت    ،م2003طن في سنة   67963وزادت كمیة البضائع المعاد تصدیرھا بنحو  م 2001

لربح المادي  ، ویرجع ذلك للحصول على ا طن 97088بنحو   م2007اكبر كمیة منھا في سنة 

الكثیر والسریع للتاجر دون بذل مجھود في كیفیة تصنیعھ ومعرفة تكالیفھا، كما إن تكنولوجیة      

التصنیع للبضائع المحلیة التي یتم تصدیرھا متأخرة جدا، حیث تحتاج إلى خبرة فنیة وتكنولوجیة 

ات المنزلیة وھذا   متقدمة لكي تصل إلى درجة الجودة العالمیة مثل األجھزة االلكترونیة والمعد   

  .یعفي التاجر من ھذه المتطلبات

ب التي تأتي في حاویات مثل القمح والشعیر التي یتم تعبئتھا في           وھناك بضائع ص   

  .أكیاس لیعاد تصدیرھا إلى دول افریقیة مثل تشاد والسودان

19 

 

19912007 

 
 

1991  21351  

1993  21542  

1995  19110  

1997  18528  



1999  27402  

2001  36647  

2003  67963  

2005  57283  

2007  67088  

  

  بیانات تم تجمیعھ من إحصائیات المتوفرة لمیناء بنغازي البحري خالل : المصدر                         

  .، مكتب اإلحصاء)م2007- 1991( لفترة من ا

  

3 

إال إن استخدام  , على الرغم من إن ھناك بعض الموانئ اللیبیة تقوم بنشاط نقل الركاب  

ر حیث یفضل اغلبھم استخدام النقل الجوي أو       یعطي أھمیة تذك المسافرین لتنقل عبر البحر ال

البري في تنقالتھم الداخلیة والخارجیة وذلك لما تتمیز بھ ھذه الوسائل من سرعة ومرونة في        

  .مواعید التنقل وكذلك الدقة في المواعید الرحالت مقارنة بوسائل النقل الجوي 

سینات كانوا یستخدمون    وحركة نقل الركاب بمیناء بنغازي تكاد تنعدم تماما ففي الخم    

ولین في المیناء لم یھتموا  ـكما إن المسئ, البا ما تكون عن طریق البرـوسائل أخرى في التنقل غ

بتسجیل الرحالت التي تخرج من المیناء وخاصا في مواسم نقل الحجاج ولم تتوافر السفن  

  .المجھزة في نقل الركاب نظرا لقلة اإلمكانیات المادیة 

الیة  و في  ط حركة في الستینات اعتمد على میناء بنغازي بشكل كبیر   غیر إن بدء نشا

حیث تم دخول الشركات األجنبیة التي تقوم بالتنقیب عن النفط بالجزء الشرقي من الدولة  (*)برقة

وعلى الرغم من ظھور     ، )1(الذي زاد من حركة العمال األجانب في دخولھم عن طریق المیناء 

ي حركة ونشاط  ـــل تلك الفترة، إال إنھا لم یذكر لھا دور فعال ف    ھذا النشاط في المیناء خال   

) م2007 -1992(ـــن خالل فترة الدراسة م) 20(دول رقم ــن خالل جـــویتبین م،المیناء 

  :دة نتائجـلحركة نقل الركاب في المیناء ع



التسعینات، حیث بلغ    شھد المیناء حركة كبیرة لعدد الركاب القادمون والمغادرون في بدایة    -1

من الركاب المغادرون  7480، ونحو م1992راكب في سنة  9077عدد الركاب القادمون نحو 

   .م1993في نفس السنة، وزاد عددھم بشكل كبیر في سنة 

من الركاب المغادرون    12307راكب و  12249حیث بلغ عدد الركاب القادمون بنحو 

الركاب القادمون والمغادرون خالل فترة الدراسة       وبالتالي سجلت في تلك السنة اكبر عدد من 

والذي بموجبة    م1992نتیجة لفرض الخطر الجوي على لیبیا من قبل األمم المتحدة في سنة         

من النقل  للنقل البحري بدًال مأوقفت حركة الطیران اثر على حركة نقل الركاب وذلك باستخدامھ

عن طریق میناء بنغازي أو استخدام التجار       الجوي في نقل الحجاج إلى میناء جدة بالسعودیة   

  .وتركیا لنقل البحري إلى دول أوربا

م حیث بلغ في سنة     2002م حتى سنة  2000انخفض عدد الركاب المغادرون بعد سنة  -3

راكب وذلك لرفع الحصار      51م حوالي  2002راكب وفي سنة     993م حوالي 2000

نقـــل الجـــوي واستخدام المسافرین لھ      عن لیبیا فــي تلك الفتــــرة فھــي بدایة فتح ال     

وذلك لسھولة الوصول وسرعتھ والدقة في المواعید، وكذلك تحول سفن نقل الركاب في 

 المیناء إلى فنادق وأعمال صیانة 

كما یالحظ في السنوات الخمس األخیرة التساوي في عدد الركاب القادمون وعدد            - -4

راكب  2986م نحو 2003القادمون في سنة  الركاب المغادرون، فمثال بلغ عدد الركاب

م بلغ عدد الركاب المغادرون 2005وفي سنة , راكب مغادر في نفس السنة2986وعدد 

لكل منھا، وكذلك بلغ عدد الركاب المغادرون والقادمون بالتساوي           9090والقادمون 

 م ویرجع ذلك إلى األفواج السیاحیة التي تأتي عن        2007راكب في سنـة  6578نحـو 

طریق سفن خاصة فھي تدخل وتخرج في نفس الیوم التالي بعد إن تكون قد زارت أغلب 

  .المناطق السیاحیة في المنطقة الشرقیة

  

  

  
______________________  

عبارة عن ثالث والیات مستقلة متحدة تتمثل في والیة برقة ووالیة طرابلس ووالیة           ف1963كانت لیبیا حتى سنة (*) 
  .فزان تحت اسم المملكة اللیبیة المتحدة

غیر  (كلیة اآلداب،رسالة دكتورة     –، القاھرة، جامعة القاھرة    )ل في لیبیا  ـجغرافیة النق  (، نل عزا لدیــاروق كامــف) 1(
  . 236 -235، ص،ص ف1976،) منشورة
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1992  9077  7480  

1003  12249  12307  

1994  5389  4982  

1995  3247  3023  

1996  2206  200  

1997  4263  1696  

1998  6431  6171  

1999  5415  6168  

2000  3283  993  

2001  2336  539  

2002  2254  51  

2003  2986  2986  

2005  9090  9090  

2007  6578  6578  

  بیانات تم تجمیعھ من إحصائیات المتوفرة لمیناء بنغازي البحري خالل : المصدر                                

  .، مكتب اإلحصاء)م 2007- 1992( لفترة من ا

  



 
 

1998

2007 

لقد شھد میناء بنغازي البحري خالل فترة الدراسة تدفقا ألنواع كثیرة من البضائع  

بإحجام وأوزان مختلفة والتي من أھمھا السلع التموینیة التي تستھلك من قبل السكان مثل الدقیق، 

الخ والبضائع األساسیة مثل مواد البناء ومواد    ... األرز، السكر والقمح والشعیر والذرة والشاي

لمعدنیة واألخشاب ومواد الكھربائیة ومعدات الصناعیة والزراعیة ومعدات الخاصة بالنھر ا

الصناعي وأخرى خاصة باآلبار النفطیة وخزانات المیاه ومضخات المیاه ومعدات اإلطفاء   

وغیرھا من البضائع التي ازدھرت بھا حركة التجارة في میناء في فترة اإلنشاء والتعمیر في        

  . بیالیشرق وجنوب 

أنواع عدیدة وجدیدة من البضائع    ت وفي السنوات السبع األخیرة من فترة الدراسة تدفق

وأخذت تنقل خاصة یطلق علیھ باسم نوع  م 2007الواردة إلى المیناء صنفت ألول مرة في سنة 

البضاعة المنقولة، أما في السنوات السابقة فكانت تنقل على ظھر سفن تحمل اسم سفن البضائع   

امة حیث تنقل بضائع مختلفة في حاویة واحدة مثل االلكترونات ولوازم األطفال ومواد   الع

البطاطین , التجمیل والحلویات والمعدات الطبیة وأغذیة المعلبة، لحوم واألسماك المجمدة       

كانت تلك   ثالخ، حی ...، األدوات المنزلیة واألثاث  ، المصنوعات الجلدیة وأخذیھ  وأقمشة

یة بالنسبة للمستھلك ومن المھم توفیر السلع األساسیة والتموینیة لحیاتھم        البضائع غیر ضرور

الیومیة وبعد تحسین أوضاعھم المادیة وانفتاحھم على العالم الخارجي أصبح من الضروري           

  .ي للتجارتوفیر تلك السلع التي أصبحت مصدر كبیر للربح الماد

  :إلى عدة أنواع وھي كاألتي  الواردةولذلك صنفت البضائع 

1 

شكلت المواد الغذائیة النصیب األكبر من كمیة الواردات في المیناء والعدد األكبر من       

نیات لت المواد الغذائیة في فترة الثم    المفرغة بھا خالل فترة الدراسة، حیث تمث      البواخر



الك المحلي لسكان مدینة بنغازي والمناطق      والتسعینات في السلع التموینیة واألساسیة لالستھ    

ب الذرة ص  ب واألرز والدقیق والقمح صب والشعیر ص  :تلك السلع  الشرقیة في لیبیا، ومن أھم

  -:األتي ) 21(ونالحظ من الجدول . الخ... والسكر والزیت وبقولیات 

 ن قبل م  ةاستو رد طن   220381تدفق كمیات كبیرة من دقیق التي بلغت نحو  م1998في سنة 

طن من شعیر     77748طن من قمح صب وفرغت بنحو        80523خرة وفرغت بنحو   با 38

الخ التي   ...إضافة لألرز وسكر وزیت وطماطم المعلب وحلیب        بواخر  5وفرغت نحو  ب ص

تعتبر من السلع األساسیة لالستھالك المحلي للسلع وبذلك تستحوذ تلك السلع النصیب األكبر من  

المنطقة الشرقیة من لیبیا على میناء بنغازي غي سد احتیاجاتھا من تلك  واردات المیناء العتماد 

  .البضائع

تزال تسیطر    الحظ انخفاض في الواردات من تلك البضائع التي ال   م 2001ومن سنة 

على الجزء األكبر من الواردات في المیناء مقارنة بالبضائع األخرى مثل مواد البناء واألخشاب 

باخرة   26طن من دقیق وفرغت بنحو  131916فمثال فرغت نحو  ، رھاومواد الكھربائیة وغی

طن  27700ما فرغت بنحو ب بباخرة واحدة، كطن من قمح ص 24600غت كمیة وقدرھا وفر

بواخر   3طن وفرغت بذلك     24824ب بنحو  من ذرة صب بباخرتین وبلغت كمیة شعیر ص     

ویرجع ذلك االنخفاض إلى   تي،إضافة للسلع التموینیة األخرى التي تتضح في الجدول اآل

  .دخول كمیات ھائلة من تلك البضائع عن طریق البر من مصر في الشرق 
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19982001 

  م2001  م1998


 

 
 


 


 


 

  26  131916  دقیق  38  220381  دقیق

  1  24600  بصقمح   5  80523  بصقمح 

  3  27700  بصذرة   5  777143  بصشعیر 



  3  34824  بصشعیر   4  37143  ب صذرة 

  2  8510  صویا  1  4068  ذرة مكیسة

  1  1000  موز  1  18000  شعیر مكیس

  2  21735  أرز  7  53673  أرز

  1  31500  سكر  6  59650  سكر

  5  10516  سمید  19  39061  زیت

  1  1900  طماطم معلب  7  19369  طماطم معلب

  3  6338  حلیب  9  5746  حلیب

  8  8136  شاي  7  6137  شاي

        1  8791  بقول

        9  14978  صویا

        6  9573  سمید

  .ف، میناء بنغازي البحري، مكتب اإلحصاء 2001 -1998لعام من تجمیع الباحثة اعتمادا على إحصائیات السنویة : المصدر

 

 

المفرغة بالمیناء بسبب  م 2004ارتفاع كبیر لكمیة البضائع من السلع التموینیة في سنة   -أ

الضروریة لسكانھ   غذائیة  اعتماد الوكالة الدولیة لإلغاثة لدارفور على استیراد بعض المواد ال      

ب عن طریق میناء بنغازي باعتبارھا المنفذ  مثل قمح صب وشعیر صب ودقیق وذرة ص 

  .البحري األقرب إلى دارفور

مراحل في تلك السنة، المرحلة األولي بلغت الكمیة بنحو    3فمثال فرغ دقیق على  

ــ بواخر وفرغت ف   4طن بعدد    12066 كمیة وقدرھا  ي المرحلة الثالثة مع البضائع العامة ب     ـ

ــ     2500 األولى بكمیة   : مراحل  3ذي فرغ على   ــ ب الطن بباخرة واحدة ، وكذلك شعیر صــ

 5طن بنحو    30959باخرة والثانیة فرغت بكمیة بلغت نحو      19طن بنحو  136926وقدرھا 

  .طن بباخرة واحدة 5648ب بنحو الثالثة فقد فرغت مع ذرة صبواخر، أما المرحلة 



إن السلع األساسیة الزالت تحتل المراتب األولى من كمیة        )  22( دول كما نالحظ  في ج -ب

ب التي بلغت نحو    من المواد الغذائیة من قمح ص  میناء، فمثال شكلت اكبر كمیةال إليالواردات 

ب التي فرغت بكمیة  طن ثم ذرة ص  176860الذي فرغ بنحو  طن یلیھا دقیق   258757

طن إضافة للسلع األساسیة األخرى       67168نحو  طن وكذلك سكر الذي بلغ  72632وقدرھا 

  .ب وأرز وزیت وغیرھامثل شعیر ص

22 

20042007 

  م2007  م 2004

/ الكمیة  أنواع المواد الغذائیة 
  بالطن

عدد البواخر  
  المفرغة بھا

أنواع المواد  
  الغذائیة

/ الكمیة 
  بالطن

  176860  دقیق  55  272276  )1(دقیق 

  258757  قمح حب  4  12066  )2(دقیق 

  30986  شعیر حب   1  2500  )3(بضائع عامة + دقیق

  72632  ذرة حب   19  136926  )1(شعیر حب 

  67168  سكر  5  30959  )2(شعیر حب 

  3497  أرز  1  5848  )3(ذرة حب + شعیر حب

  5391  شاھي  2  35306  قمح حب

  3435  طماطم معلب  4  27660  أرز

  1717  بقولیات  2  8800  سكر

  6854  زیت  13  18582  زیت ذرة

  112  مكرونة  1  1688  حلیب

      2  5981  ساھي

  ف، میناء بنغازي البحري، مكتب اإلحصاء 2007 -2004من تجمیع الباحثة اعتمادا على إحصائیات السنویة لعامي : المصدر      

  

  



2 
  

البضائع العامة قد تنقل بعض السفن أنواع عدة من البضائع في حاویة واحدة مثل  

المالبس واألحذیة ومواد التجمیل ولوازم األطفال ولوازم الریاضة إضافة إلى الغیار والسجاد       

  .وغیرھا، حیث یطلق علیھ اسم البضائع العامة

  :یظھر األتي  )23(ومن خالل الجدول 

،  فرغت في المیناء كمیات كبیرة من البضائع العامة       )  م 2005 -1998(خالل الفترة من  -أ

سجلت   سفینة و 292نتقلت على ظھر اطن التي  242850نحو  م 1998فمثال فرغت في سنة 

سفینة وزادت كمیة  162طن وفرغت بنحو  1178129بحمولة وقدرھا  م 2002سنة  في 

رغم قلة عدد السفن  ) طن 280,510(ف بحمولة وقدرھا 2003البضائع المفرغة في سنة  

سفینة سبب كبر حجمھا حیث زادت حمولتھا بعكس السفن          38المفرغة بھا والتي بلغت نحو  

  .السابقة المتوسطة زادت عددھا بزیادة حمولتھا في السنوات 

م  ، حیث قدرت الكمیة 2007 -2006وسجلت كمیة البضائع العامة انخفاضا كبیرا في سنتي   - ت

طن  في  25486باخرة وفرغت بنحو  55م  وفرغت بذلك 2006طن في سنة  75699بنحو 

أنواع معینة من البضائع یتم شحنھا إلى          دم  ویرجع ذلك االنخفاض إلي استیرا2007سنة 

ـوع على حدة وعلي متن بواخر خاصة لزیادة لطلب  السوق علیھا،لتصنف          المیناء كــل نـ

طن من األغذیة المعلبة      21073م  نحو  2007 فرغت في سنة  الضمن البضائع الثانویة مث

  )) .27(كما یتضح من الجدول (ببواخر خاصة 
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19982007 

   

1998  242850  292  

1999  209396  1  

2001  144502  150  

2002  11781,29  162  

2003  280,510  38  

2004  35997  38  

2005  115899  86  

2006  75699  55  

2007  25486  /  

من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائیات المتوفرة عن الشركة االشتراكیة للمواني، میناء بنغازي البحري، مكتب        : المصدر
  ).م 2007 -1998(اإلحصاء، خالل الفترة من 

من   إال في سنوات األربعة األخیرة     الم تتوافر إحصاءات عنھ    ف أما الحاویات الفارغة

تستخدم تلك    وغالبا ما  )  24( كما یتضح من الجدول اآلتي     ) ف2007‘2004( فترة الدراسة

 االحاویات في التخزین سواء في المنازل أو المزارع أو المصانع، كما تحدد كمیة الواردات منھ 

طن من    454908نحو   ف2006ھناك زیادة كبیرة في كمیة في سنة  ب علیھ لذلكبحسب الطل

  .م2007 ةطن في سن 2453الحاویات وانخفضت تلك إلى 
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20042007 

   

2004  399003  255  

2005  3312121  157  

2006  454908  225  

2007  2453  /  

میناء بنغازي البحري، مكتب     من أعداد الباحثة اعتماد على ما توافر من إحصائیًا عن الحاویات الفارغة،     : المصدر                 
  ).م 2007 -2004(اإلحصاء، خالل الفترة من 

  

  

  

3 
  

األخشاب، االسمنت،   : من مواد البناء على عدة أنواع منھا       ستوردة تشمل البضائع الم

األنابیب، مواد الصحیة وبالط ورخام وغیرھا من ملزمات البناء، أما مواد الكھرباء تتمثل في     

  .الخ...المعدات الكھربائیة وأسالك الكھربائیة والنحاسیة والكوابل 

  :مایلي )   25( ویتضح من جدول 

اء مثل االسمنت التي    أنواع محددة من مواد البن م 1998لقد فرغت في المیناء في سنة 

 21049بواخر وفرغت األخشاب بنحو     3طن وفرغت بذلك نحو  7460قدرت حمولتھا بنحو 

بواخر، إضافة للواردات من األنابیب المستخدمة في مشروع النھر الصناعي     9طن بعدد 

  .والنحاس والزنك التي تستخدم غالبا في مجال الكھرباء 



السكاني بشكل كبیر من      اإلقراض في سیاسة   شرعت الدولة   م 2000ومع بدایة سنة 

اجل حل مشكلة اإلسكان التي تنامت من خاللھا حركة بناء المنازل في مدینة بنغازي             

باخرة   190 دبعد م 2004طن من االسمنت في سنة    116991وضواحیھا، فمثال فرغت بنحو 

  .بواخر  5طن من الحدید وفرغ بذلك  13428وبنحو 

  : على ثالث مراحل م 2006 كما فرغ االسمنت في سنة

بواخر وفي المرحلة الثانیة فرغ       7طن وبعدد    15216المرحلة األولى قدرت بنحو    

طن وفرغ    3000طن بباخرة واحدة أما في المرحلة الثالثة فقدرت الحمولة بنحو    1537بنحو 

  .بباخرة واحدة نتیجة لزیادة الطلب على االسمنت كمادة أساسیة في البناء

ر والبالط والرخام بكمیات كبیرة ألول مرة في سنوات الثالث األخیرة من   وفرغ المرم

بواخر   7وفرغ بنحو    م 2005طن في سنة  10941فترة الدراسة، حیث سجلت المرمر بكمیة 

على مرحلتین في میناء  بواخر وكذلك فرغ كتل الرخام 3طن وبعدد  4544وفرغ الرخام بنحو 

طن في المرحلة األول بباخرة واحدة   1726یة نحو حیث بلغت الكم م 2006بنغازي سنة 

 م 2007طن بباخرة واحدة، وزادت تلك الكمیة في سنة  4507وفرغت في المرحلة الثانیة بنحو 

ي والشوارع  طن من البالط والرخام وذلك راجع إلى إعادة صیانة واجھات المبان 81751بنحو 

الناصر   شارع الفاتح وشارع جمال عبد     ازي مثل ما یحدث حالیا في      الرئیسیة في مدینة بنغ  

  .وجمیع المباني الواقعة على الطرق الرئیسیة بالمدینة 

ونتیجة لزیادة أنواع وكمیات البضائع من مواد البناء زاد الطلب على مواد الكھرباء          

طن   2856نحو   م 2005التي ھي مكملة لھا في تعمیر وصیانة المباني فمثال فرغت في سنة     

لتزداد بشكل كبیر     م 2006طن في سنة  2856كھربائیة وزادت تلك الكمیة إلى من المعدات ال

واردات من الكوابل وأسالك النحاسیة التي  ـإضافة لل طن  29223لتصل إلى م  2007في سنة 

انظر الجدول ( ،على التوالي في نفس السنة  ) طن  57474طن،  2323(فرغت بكمیة وقدرھا 

  )). 26( رقم 
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19982007 

    

  3  7460  أسمنت  1998

  9  21049  أخشاب  

  3  4853  أنابیب  

  7  9167  زنك  

  1  2500  اسمنت  2001

  3  1730  أخشاب  

  3  8680  أنابیب  

  19  116991  اسمنت  2004

  5  13428  حدید  

  1  1126  أنابیب  

  1  671  مواسیر  

  3  10519  أخرى مواد بناء  

  8  17287  غرائر اسمنت  2005

  1  1966  بضائع عامة+ غرائر سمنت  

  6  4419  أخشاب  

  5  4942  أنابیب  

  1  1682  )1(حدید   

  1  1104  )2(حدید   



  7  10941  مرمر  

  6  14660  مواسیر  

  3  154  رخام  

  2  3165  اسمنت  2007

  13  81751  بالط ورخام  

  7  39270  أنابیب وملحقاتھا  

  1  5477  مواد بناء أخرى  

  1  910  مواد طالء  

  1  2092  مواد صحیة  

  9  28269  حدید تسلیح  

  7  16704  لفات حدید  

  1  929  مواد بالستیك  

میناء  ، من أعداد الباحثة اعتماد على ما توافر من إحصائیًا عن          : المصدر
  ).م2007-2005-2004-2001-1998( السنوات التالیةبنغازي البحري، مكتب اإلحصاء، خالل 

                                  

26 


200520062007 

    

  2  2187  كوابل كھربائیة  2005

  1  3066  معدات كھربائیة  

  1  263  أسالك نحاسیة  

  2  1727  ات نحاســــلف  



  2  2856  معدات كھربائیة  2006

  1  3200  أعمدة كھربائیة  

  1  474  )1(أسالك نحاسیة   

  1  1360  )2(أسالك نحاسیة   

  2  29223  معدات كھربائیة  2007

  1  57474  أسالك نحاسیة  

  2  2323  كوابل كھربائیة  

  1  314  رادة نحاســـب  

 ، میناء بنغازي  عن  من أعداد الباحثة اعتماد على ما توافر من إحصائیًا       :المصدر
  ).م2007-2006-2005( السنوات التالیةالبحري، مكتب اإلحصاء، خالل 

  

4 

اإلحصائیة المتوافرة في السنوات     نالحظ من البیانات    لیبیا  نظرا لتأخر الصناعة في    

ن كمیة الواردات من المعدات الصناعیة ضئیلة جدا وتفرغ   ، أ)م2007، 2006، 2005( اآلتیة

تجاریة إلى  ال من الجھات الحكومي حیث ال یلجأ     في المیناء بحسب الصلب علیھ خاصاً    

طن من   3542كمیة وقدرھا   م 2005المالي، فمثال فرغت في سنة      استیرادھا لقلة مردوھا  

م 2007، وسجلت في سنة   م 2006طن في سنة  3346ت بنحو ـة وفرغـــدات الصناعیــــالمع

ن المعدات الصناعیة وبلغت كمیة الواردات من المعدات الزراعیة بنحو    ـطن م  7488نحو  

إلنشاء المشروع الجدید   )1(طن من تجھیزات الورش 2439اء نحو وفرع في المینطن،  1372

  .في میناء بنغازي البحري 

وبصفة عامة یرجع االنخفاض في كمیة الواردات من المعدات الصناعیة ولوازمھا إلى   

  في مجال التصنیع حیث ال توجد مصانع كبیرة تحتاج إلي معدات صناعیة متطورة ةتأخرا لدول

________________________  

سنوات اآلتیة   ال، بیانات اإلحصائیة المتوفرة عن     المرجع السابقاني، میناء بنغازي البحري، الشركة االشتراكیة للمو) 1(
  ) م2007، 2006، 2005(



لتغیر معداتھا بشكل مستمر،حیث أن المصانع الموجودة لتصنیع بضائع أولیة ونصف      

  .مصنعة ألتحقق الربح المادي المطلوب لتغطي تكلیف المعدات الواردة للمصنع

5  

فقد ذكرنا سابقا بان الواردات من السیارات تأتي عن طریق البر إلى مدینة بنغازي من   

میناء طرابلس ومینائي مصراتة ودرنة لذلك تقل الواردات منھا في المیناء لألسباب سبق     

  .ذكرھا

ى مدینة بنغازي  ونتیجة لدخول إعداد ھائلة من السیارات والشاحنات الخاصة والعامة إل

فأنھا تحتاج إلى قطع غیار وزیوت تشحیم وغیرھا من لوازم المستخدمة لتلك اآللیات، إن  خالل 

طن من  3775رغت نحو ــف م 1999في سنة ف المیناء منھا فترة الدراسة لم تخلي الواردات في

غت  طن من زیت السیارات وبل     2117كمیة وقدرھا    م 2001زیت السیارات وبلغت في سنة 

وصنفت ألول مرة قطع غیار واإلطارات كل       م ، 2003طن منھا في سنة   7532الكمیة نحو 

حیث بلغت كمیة الواردات من    م 2007نوع على حده من البضائع الواردة إلى المیناء في سنة 

أما في السابق كانت      )1(طن  3211طن وبلغت كمیة اإلطارات نحو   24055قطع الغیار نحو 

  .تضم مع الواردات البضائع العامة

6 

عینات لم تتنوع البضائع كثیرا حیث كانت الواردات اغلبھا تعتمد على       سفترة الت خالل

البضائع التموینیة من المواد الغذائیة أو البضائع األساسیة في اإلنشاء والتعمیر حتى مع بدایة        

  .م2000 سنة

فقد سجلت دخول ألنواع كثیرة ومتعددة من البضائع المكملة للسلع           م 2007أما سنة  

األساسیة مثل األغذیة المعلبة واللحوم واألسماك المجمدة ومكیفات الھواء وااللكترونات 

واألدوات الریاضیة واألدوات المنزلیة واألثاث وورق األلمونیوم واألكیاس ولوازم األطفال    

  .الخ... میلومواد التج

________________________  

-1999(السابق، بیانات المتوفرة عن السنوات اآلتیة        ع، المرج االشتراكیة للمواني، میناء بنغازي البحري   الشركة) 1(
  )   م2001-2003-2007



على المیناء لعدة أسباب      حیث یرجع تدفق تلك البضائع    ) 27(كما یتضح من الجدول 

  :منھا

البیانات اإلحصائیة عن أنواع البضائع أكثر دقة حیث سجلت لكل نوع من            أصبح تسجیل 1-

  .البضائع الواردة الصادرة في ھذه السنة على حدة

  ب االنفتاح على العالمـأصبح الطلب على الواردات یشمل جمیع أنواع البضائع التجاریة بسب -2

  زةـوتر واألجھـوالكمبی االتـلنقوجیة في حیاتنا الیومیة لذلك یزداد الطلب على اـوتدخل التكنول

  .كترونیة والمنزلیة وغیرھا من البضائع التي تتغیر وتتطور بصورة مستمرةاالل

ارتفاع دخل األفراد لذلك زاد االستھالك على ھذه البضائع مما دفع التجار إلى استیراد أنواع  -3

  . متعددة منھا

  .لبضائع التي كانت ممنوعة في السابقوضع قوانین من قبل الحكومة تسمح باالستیراد تلك ا -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

27 


2007 

   

        

  

  

  مواد غذائیة

 21073أغذیة معلبة                          

 3165لحوم واسماك مجمدة                  

  47479  ألبان ومشتقاتھا

  14858  خضروات وفواكھ معلبة   

  561  مشروبات

  3705  ویتـــبسك

  20342عصیر فاكھھ                            

  1370  شوكالتھ

  

  مصنوعات مخلفة

  )صوفیة، جلدیة، وغیرھا(

  7927        ذیةــــأح

  1053حقائب ومصنوعات جلدیة             

  12266    بطاطین          

  10427  أقمشة                        

  3983            ادــــسج

  825         أمتعة شخصیة

  

  أدوات ومعدات

  1277مكیفات ھواء                                 

  9032األجھزة الكترونیة                            

  17      أشرطة فیدیو  



  68127أدوات منزلیة الكھربائیة            ةالكھربائیة وااللكترونی

  1948           معدات طبیة  

  48  ات    ــــسخان

  

  

  

  تصنیعیةلوازم ومواد 

  3487    قرطاسیھ وكتب 

  7953         مواد تنظیف            

  926ورق األلمونیوم                                   

  3802        مواد تغلیف

  4899  لوازم أطفال             

  1477    مواد تجمیل  

  153  ورق أكیاس 

  495  أدوات ریاضیة         

  3092         صابون   

    .البحري، مكتب اإلحصاء میناء بنغازي  ،م2007الباحثة اعتماد على إحصاءات لعام من أعداد : المصدر  
                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1 

تطورًا كبیرًا خالل فترة العھد العثماني الثاني من خالل  شھدت حركة البواخر التجاریة 

ة والشمع  نسوجات الحریریة والصوفیة والورق    تصدیر البواخر األوربیة لبضائع عدة مثل الم    

، واستمر ازدھار حركة السفن حتى وقوع االحتالل      )1(بنغازيالخ إلى میناء ... والمواد الطبیة

ربیة لتحقیق أھدافھم في السیطرة على الساحل        ر الحالذي ازدھرت في عھده البواخ    االیطالي

والجبل األخضر والصحراء وبذلك حظي میناء بنغازي بعنایة كبیرة حیث أنشئت األرصفة           

البحر السفن وحمایتھا من األمواج، وأصبح ھناك سفن دوریة تصل میناء بنغازي بمواني  الرسو

ولعب المیناء دورًا ملح بالدرجة األولى یطالیة خاصًا لتصدیر الالمتوسط عاما وبالمواني اإل

ستیراد والتصدیر في شرق الدولة، واستخدمت السفن المتوسطة والصغیرة في كبیرًا في اال

المیاه وكذلك كانت كمیة البضائع المتداولة  للمیناء مثل عمقالحجم لكي تالءم الظروف الطبیعیة 

تستورد والملح والجلود واألسفنج الذي  قلیلة العدد وصغیرة الحجم مثل المواد الغذائیة التي

  .یصدر على ظھر تلك السفن 

وشھدت في بدایة الستینات تطورًا كبیرًا في حركة البواخر التجاریة حیث وصلت إلى     

باخرة في  1911وصلت إلى وازداد عددھا حتى  م 1965باخرة في سنة  1100لي المیناء حوا

باخرة نتیجة لحركة اإلنشاءات   1500إلى   م 1970م  ثم انخفض العدد في سنة   1969سنة  

حیث تحولت اعدد كبیرة من    م 1971 -1970شملت المیناء في سنتي والتعمیر والصیانة التي 

البواخر إلى میناء طرابلس الذي شھد زیادة كبیرة وغیر متوقعة لحركة البواخر خالل تلك الفترة 

ء بنغازي لیعود المیناء القدیم یستعید      وبعد االنتھاء من تلك اإلصالحات التي طرأت على مینا   

باخرة   1657بنحو   م 1972لزیادة لعدد البواخر في سنة      نشاطھ كما كان في السابق وتظھر ا
)2(.  

  خالل فترة  بالدتھ ال ھي نتیجة طبیعیة لمرحلة االنتعاش االقتصادي الذي شھدو

_____________________  

  .991تیسیر بن موسى، المرجع السابق، ص ) 1(

  .237فاروق كامل عز الدین، المرجع السابق، ص ) 2(



لمیناء وتنفذ العدید من  السبعینات بسبب ارتفاع أسعار النفط وإقامة أعمال لتطور ا  

الخ التي تتطلب في ... التمویھ في جمیع المجاالت كالخدمیة والصحة والتعلیمیة  المشاریع 

ــ من الخارج والتي استمرت ف  اآلالت والمعدات ومواد البناء تنفیذھا استیراد ي االزدھار لتلك   ــ

 بواخر یمكن تصنیف ال  ) م 2007 -1987( في الفترة من  ؛ أماالثمانیناتحتى فترة  وارداتــال

  .إلى عدة أنواع وذلك بحسب ما یتوفر عنھا من معلومات وبیانات إحصائیة

2 

التي تتردد على المیناء في تحدید الوظیفة األساسیة التي       بواخرتكمن أھمیة تصنیف ال

تحدید نوع البضائع المنقولة على  امنھ بواخرتقوم علیھا، فھناك عدة أسس تستخدم في تصنیف ال

مثل  باخرةظھر السفینة مثل سفن البضائع العامة وسفن الوقود، أو تصنیف بحسب حجم ال 

  :فھا إلى ثالث أنواع وھي نإال إننا سنص ،لعمالقةا بواخرصغیرة أو متوسطة أو  بواخر

12 

المترددة على المیناء خالل      بواخر من أجمالي ال  % 79شكلت البواخر التجاریة نسبة  

نفطیة فھي لم  ، وأن الناقالت ال) 28( ، كما یتضح في الجدول )م 2007-1987( الفترة من

اللیبیة تستقبل ناقالت نفطیة خالل تلك الفترة         ألن جمیع الموانئ  ذلك و %18تشكل أكثر من 

ن توافر حركة النقل الجوي والبري وأ  فقط بسبب %  3بینما تستحوذ بواخر الركاب على نسبة 

  .ي على لیبیا خالل فترة التسعیناتالنقل البحري لم یستخدم إال في فترة الحصار الجو

28 

19872007 

   

  79  20335  بواخر تجاریة

  18  4602  ناقالت نفطیة

  3  751  بواخر ركاب

 ةالشركة االشتراكیالصادرة عن ) م2007 -1987(توفرة خالل الفترة اعتمادًا على اإلحصائیات الم, من أعداد الباحثة: المصدر
  .بنغازي البحري، مكتب اإلحصاء ءللمواني، مینا



یوجد اختالف كبیر في عدد البواخر التجاریة في تلك  نھ الأ) 29(كما یتضح من جدول 

نیات وبدایة التسعینات تدفق كبیر للبواخر التجاریة نتیجة لزیادة       ثمالفترة، حیث شھدت نھایة ال

عھ بسبب توفیر العائدات النفطیة واالستفادة منھ في تحسین          الطلب على البضائع بجمیع أنوا   

ــ ة الخماسیــة واالجتماعیــول االقتصادیــط التحـع خطــان ووضــة للسكـــاع المعیشیــاألوض ة ـ

 1103اخرة تجاریة من إجمالي    ب  822نحو   م 1990فمثًال بلغت في سنة ) م 1990 -1985(

  .منھا %  75شكلت نسبة  لك السنة إيرددة على المیناء في تالمت للبواخر
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1987
2007 

 
 


 


 


 


 


 


 

1987  1126  836  74  233  21  57  5  

1988  1193  858  72  263  22  72  6  

1989  1134  771  68  301  27  62  5  

1990  1103  822  75  244  22  37  3  

1991  1124  827  74  284  25  13  1  

1992  1122  782  70  292  26  48  4  

1993  1196  821  69  287  24  88  7  

1994  997  671  67  281  28  45  4  

1995  988  662  67  280  28  46  5  

1996  947  636  67  284  30  27  3  



1997  907  631  70  254  28  22  2  

1998  959  979  71  236  25  44  4  

1999  935  665  71  240  26  30  3  

2000  823  590  72  224  27  10  1  

2001  842  644  76  186  22  12  2  

2002  825  700  85  116  14  9  1  

2003  897  768  86  124  13.5  5  0.6  

2004  789  638  81  135  17  16  2  

2005  725  583  80  115  16  27  4  

2006  849  702  83  99  12  48  5  

2007  854  697  81  124  15  33  4  

من إعداد وتجمیع الباحثة اعتمادًا على إحصاءات المتوفرة بالشركة االشتراكیة للمواني، میناء بنغازي البحري، مكتب   : المصدر
  ).ف2007 -1987(خالل الفترة من , اإلحصاء

  

 اتكبدت الدولة خسائر مادیة بسبب الحصار الجوي علیھ) م 1999 -1993(وفي الفترة 

یة في میناء بنغازي وجمیع      لبًا على سیر الحركة التجار   أثر س وتجمید أموالھ في الخارج لذلك

  .اللیبیة الموانئ

ترة انخفضت   الدولة سیاسة تحدید االستیراد لبعض المواد الغذائیة في تلك الف لذلك تبنت

باخرة من    636بنحو  م 1996سجلت اقل عدد في سنة       ثة، حی بالتالي عدد البواخر التجاری   

  .فقط%  67باخرة مترددة على المیناء في تلك السنة أي شكلت نسبة  947إجمالي 

اكبر لت ـاریة حیث سجـر التجـداد البواخـــد إعـزایـت م 2000ة ــة سنـدایـــع بــوم

 897من إجمالي  768التي بلغت عدد البواخر نحو  م 2003في سـنة %  86نسـبة بنحـو 

نفتاح على العالم الخارجي الذي      لت المیناء في تلك السنة، ویمكن إرجاع ذلك إلى االـباخرة دخ

كس ما كانت علیھ في     ـأصبح االستیراد خاصًا للبضائع التجاریة یتم على حساب األشخاص بع 

راد على الجھات الحكومیة فقط، ونتیجة لذلك زادت أنواع   السابق حیث كان یقتصر االستی 



دخل أنواع جدیدة وعدیدة من البضائع      ـالبضائع الواردة في ھذه الفترة عن السنوات السابقة لت   

  .الخ.....مثل الحلویات واألجھزة االلكترونیة والمنزلیة 

  :ما ـین وھـاریة إلى نوعـواخر التجـیم البـقسـویمكن ت

 

دة إلى المیناء، فھي تستحوذ على    البواخر المفرغة ھي البواخر المحملة بالبضائع الوار

إن النشاط  یوضح ،الذي) 31( الجدول  رقم كما تبین من  التجاریة كبر عدد من البواخر أ

و نح  م 1999المفرغة فمثًال فرغت في سنة  ر ــة البواخــى حركــوم علــالتجاري في المیناء یق

في ھذه   % 75المفرغة نسبة  باخرة تجاریة حیث شكلت البواخر  665باخرة من إجمالي  493

  .السنة 

 644باخرة من إجمالي   461نحو  م 2001عدد البواخر المفرغة في سنة   وبلغت 

تجاریة  باخرة 768من إجمالي  م 2003باخرة مفرغة في سنة  531نحو تجاریة وبلغت  باخرة

باخرة تجاریة في تلك السنة  583باخرة مفرغة من أصل  428نحو   م2005وسجلت فــي سنة 

باخرة تجاریة مترددة على     697من إجمالي  م 2007باخرة مفرغة في سنة  490نحو وبلغت 

في توفیر احتیاجاتھم المعیشیة   ةالمیناء في ھذه السنة نتیجة العتماد السكان على البضائع الوارد

قمح وغیرھا أو بضائع ثانویة مثل األجھزة       السكر والدقیق ولاسواء كانت بضائع أساسیة مثل 

ة الطلب على   تزداد عدد البواخر المفرغة لزیاد      الكھربائیة وااللكترونیة واألثاث وغیرھا لذلك

  .البضائع لھذا یطلق على تلك البواخر اسم البواخر التجاریة 

م 2003جلت في سنة   إن أكبر كمیة س وتحدد قیمة البواخر المفرغة من حیث حمولتھا، 

وعلى الرغم من تساوى في   , )م 2007 -2001(طن خالل الفترة من  5 ,599 ,991بنحو  ف

ختالف في إن ھناك ا إال) م 2007 -2006( لمیناء خالل سنتي عدد البواخر المفرغة في ا 

م  وبلغت الكمیة نحو    2006طن في سنة    1 ,049 ,664حمولة السفن حیث بلغت الكمیة نحو 

  :لسببین وھما  ویرجع ذلك) ) 30(أنظر جدول (م  2007طن في سنة  1,003,399

صغیرة حتى تتسع لحموالت     أحالل البواخر ذات اإلحجام الكبیرة محل البواخر ذات أحجام -1

  .كبر من السابق أ



ستیراد كمیات كبیرة من البضائع لحساب الوكالة الدولیة لإلغاثة إلى دارفور عن       یتم اال  -2

  .میناء بنغازي زاد في حمولة البواخر المفرغة  طریق

  

30 

20012007 

   

2001  461  565.423  

2002  488  5.599.991  

2003  531  1.184.167  

2004  463  1.204.308  

2005  428  110.711  

2006  490  1.049.664  

2007  490  1.003.399  

  ) م 2007-2001(لسنوات من أعداد الباحثة اعتماد على بیانات إحصائیة : المصدر         

  نفس المصدر السابق         

  

  

 

, تصدیرھاالبواخر المشحونة فھي تشحن بضائع أولیة أو نصف مصنعة أو بضائع معاد 

یعتمد علیھا في حركة النشاط التجاري في المیناء ولم تؤثر على االقتصاد اللیبي بسبب    وھى ال

تدني المواصفات العالمیة للبضائع المصدرة من المیناء حیث یقل الطلب علیھا بعكس الحال في   

  .تزاید الطلب على البضائع المستوردة التي تزداد فیھا إعداد البواخر المفرغة 
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19982007 

عدد البواخر التجاریة    السنوات
  )مشحونة -مفرغة(

بواخر 
  مفرغة

بواخر    %النسبة 
  مشحونة 

اإلجمالي   %النسبة 
  النسبة

1998  670  478  71  192  29  100%  

1999  661  493  75  168  25  100% 

2000  592  429  72  163  28  100% 

2001  654  461  70  193  30  100% 

2002  707  488  69  219  31  100% 

2003  767  531  69  236  31  100% 

2004  639  463  72  176  28  100% 

2005  596  428  72  168  28  100% 

2006  702  490  70  212  30  100% 

2007  694  490  72  204  29  100% 

توفر من بیانات إحصائیة للبواخر المفرغة والمشحونة الصادرة عن الشركة االشتراكیة             من أعداد الباحثة اعتماد على ما : المصدر
  .للموانئ میناء بنغازي البحري، مكتب اإلحصاء

ن ـــباخرة مشحونة م   236منھا بنحو  دد ــ ر عــ كبم  أ2003حیث سجلـت في سنــة    

منھا إجمالي   %  31باخرة تجاریة مترددة على المیناء في تلك السنة أي نسبة     768الي ـــإجم

  ) .انظر الجدول السابق( م  2003یة للبواخر التجاریة في سنة النسب التوزیع

  

22 

من إجمالي   %  18في المرتبة الثانیة بعد البواخر التجاریة بنسبة       تأتي ناقالت النفط 

  .)28( ء كما یظھر من الجدول السابق رقمالسفن المترددة على المینا



م 1996فطیة سجلت في سنـة     إن اكبر نسبة للناقالت الن ) 29(م ـــدول رقـــن الجــویبی

حیث ,ى المیناء في تلك السنة ة للسفن المترددة علیمن إجمالي النسب التوزیع% 30بنحو 

) م 2007 -1987( الل فترة الدراسة سجلت فترة التسعینات اكبر نسبة للناقالت النفطیة خ  

مصفاة طبرق لتكریر    توقف میناء طبرق عن استقبال تلك الناقالت بعد افتتاح  ویرجع ذلك إلى 

لمصفاة إلى مینائي    ومن ثم شحن معظم الناقالت بالوقود القادمة من ا      ف1986النفط في سنة 

  .)1(بنغازي ودرنة 

حیث سجلت اقل   ) م 2007, 2001(في الفترة ما بین وبدأ االنخفاض في عدد الناقالت النفطیة 

دة على  دمن إجمالي السفن المتر   %  21ناقلة نفطیة أي بنسبة  99بنحو  م 2006عدد في سنة 

  :ویرجع ذلك لسبب وھما , المیناء في ھذه السنة

من النفط عن طریق میناء طرابلس   یصدر معظم إنتاجھ مصفاة الزویتینة الذي أصبحافتتاح  -1

.  

إنشاء رصیف عائم في میناء رأس ألنوف مما یخفف الضغط على میناء بنغازي في        -2

  .تصدیرھا للنفط 
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إجمالي السفن من % 3ة األخیرة حیث لم تتعدى نسبتھا جاءت بواخر الركاب في المرتب

 ةتعاملالمأكثر عدد من بواخر الركاب  تجلحیث سالمترددة على المیناء خالل فترة الدراسة، 

من أجمالي السفن المترددة % 7باخرة أي بنسبة  88بنحو  م 1993في سنة  بنغازي  میناءمع 

اخر علي المیناء في ھذه السنة وعلي الرغم من ذلك فما زالت في المرتبة األخیرة بعد بو

ویرجع ارتفاع في عدد البواخر الركاب في فترة التسعینات عن  التجاریة  والناقالت النفطیة

الفترات السابقة إلى استخدام المسافرین لنقل البحري في موسم الحج وإلقامة تبادل بین تجار 

   .اللیبیة وبعض الدول األجنبیة خالل فترة الحصار الجوى على لیبیا وإیقاف الطیران الجوى

  

  

_________________________  

  .210المرجع السابق، ص , المواني اللیبیةحسین مسعود أبو مدینة، ) 1(



م التي لم    1996ي عدد البواخر خاصا بعد سنة      ویتضح بعد ذلك االنخفاض الشدید ف    

 5ل بدخو م 2003سنة  منھا في منھا وسجلت أقل عدد  %3باخرة أي بنسبة  27ر من تبلغ أكث

  : بواخر وذلك لعدة أسباب منھا

افتتاح النقل الجوي حیث یفضلون معظم المسافرین استخدام النقل الجوى عند النقل البحري    -1

  .خوفا من ركوب البحر وتمیزه بالدقة في المواعید وسرعة وسھولة في الوصول

مدینة بنغازي   غالیا ما تكون تلك البواخر لسائحون أجانب یزور بعض األماكن المقدسة في   -2

  . ویعودوني في نفس الیوم

ابت وإنما الخطوط البحریة أغلبھا غیر مرتبط بخط بحري لنقل الركاب ث میناء بنغازي   -3

  .مؤقتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .ھاـیاتـنسـج بسـح ـبواخرركة الـح

یستقبل میناء بنغازي سفن من مختلف الجنسیات لمختلف األقالیم والقارات، حیث إن         

ھناك العدید من الدول المتقدمة والنامیة تتعامل تجاریًا مع المیناء ولم یتوقف ذلك التعامل على     

تلك الدول فحسب وإنما ھناك الكثیر من الدول الصغیرة التي تحتل مراكز متقدمة من حیث عدد 

حیث ترفع أعالمھا على  وسان فینستوأنتجوا  بنماالمترددة على المیناء،والتي من أھمھا سفنھا 

ك تلك السفن من الدول األوروبیة   األسطول البحري والتي تعرف بأعالم السماح الن معظم مال

إلى تسجیل سفنھم بأسماء تلك الدول لقلة ما یفرض علیھم من ضرائب          واألمریكیة الذین لجؤ

بیة  األورودول ال بأجور منخفضة بعكس الحال في       مبواخرھ اقمھم البحریة علىول طــوتشغی

  . )1(واألمریكیة 

  : ما یلي) م  2007 -1999( في فترة الدراسة  )32(ونالحظ من خالل الجدول رقم 

 م 2005دول األوربیة على المراكز األول خالل فترة الدراسة باستثناء سنة   بواخرسیطرت  -1

المترددة على المیناء     بواخر من إجمالي ال  %  31.49یھا إلى المركز الثاني بنسبة التي تأخر ف

األوربیة   بواخر دول أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، ویرجع تقدم ال    بواخرفي ھذه السنة بعد 

إلى المركز األول إلى عامل القرب من لیبیا والى العالقات االقتصادیة والسیاسیة الجیدة التي        

  .  لیبیا مع بعض الدول األوربیة مثل مالطا وایطالیا  تربط

لسیطرة  ) م 2001 -1999( الفترة من    دول العربیة في المركز الثاني خالل بواخرجاءت  -2

ازي خالل  ـالمترددة على میناء بنغ     بواخرھایة على المركز األول من حیث عدد ـبـاللی الباخرة

  -2003(رابع في الفترة من  لى المركز الثالث وال العربیة إ البواخروتراجعت ، ھذه الفترة

باخرة فــي  80ي ـ، وحوالم 2003ة ــي سنـف باخرة 40بواخرھا بنحو حیث قلة عدد ) م 2007

وقد كان من أھم عن السنوات السابقة  م 2007باخرة في سنة  96م  وبلغـــت نحو 2005سنـــة 

وریا، مصر،السعودیة، لبنان  س:الدول العربیة المتعاملة مع میناء بنغازي ھي     

  .،األمارات،المغرب

___________________________  

الملط، اإلسكندریة، منشأة المعارف واألكادیمیة العربیة للنقل    محمود ربیع عبدا هللا: ، تجغرافیة النقل البحري, كوبر) 1(
  . 77ص ف،1998البحري ، 



ــ دول األسیویة ما بین المرك بواخر يــتأت -3 رة الدراسة وذلك   ـع خالل فت  ــ ث والرابــ الثالز ــ

 وبعدد  م 1999المترددة علي المیناء في سنة  بواخرمن النسب التوزیعیة لعدد ال% 18.7بنسبة 

) باخرة 93( لتسجیل أقل عدد المیناء علــى المترددة بواخرداد الـــم انخفضت إعـــتباخرة  225

المترددة علي المیناء في  بواخرلتوزیعیة لعدد المن النسب ا% 15.7أي بنسبة  م 2007في سنة 

،باكستان  ھذه السنة وأھم الدول األسیویة التي تعاملت مع میناء بنغازي ھي تركیا ،إیران  

  .الخ ...،كوریا الشمالیـــة

بنسبة  م 2003المركز الثاني في سنة  إلىوالبحر الكاریبي  ةتینیأمریكا الال م بواخرتقد -4

نت في المركز    المترددة علي المیناء في ھذه السنة ،بعد إن كا       بواخرمن إجمالي ال% 29.35

في تلك السنة ،وجاءت في المركز   بواخرمن إجمالي ال 16.595نسبة م  ب2001الرابع في سنة 

وفي المركز  م 2005المترددة علي المیناء في سنة  بواخرأجمالي ال من %32.66األول بنسبة 

حیث أن معظم م  2007المترددة على المیناء في سنة  رلبواخمن إجمالي ا%24.4ثاني بنسبة ال

التي أشرت    دولأعالم ال سفنھم ین التي ترفعیمالك تلك السفن ھم من تجار األوربیین واألمریك

م  2005ن أمریكیا في سنتي    إلیھا من قبل ، مثل بنما وسان فنیست  وأنتجوا كما استقبل سفن م 

  .في كل سنة باخرتینو م  بنح2007، 

ل نسبة ضئیلة التي ترددت علي میناء بنغازي تمث) غیر عربیة(األول اإلفریقیة بواخرأن  كما -5

م 2001 في سنة% 0.76،ونسبة  م 1999 في سنة% 1.7حیث بلغت  بواخرجدا من إجمالي ال

في سنة % 3.9وسجلت نسبة   م 2005و م 2003في سنتي %  0.87و % 1.82، وبلغت 

ھي لیبیریا وساوتومى وج القمر ، كما استقبل    ةاإلفریقی بواخروالتي تمثل أھم ال م 2007

  .م 2001من استرالیا في سنة  بواخر 4فقط  احدة و مرةلمیناء ال

المترددة  بواخراألول لجنسیات ال ةلتحدیث المراكز الخمس) 33(كما نالحظ من الجدول 

  :على المیناء خالل فترة الدراسة وھي

باخرة إي بنسبة  141م  وذلك بنحو 1999سنة  اللیبیة في المركز األول في بواخراءت الــج -1

ثم تأتي مالطا   ، المترددة على المیناء في ھذه السنة  بواخرمن النسب التوزیعیة لعدد ال% 18.3

 27ي المركز الثالث بعدد  یلیھا بنما ف  %  11سبة  بن باخرة إي 84ي المركز الثانـي بعــدد   ف 

وتقاسم %  6.6بنسبة  باخرة إي 60الرابع بعدد  یجوا المركزتحتلت انوا% 10باخرة إي بنسبة 



لكل منھما،   %  6لكل منھما وبنسبة    باخرة46 المركز الخامس كال من تركیا واألمارات بعدد 

  ) . )1(أنظر الملحق(ى المیناء في ھذه السنة ترددة علالم بواخرولمعرفة المزید عن جنسیات ال
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19992007 

  

  السنة    

   األقیم

  أو القارة

1999  2001  2003  2005  2007  

  عدد

  الدول

  عدد

  السفن

  من%

  إجمالي

  السفن

  عدد

  الدول

  عدد

  السفن

  من%

  إجمالي

  السفن

  عدد

  الدول

  عدد

  السفن

  من%

  إجمالي

  السفن

  عدد

  الدول

  عدد

  السفن

  من%

  إجمالي

  السفن

  عدد

  الدول

  عدد

  السفن

  من%

  إجمالي

  السفن

دول 

  عربیة

10  229  29.7  7  167  24.97  7  40  6.06  4  80  15.82  6  96  16  

دول 

  اوروبیة

20  245  30.5  15  229  34.88  17  302  33.73  11  179  31.49  20  243  40  

  دول

غیر (اسیا

  )العربیة

10  225  18.7  10  146  22.2  12  192  29.04  9  109  19.16  13  93  15.7  

دول 

امریكیا 

االتینیة 

والبحر 

  الكاریبي

6  97  19.2  6  109  16.59  4  115  29.35  5  186  32.66  7  39  24.4  

دول 

افریقیة 

غیر (

  )عربیة

2  13  1.7  1  5  0.71  1  12  1.82  2  5  0.87  2  24  3.9  

دولة 

  استرالیا

-  -  -  1  4  0.61  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  %100  456  48  %100  559  31  %100  691  41  %100  657  40  %100  839  48  االجمالي

الشركة االشتراكیة للمواني،میناء  :علي البیانات االحصائیة المتوفرة من   من إعداد الباحثة،أعتماد : المصدر

  1999،2001،2003،2005،2007بنغازي البحري،مكتب االحصاء لسنوات 

  

  

  



باخرة إي بنسبة    125م  بعدد  2001في سنة    اللیبیة تحتل المركز األول   بواخروالزالت ال -2

نتیجوا المترددة على المیناء في ھذه السنة، وتحتل ا بواخرمن النسب التوزیعیة لعدد ال% 19.03

ي المركز نفس المركز بنسبة    وجاءت تركیا ف باخرة، 75وبعدد % 11.42المركز الثاني نسبة 

توجد فروق كبیرة بین دولتین، وجاءت مالطا في المركز        حیث ال باخرة 74و بنح% 11.40

ز الرابع كال من ایطالیا وبنما بنسب ــم المركــوتقاس باخرة  58دد ــوبع%  8.83ث بنسبة ــالثال

 %  5.33ا في المركز الخامس بنسیبة ــم ـــاءت بھاى التوالي وجــعل)  6.24، % 6.39( 

  )).2(انظر الملحق(

 108وبدخول  %  16.34بنسبة   م 2003في سنة   التركیة إلى المركز األول بواخردم ــتق -3 

یلیھا مالطا في المركز الثالث بنسبة        باخرة  79وبعدد %  11.95المركز الثاني بنسبة  بواخر

وتأتي   باخرة  53وبعدد  8.03وتحتل ایطالیا المركز الرابع بنسبة  باخرة، 73وبدخول  11.04

كثیرًا   ةاللیبی  باخرة بینما تأخر ال   باخرة  44وبدخول  %  6.66بنما في المركز الخامس بنسبة  

   )).3(انظر الملحق ( % 2.7ھا ما نسبت ل إالــــم تشكـة األولى حیث لـــــركز الخمســـعند الم

ما  ، حیث جاءت بھا  نالحظ إن ھناك تغیر في المراكز الخمسة األولى   م 2005في سنة  أما -4

وتقدمت لیبیا في المركز الثاني بنسبة      باخرة 71دد ــوبع%  12.48ة ـــفي المركز األول بنسب

 63وبعدد  %  11.07وجاءت تركیا في المركز الثالث بنسبة      باخرة 67وبدخول %  11.78

 10.02,% 10.19( یست وانتیجوا في المركز الرابع بنسب       نوجاءت كال من سان ف   باخرة،

  )).4(انظر الملحق (% . 9.31وجاءت بنما في المركز الخامس بنسبة  ،على التوالي%) 

یلیھا لیبیا  باخرة، 90وبعدد %  14.8المالطیة نسبة  خربواتقدم لل م 2007ونالحظ في سنة  -5

%  10.2ي انتیجوا في المركز الثالث نسبیة     ـــوتأت باخرة، 70دد ــوبع%  11.5ة ــبنسب

ویتقاسم  باخرة 50وبعدد %  8.2ما في المركز الرابع نسبتھ   ھایلیھا ب باخرة 62وبدخول 

  )).5(انظر الملحق ( ،% 7.1ینست بنسبة وسان ف%  7.2ة المركز الخامس كال من بنما بنسب

ویتضح مما سبق سیطرة دول محددة على المركز الخمس األول من حیث عدد           

   -:خالل تلك الفترة وذلك راجع لعاملین أساسیین وھمابواخرھا 



لدول   بواخر عدد ال  الذي یلعب دور كبیر في زیادة      من لیبیا بلقرا وھو يالجغراف العامل  -1

كما  ،ومیناء بنغازي بصفة خاصة مثل ایطالیا ومالطا وتركیا  بصفة عامة القریبة من لیبیا

  .تربطھم مع لیبیا عالقات تجاریة جیدة 

العامل المادي حیث یلجا معظم تجار قارة أوربا وقارة أمریكا الشمالیة في شحن             -2

السماح لدول بضائعھم إلى میناء بنغازي عن طریق امتالكھم لسفن ترفع أعالم 

الصغیرة من أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي مثل انتیجوا وبنما وسان فنیست وذلك  

لقلة ما یفرض علیھم من الضرائب وانخفاض تكالیف شحن البضائع وتشغیل أطاقم    

  .الباخرة في المقابل زیادة الربح المادي 
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1999  

  

  

  18.3  141  لیبیا  1

  11  84  مالطا  2

  10  72  بنما  3

  6.6  60  انتیجوا  4

  6  46  تركیا  5

  

  

2001  

  19.03  125  لیبیا  1

  11.42  75  انتیجوا  2

  11.26  74  تركیا  3

  8.83  58  مالطا  4

  6.39  42  ایطالیا  5



  

  

2003  

  16.34  108  تركیا  1

  11.95  79  انتیجوا  2

  11.04  73  مالطا  3

  6.66  44  بنما  4

  5.45  36  سان فینست  5

  

  

2005  

  12.48  71  بنما  1

  11.78  67  لیبیا  2

  11.07  63  تركیا  3

  10.19  58  سان فینست  4

  9.67  55  مالطا  5

  

  

2007  

  14.8  90  مالطا  1

  11.5  70  لیبیا  2

  10.2  62  انتیجوا  3

  8.2  50  اماھب  4

  7.2  44  بنما  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

بین المواني اللیبیة من     لمعرفة األھمیة التجاریة لمیناء بنغازي یجب أن نحدد مركزھا  

من كمیة البضائع المفرغة والمشحونة وكمیة الوقود المفرغة وعدد البواخر       حیث نصیبھ

التجاریة المفرغة والمشحونة وعدد الناقالت النفطیة المتعاملة مع المیناء وكذلك عدد بواخر           

  .الركاب ، وذلك بحسب ما یتوفر لدینا من بیانات إحصائیة خالل فترة الدراسة

 

1 

م 2007 -1987(من خالل تتبع كمیة البضائع المشحونة بالمواني اللیبیة في الفترة من  

 تحتل  حیث نالحظ أنھا    :والتي تستخلص من الجدول األتي   مركز میناء بنغازي بینھما  ددنح) 

التوزیعیة لكمیة البضائع المشحونة     من النسب  % 21.58بنسبةم 1987 سنة في المركز الثاني

  .             بالمواني اللیبیة خالل تلك الفترة، وبذلك یتفوق علیھ میناء طرابلس لیحتل المركز األول

 )م 1995-1992-1989(وات اآلتـیة نـسفي ال   المركز الثالث  فيیأتـي المیـناء  و

میناء   یأتي في الترتیب بعد ثموزعة علي التوالي، حی.%) 6.18،%5.57،%14.03( نسبـب

 م 1998میناء زواره في المركز الثاني،وفي سنة   یأتي طرابلس الذي یحتل المركز األول و 

سنتي في  سویتأخر إلي المركز الخام  % 3.99میناء بنغازي المركز الرابع بنسبة   حتل ی

  :وذلك لعدة أسباب منھا %)15، %18 ،%5 (بــبنس ) م2004، 2001(

  .أعمال التطویر التي تجرى حالیا علي المیناء وإنشاء المیناء الخارجي-1

استخدام میناء زواره في شحن بعض البضائع الزدحام میناء طرابلس خالل فترة          -2

  وببدایة التسعینات لیتقدم بذلك علي میناء بنغازي  تالثمانیا

و  نكیة في میناء بنغازي بشدة  یودى إلي ھروب الموردی  تطبیق نظام العوائد الجمر-3

  .المستوردین إلي الشحن واالسیترد بضائعھم عن طریق مواني أخري



طرابلس بسبب زیادة   ءبعد مینا%22بنسبة  ف2007المركز الثاني في سنة  یتقدم إلي 

لكي تشحن   ) 73انظر ص (كمیة البضائع المعاد تصدیرھا في تلك السنة عن السنوات السابقة     

  ).6(المعلومات انظر الملحق نمرة أخري إلي دول إفریقیا ،لمزید م

) م2007-1987(كمیات البضائع المشحونة بالمواني اللیبیة خالل الفترة من) 34(جدول

  بالطن
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2 

لكمیة البضائع المفرغة  ) م 2007-1986(في الفترة من  ) 35( الجدول یوضح 

  -:بالمواني اللیبیة مایلي

أن میناء بنغازي یحتل المركز الثاني خالل سنوات ثمانیة األولى من فترة الدراسة 

المركز وتراجعت إلى %) 29.21إلى % 19.36(بنسب تراوحت مابین ) م 1986-1992(

في تلك الفترة، وجاء % 18.23م بنسبة لم تتعدى 2001إلى  1994الثالث خالل الفترة من سنة 

م 2004المیناء في المركــز الرابــع خــالل السنــوات األربعـــة التالیة، فمثال سجل في سنة          

لى ، ففي تلك الفترة لجأ التجار وخاصة من یقومون باستـیراد السیـارات إ % 17.99(نحو 

موانئ أخرى مثل میناء درنـة ومصراتھ بـدًال من استیرادھا عن طریق میناء بنغازي للمنطـقة    

الشرقـیة وذلك تھرب من الضرائب الجمركیة المفروضة علیھم والتعقیدات اإلداریة لإلفراج          

  .عنھا

م فقد سجلت أعلى كمیة وصل إلیھ میناء بنغازي في نصیبھ من كمیة 2007أما في سنة 

وذلك لدخـول كمیـات كبـیرة من البضائع المفرغـة لحـساب    % 35.84ئع المفرغة بنسبة البضا

  ).7(المعلومات انظر الملحق نالوكالة الدولـیة لإلغـاثة بدارفور،لمزید م

3 

أن مركز میناء بنغازي بین المواني اللیبیة ) 8(والملحق ) 36(نالحظ من خالل الجدول   

كمیة الوقود المفرغة على المواني اللیبیة، والتي یأتي المیناء في المركز األول خالل     من حیث

م التي یتأخر فیھ إلى المركز الثاني بنسبة        1990باستثناء سنة   ) م 1996 -1986(الفترة من 

للمركز ) م 1993-92-91( تثم یتقدم مرة أخرى خالل السنوات الثالث التالیا   %  41.02

  . موزعة على التوالي%) 50.07، % 49.21، % 47.05(األول بنسب 

حیث سجلت أعلى نسبة  ) م 2005 -1997(ویتأخر إلى المركز الثاني خالل الفترة من 

م  ویأتي میناء مصراتھ في  2005في سنة % 29واقل نسبة % 56.14م  وھي 2003في سنة 

خرى للمركز األول في   ویتفوق میناء بنغازي لیعود مرة أ   المركز األول خالل تلك الفترة ، 

موزعة على التوالي لوجـود المنصة %) 67. 52، % 50(م  بنسب 2007-2006سنتي 

  .النفـطیة التـابعة لشركـة البریـقة



  



  )5(شكل 

  بالطنم  1986-2007لمواني اللیبیة خالل الفترة من كمیات البضائع المفرغة عن ا

  

  

  

  )6(شكل 

  بالطنم  1986-2007لمواني اللیبیة خالل الفترة من كمیات الوقود المفرغة من ا
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یزداد نشاط میناء بنغازي في حركة البواخر بعد أجراء عملیات الصیانة والتعمیق     

ركة في منتصف  داخلھا وبدأت تلك الح  الرسوبحیث تستطیع السفن المتوسطة أو الكبیرة   

الستینات وفي فتـرة السبعینات ، ولكن تكون دراستنا لمركز میناء بنغازي بین المواني اللیبیة        

وذلك بما یتوفر لدینا من بیانات عن جمیع المواني اللیبیة ، وبذلك ) ف2007-1986(من الفترة 

  :تصنف البواخر إلى أربعة أصناف وھما

  بواخر تجاریة مشحونة -2            بواخر تجاریة مفرغة  -1  

  بـــــواخـــــر ركـــــاب  -4               الناقـــالت النفطیـــــة -3  

1 

خالل الفترة ) 9(والملحق رقم )37(تشیــر اإلحصـــاءات المتوفـــرة فــي  الجدول  

إلى  1987( الثاني من سنةبأن میناء بنغازي یحتل المركز ) م 2007 -1987(الممتدة من 

من النسب التوزیعیة لعدد البواخر التجاریة %) 30إلى % 22(بنسب تراوحت مابین ) م 2001

  .المفرغة والموزعة على الموانئ اللیبیة خالل فترة الدراسة

م  یأتي میناء بنغازي في المركز الثالث بعد میناء     2005م  حتى سنة 2002ومن سنة 

ركز األول ومیناء مصراتھ في المركز الثاني  فمثال سجل في سنة  طرابلس الذي یحتل الم

لیسیطر  % 27م  بنسبة   2007، ثم یعود المیناء للمركز الثاني في سنة       % 21م  نسبة2004

  میناء طرابلس على المركز األول خال

م  وھى  1992ل تلك الفترة ، وبالتــالي سجلــت أعلـى نسبة وصل إلیھ المیناء من سنة 

الظروف السیاسیة  ةب اعتماد البالد في استیراد البضائع عن طریق المیناء نتیج  بسب30%

  .م 2005في سنة % 19نسبة  لتلك الفترة وأق يالسابق ذكرھا ف

  

  



2 

حركة البواخر التجاریة المشحونة بالمواني      ) 10(والملحق  ) 38(یوضح الجدول رقم 

  :ما یلي) م 2007 -1987(اللیبیة خالل الفترة من 

م یأتـي میناء بنغـازي في المركز األول وھي بـذلك تمثـل اكبر 1988 -1987في سنتي 

  م 2000 -1989مـوزعة على التوالي، ومن سنة %) 36، %43(نسب وصل إلیھ المیناء 

  

  )م2007-1987(حركة البواخر المشحونة من المواني اللیبیة خالل الفترة من

  



  )7(شكل 

 م  1987-2007لمواني اللیبیة خالل الفترة من البواخر التجاریة المفرغة با             

 

  

  

ویأتي میناء طرابلس في     %) 33، %21(یحتل المركز الثاني، بنسب تراوحت مابین  

%.23م بنسبة 1995م وفي سنة 1989في سنة %33سجل نسبة المركز األول، فمثال

أتي میناء بنغازي فــــي المركز الثالــــث بنسب    م  ی2004-2001وفـــي سنتــــي    

م  یتقدم علیة مینائي طرابلس ومصراتة 2001موزعة علي التوالي ، ففي سنة %)18، % 22(

م  یتقدم علیھ مینائي مصراتة والخمس ،ویتقدم إلي المركز الثاني في سنة       2004إما في  سنة 

األولي نتیجة إلعادة شحن البضائع ویأتي میناء طرابلس في المركز %28م  بنسبة  2007

  .المستوردة علي البواخر التجاریة المشحونة إلي دول اإلفریقیة 

  

3 

  -1986(نالحظ من خالل فترة  الدراسة     )  11(الملحق رقم   و)39(الجدول بتتبع

، حیث سجل م 2001م  إلى سنة 1986أن میناء بنغازي یحتل المركز األول من سنة ) م 2007
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من نسب التوزیعیة لناقالت نفطیة الموزعة على المواني اللیبیة       % 58م نسبة  1986في سنة 

، وسجلت نحو %66م  سجل نحو 1992وفي سنة %  67م  سجل نسبة 1989وفي سنة 

موزعة علي   %) 43-%44(سجل نسب  )م 2001 -1998(م  وفي سنتي1995في سنة 52%

حیث تقدم علیھ میناء مصراتھ في % 30ل المركز الثاني بنسبةم یحت2004التوالي،إما  في سنة 

% 63م  یحتل المیناء المركز األول بنسبة   2007، أما في سنة  %53المركز األول بنسبة  

النفطیة التابعة لشركة   ةالنفطیة لشحن وتصدیر النفط ومشتقاتھ من المنص   تلوجود الناقال

  .البریقة النفطیة في میناء بنغازي البحري

4 

یتتبع تطور أجمالي لبواخر الركاب الموزعة على المواني اللیبیة خالل فترة الدراسة        

، نالحــظ إن إجمالي ألعـداد  ) 12(والملحق )40(والموضحــة بالجدول ) م 2007 -1987(

في  باخرة   50باخرة بعد ما كانت      544م  والتي وصلت إلى   1993في سنة  تالبواخر تزاید

باخرة  798م  حوالي 1997السنة السابقة ، وأصبحت فــي تزایــد مستمـر حتى سجلت في سنة 

باخرة  100باخرة وانخفض العدد إلي   266م  حیث سجلت 2000وبدا التناقص یتضح في سنة 

م  ثم ازدادت قلیًال في سنوات الثالثة األخیرة  2004باخرة في سنة  78م  ونحو 2001في سنة 

  .باخرة 212م  نحو 2007دراسة فمثًال سجلت في سنة من فترة ال

  

  

  

  

  

  

  

  



حركة الناقالت النفطیة الموزعة علي المواني اللیبیة خالل الفترة  -38جدول ال
  )م2007-1986(من

حركة بواخر الركاب الموزعة علي المواني اللیبیة خالل الفترة ) 39(الجدول

  )م2007-1987(من

  



  )8(شكل 

  م 1987-2007لمواني اللیبیة خالل الفترة من البواخر التجاریة المشحونة من ا   

  

  

  )9(شكل 

  م  1986-2007لمواني اللیبیة خالل الفترة من حركة الناقالت النفطیة الموزعة علي ا    
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ومما سبق نالحظ أن میناء بنغازي یستحوذ على المركز الثاني من حیث النسب        

م  2005التوزیعیة لبواخر الركاب الموزعة على المواني اللیبیة خالل فترة الدراسة باستثناء سنة 

التي جاء فیھ المیناء إلى المركز الثالث بعد مینائي طرابلس والخمس، ففي السنوات الثالث              

ففي سنة  %) 46إلي %42(ة الدراسة  سجلت اعلي نسبة تراوحت مابین    األولي من فتر 

% 3(وتنخفض النسب في فترة التسعینات لتراوح مابین   62م  بلغت عدد بواخرھا نحو 1989

م   1995في سنة % 7باخرة وبنسبة 48بعدد%9م بلغت النسبة نحو 1992فف سنة %)26إلى 

باخرة، وبالرغم من إن في     44وبعدد  % 6و م بلغت النسبة نح1998باخرة وفي سنة 46بنحو 

بالفرق الكبیر مع میناء   % 83في المركز األول بنسبة   سیأتي میناء طرابل  م 2001سنة 

، وعلي الرغم من دخول میناء الخمس في     % 12بنسبة بنغازي إال أنھا یأتي في المركز الثاني

م  وانخفضت النسبة إلى    2007في سنة   % 13م  وبنسبة  2004في سنة %18المنافسة بنسبة 

م  إال أنھا مازال یسیطر    2007في سنة   %16م  وبنسة 2004لمیناء بنغازي  في سنة    % 21

  . علي المركز الثاني بعد میناء طرابلس

  )10شكل 

  م  1987-2007اني اللیبیة خالل الفترة من ولمكاب الموزعة علي احركة بواخر الر
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1 

نالحظ في السنوات األخیرة من فترة الدراسة ارتفاع كبیر    )  41(من خالل الجدول  

م  وصلت الحاویات   2001لب المواني اللیبیة ، مثًال في سنة    ألعداد الحاویات الصادرة من اغ

م  2007حاویة وفي سنة     62912م  إلى  2004سنة   يحاویة وزادت ف  57862الصادرة إلى 

حاویة خارجة من المواني اللیبیة، وھي غالبًا ما تكون محملة بالبضائع           75998وصلت إلى 

  ).13(ومات انظر الملحق المعاد تصدیرھا أو بضائع أولیة،ولمزید من المعل

ومما سبق یأتي میناء بنغازي في المركز الثاني من حیث نسبتھا من الحاویات الصادرة 

لیتقدم علیھ میناء  %) 30، % 17(بنسب تراوحت ما بین ) م 2002إلى  1989(في الفترة من 

ذ م  یأخ 2004،أما في سنة     %)72، % 53(طرابلس خالل تلك الفترة بنسب تراوحت مابین  

، وذلك بعد مینائي مصراتھ والخمس، وفي سنة   % 28میناء بنغازي المركز الثالث بنسبة  

  % .42ف یتقدم المیناء إلى المركز األول بنسبة 2007

2 

م  2002أن من بدایة فترة الدراسة حتى سنة ) 14(والملحق رقم )42(نالحظ من الجدول

من % )  30، %  18( المركز الثاني بنسب تراوحت مابین    یسیطر میناء بنغازي على  

النسب التوزیعیة للحاویات الواردة للموانئ اللیبیة بینما یحتل میناء طرابلس المركز األول في       

بنسبة   سم  یشارك میناء بنغازي المركز الثاني مع میناء الخم      2004تلـك الفترة، أما في سنة 

الذي یأتي في المركز األول نتیجة الزدھار    % 36اتھ بنسبةمیناء مصر دلكل منھما بع%   29

النشاط التجاري بمدینة مصراتھ فمثًال یتم استیراد حاویات المحملة بالسیارات عن طریق      

میناءھا وتصـــدیرًا برًا إلى مدینة بنغازي وباقي المدن الشرقیة في تلك السنة ، أمـــا فـــي              

لكل  %   39بنــــسبة   سالمركــز األول مع میناء طرابل    م   یشارك مینـــاء بنغازي2007سنة

ألقامھ مشاریع أصالح واجھات المباني في الشوارع الرئیسیة في مدینة            ةمنھما  وذلك نتیج  

المعدات ومواد البناء   بنغازي وإقامة مشاریع سكانیة في ضواحیھا األمر الذي تطلب توفیر       

  .الحاویات المحملة بتلك البضائع الــــواردة وغیرھا تنفیذ تلك المشاریع وبالتالي زادات



  )40(الجدول

  )م2007-1986(المواني اللیبیة خالل الفترة من عدد الحاویات الصادرة من 

  

  )40(الجدول

  )م2007-1986(المواني اللیبیة خالل الفترة من عدد الحاویات الواردة من 

  



  )11(شكل 

  بالطنم  1987-2007اللیبیة خالل الفترة من  عدد الحاویات الصادرة من المواني

  

  

  

  )12(شكل 

  بالطنم  1987-2007اللیبیة خالل الفترة من  عدد الحاویات الواردة إلى المواني
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  األولالمبـــحث 

  ..المشكالت وأثارھا على حركة المیناء التجاري 

  .التـلــوث البحــري: أوًال

یختزن البحر المتوسط ثروات طبیعیة ال یستغنى عنھا في استثمارھا اقتصادیًا الذي           

یؤدي في اغلب األحیان إلى تلویث البیئة البحریة مثل استخراج الزیت من قاع البحر وتحلیھ         

  .، ونتیجة لتعدد أسباب التلوث البحري ومصادرھا یصعب تحدید مفھومھاالخ ... میاه البحر

ومن خالل االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة تعددت التعریفات مثل اتفاقیة حمایة البحر    

م ، وھیئة األمم المتحدة التي وضعت تعریفًا علمیًا لتلوث البحر  1976المتوسط من التلوث سنة 

  : وھــــو

بطریقة مباشرة أو غیـر مباشرة مواد الطاقة في البیئة البحریة تؤدي        إدخال اإلنسـان "

  إیــذاء األحیاء البحریـة أو تشكل حظرًا علــى صحـة اإلنسان أو تعوق: إلى إثارة ضارة مثل 

  النشــاط البحـري بمـا فیـھ صید األسماك أو أفسـاد مـاء البحر أو التقلیل من طاقــة البیئة

  .)1("نتقاص مدى التمتع بھاالبحریة وا

من  % 71وتلوث الماء ال یقل أھمیة عن تلوث الھواء واألرض ، حیث تغطى المیاه        

سطح الكرة األرضیة مما یجعلھا أكبر نظام بیئي وأي تدخل من اإلنسان لذلك النظام یصبح            

ق أعادة  حظرًا یھدد حیاتھا بالرغم من أن میاه البحر ال تصلح للشرب إال أنھا تستغل عن طری    

  .تحلیة أو كوسیلة لنقل الركاب والبضائع

وتظھر أھمیة البحر المتوسط كوسیلة ھامة في تطور المالحة البحریة بعد فتح قناة             

السویس التي ربطت الشرق بالغرب، وكذلك اكتشاف النفط واستثمار تولید الطاقة الكھربائیة         

ر على المدن الساحلیة التي  التي ساعدت على تطور التجارة البحریة ونمو ظاھرة التحض  

  .تصاحبھ ظاھرة سلبیة تنشأ من إضافة مواد غربیة على البیئة التي تعتبر تلویث لھا

____________________  

، ندوة علمیة عن تلوث البیئة ومشكالتھا "تلوث البحار بالزیت واآلثار المترتبة علیھ " جابر الزاوي، )1(
 .298 -286، ص، ص  م1986العربیة،  في الوطن العربي ، القاھرة، جامعة الدول

  



  .عادم الزیوت ومشتقاتھا الملقاة من السفن التجاریة والناقالت النفطیة  -1

.القمامة الملقاة من السفن المترددة على المیناء -2  
  

ومدینة بنغازي باعتبارھا ثاني المدن اللیبیة تحضرًا حیث تتركز علیھ المنشآت 

میناء بنغازي تجاري ھام بالنسبة للمنطقة الشرقیة ، فھناك الصناعیة والعمرانیة وجود 

  .مصادر عدیدة تؤثر سلبیًا على البیئة البحریة لمنطقة الدراسة والتي منھا

  .القمــامــة الملقــــاة مـــن البــــر -3

  .التلوث بمخلفات الصرف الصحي -4

  .تردد السفــن القدیمــة على المیناء -5

  :تقاتھا الملقاة من السفن التجاریة والناقالت النفطیةعادم الزیوت ومش -1

تساھم السفن التجاریة والناقالت النفطیة بالجزء األكبر من التلوث النفطي الذي یحدث     

في میاه البحر داخل منطقة الدراسة ، والتي تحدث عن طریق تخلص من المیاه الزیتیة من             

قود أثناء تزود السفن بھا أو بواسطة الشاحنات المحركات ومیاه الموازنة في البحر أو تسرب الو

حدث تسرب لوقود    : أثناء عملیة الشحن والتفریغ للوقود عن طریق السفن ، فعلى سبیل المثال  

م  مما سبب في تلویث    21/7/2007من نوع الثقیل من باخرة تركیة أثناء شحنة للوقود بتاریخ 

كیة أخر بتفریغ مخلفاتھ من الزیوت   الرصیف والبحر وفي نفس السنة قام ربان سفینة تر  

المستعملة في البحر مباشرة أثناء تواجدھا على رصیف المیناء وقد قامت إدارة التفتیش البحر       

  .)1(دینار لیبي 100.000بالمیناء إجراء التحقیق معھ ودفع غرامات مالیة وصلت ألول مرة إلى 

أو جنوحھا في عرض البحر     ویحدث ذلك التلوث فجأة في حالة تصادم ناقالت النفطیة 

في حالة سؤ األحوال الجویة أو تعطل فني ألحدھما الذي ینتج عنھ انسكاب النفط وتلویثھ كما        

م  19/3/1996حدث عندما اصطدمت الناقلة االیطالیة بالرصیف النفطي رأس المنقار بتاریخ       

، وقد یحدث   أدي ذلك إلى تحطیم جزء من الرصیف وتسرب الزیت إلى البحر وتلویث الشاطئ 

التلوث البطئ وكتسرب النفط من مخلفات السیارات وزیوت المحركات المستعملة وتسربھ من     

حیث تدخل كمیات كبیرة من المواد الھیدروكربونیة الجویة إلى        ةمعامل التكریر التبروكیمیائی

  .)2(البحر



حوض  إن عملیة التلوث تظھر واضحة للعیان ویمكن مشاھدتھا فوق سطح المیاه داخل  

المیناء بصورة كبیرة ، حتى أن میاه البحر بھا رائحة ھذه المشتقات الذي أدى إلى تلوث       

  . األسماك

  .  القمامة الملقاة من السفن المترددة على المیناء -2

مما الشك فیھ أن كثیر من السفن تلقى ما یفیض لدیھا من القمامة في البحر إال أن ذلك     

وإنما یتم خارجھ أما أثناء دخول السفینة أو خروجھا، ویترتب على ألیتم في الغالب داخل المیناء 

ذلك ما نشاھدھا من قمامة ملقاة على الشواطئ القریبة من المیناء حیث تتراكم ھذه القمامة في       

  .صورة عبوة زجاجیة مختلفة األشكال واألحجام وقطع خشبیة ومعدنیة وغیرھا

كبیرة من السفن المترددة علیھ سبب        م شھد میناء بنغازي أعداد1982-81ففي سنتي 

في ازدحام شدید لحركة السفن التي كانت تنتظر لفترات قد تصل إلى شھرین حیث ال یوجد            

نظام لتجمیع القمامة من السفن التي خارج المیناء حیث تقوم تلك البواخر برمیھا في البحر              

القریبة من المدینة والتي تتالشى تدریجیًا بفعل حركة    ئمباشرة والتي تنتشر على طول الشواط

، كذلك تسببت عملیة الصیانة     )1(أمواج البحر التي عملت على تكسیرھا ونقلھا إلى قاع البحر      

  .   وتنظیف البواخر أثناء بقائھا في المیناء تلوث للمیاه داخل حوض المیناء

  ..القمــامة الملقــاة مــن البــر -3

مة والمخلفات الصلبة على شواطئ البحر من الشرق والغرب من میناء بنغازي، تنتشر القما
  ویمكن مشاھدتھا أكوام ملقاة في أماكن متفرقة من قبل المواطنون القاطنون قرب ھذه

الشواطئ ، فھي تؤدي إلى تشویھ منظر الجمیل لھذه الشواطئ وصعوبة المشي علیھ،      

ر خطرًا على سالمة األطفال خاصة الشواطئ  كما تصبح المخلفات الصلبة كزجاج المكسو 

  .المستعملة كمصایف

  

  

____________________  

  .م20/5/2009فوزي محمد ماضي، مدیر التفتیش البحري، بتاریخ : مقابلة شخصیة مع الربان ) 1(

،  م1997األولى  .، بنغازي، دار الكتب الوطنیة ، ط  الساحل اللیبي، يالھادي مصطفى بولقمة، سعد خلیل القز یر) 2(
  .332ص 



كما أن وجود كورنیش المدینة الذي أصبح في الوقت الحالي منتزھًا للسكان المدینة            

وانتشار المطاعم والمقاھي في الجھة المقابلة لكورنیش وذلك لتناول الوجبات السریعة فان   

والكورنیش   الكثیر من المترددین یلقون بالفضالت والعبوات الفارغة في البحر أو على الشاطئ 

التي تنقلھا المیاه داخل حوض المیناء أصبح عادة سیئة في تلویث البحر والشاطئ وتشوه المنظر 

  .لعام لحوض المیناء و لكورنیش

ومما یزید من األمر سؤ ھو حدوث التلوث في وضح النھار على الرغم من وجود              

ة المیناء المراقبة لحدوث قوانین تمنع تلك األفعال ووجود مكتب التفتیش البحري تابع إلدار

التلوث وتحقیق مع فاعلة وإصدار العقوبات الالزمة مع مرتكبي التلوث، إال أن ضعف  

من أداء أدوارھم ، كما أن الشواطئ القریبة من المیناء ال تخضع       ماإلمكانیات المادیة وعرقلتھ

ذلك إھمال الضبط   شرطة لمراقبھ الشواطئ وك     دألدارتھا طالما ال یطل علیھ المیناء وال توج    

عن قیام بأعمالھ في ردع بعض الصیادین والمواطنین الذي یقیمون       -كحرس البلدي -القضائي

  .برمي المخلفات في میاه البحر أو على الشاطئ التي تحدث روائح كریھة داخل حوض المیناء

یئة  وھنا نشـیر إلى أھم القوانین اللیبیة التي وضعت لمنع تلوث میاه البحر وحمایة الب       

  :البحریة والموانئ والتي منھا

م بوضع عقوبات الرادعة على كل من یتسبب 1970السنة  8فرض قانون المواني رقم 

من ذلك القانون على دفع غرامة مالیة ال تقل عن  148حیث نصت المادة  -في تلویث میاه البحر

  -:لكل من) جنیة 500(زوال تتجاو) جنیة 50(

یلقى في المیاه اللیبیة أو المواني األتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضالت أو       -أ

  . مخلفات الوقود أو المواد الكیماویة أو رواسب الخزانات

یغسل الصھاریج أو یصرف الزیوت الخفیفة أو الثقیلة أو میاه الصبور أو میاه القاع في            -ب

  .)1(الموانئ أو میاه اإلقلیمیة

  

  

_______________________  

طرابلس، المؤتمر األول للعلوم ، ص " المحیطة بھا .تلوث أحوض الموانئ والشواطئ البیئیة" بشیر عیسى اطلوبة،) 1(
  .3 -2ص  –



م  صدر قرار من الحكومة  في لیبیا بانضمام لمعاھد لندن         11/1971/ 18ومن 

م  لمنع تلوث میاه البحر بزیت أو المزیج الزیتي ، حیث ترتب علیھ        1954المعقودة في سنة  

م  حرم على جمیع السفن اللیبیة واألجنبیة إلقاء الزیت والمزیج         1973لسنة  8بصدور قانون 

اه اإلقلیمیة وذلك بفرض عقوبات مادیة للمخالفین تتراوح مابین الحبس      الزیتي في الموانئ المی

  .)2(والغرامة 

  .التلوث بمخلفات الصرف الصحي -4

میاه الصرف الصحي ھي المیاه المستخدمة في المنازل والمستشفیات والورش   

ر والمصانع ومحطات غسیل السیارات، إضافة إلى میاه األمطار التي تؤدي إلى حدوث األضرا 

بالحیاة البحریة من خالل ما تحتویھ ھذه المیاه من مواد عضویة وكیماویة ونفطیة وأحیاء دقیقة   

  .)1(ضارة مثل البكتیریا والطفیلیات، إضافة النبثاق روائح كریھة من الشواطئ

وفي مدینة بنغازي توجد مصبات للمجاري بعضھا قدیم وبعضھا حدیث اإلنشاء إلى             

ع بالقرب من میدان صالح الدین وتوجد العدید من المصبات عبر   الشرق من المیناء الواق

  .الشاطئ المناظر للمنطقة السكانیة حیث یتجمع حولھا الفضالت

ویمكــن تحدیـد المحطــات التــي تصب فیھا المجاري الخارجة من منازل مدینة          

  :)2(محطات موزعة كاآلتي 6بنغازي إلى 

 1- 1GT  موجودة في منطقة الكیش ویوجد بھا ھبوط في الخط مما یؤدي إلى فیضان عند نادي

  .الفروسیة

2- 2GT          وھي محطة الرفع الرئیسیة والمتوسط التدفق الیومي للمیاه المجمعة من سید حسین

  .یومیًا 2م 30.000والمناطق المجاورة لھا وتبلغ حوالي 

  

  

_______________________  

التلـوث البحري بالنفط وإثارة مع دراسة للجھود المبذولة لحمایة البحر المتوسط من التلوث " حویحي، هللا محمد عبدا) 1(
  .     360ف، زلتین ، جامعة ناصر ، كلیة اآلداب والتربیة، ص 1991، مجلة العلوم اإلنسانیة ، ع الثاني ، "

  .11بشیر عیسى اطلوبة ، المرجع السابق ، ص ) 2(



3- 22S ي منطقة ألصابري وھي شبكة أمطار ولكن تم ربطھا مع المجاري نتیجة   توجد ف

لحدوث ھبوط في الشبكة الذي سبب في انبثاق روائح كریھا في تلك المنطقة نظرًا ألنھا معدة        

  .أصًال لألمطار وھي لیست عمیقة كما في شبكات المجاري األصلیة 

  .أكتوبر وتصب مباشرة في البحر 7توجد بجانب مستشفي  Mشبكة  -4

  .توجد بمنطقة الفندق وتصب مباشرة في البحر Bشبكة  -5

یومیًا وھذا    2م80.000یولیو ویتدفق منھا     23في بحیرة    تتدفق  التي Lوشبكة  11Sشبكة -6

والتي   الرقم یتضاعف سنویًا وھي عبارة عن المیاه المستخدمة من المنازل والورش وغیرھا       

  )).3(لتوضیح أنظر الشكل رقم  (تحدث مواد ملوثة لألحیاء البحریة وحوض المیناء، 

یره وعین زیانھ عند مدخل میناء بعد د زیولیو وبو 23ونتیجة لبعد بحیرة     
توسعة یجعل دورة التبادل المائي لتلك البحیرة وللمیناء أطول بكثیر عما كانت علیھ          
والتي تستخلص كمیات كبیرة من األكسجین المذاب في میاه البحر لتحلیل الفضالت           

میاه  حتوي األكسجین في ال   مالعضویة التي تحتویھا مخلفات المجاري وبالتالي یتقلص   
تخوض المیناء إلى تھدد حیاة الكائنات الحیة بداخلھا وتحولھا منطقة ضحلة ، كما أن        
بطئ التبادل المائي داخل حوض المیناء نفسھ یؤدي إلى تراكم تلك الرواسب والفضالت 
الصلبة التي لم تتحلل داخل الحوض مما تسبب في ركود المیاه وتعفنھا مع مرور الوقت 

ال  اقص األعماق حیث أن التیارات اآلتیة الضعیفة تؤدي إلى تن وباستقرار تراكمھا 
  محتويجرف تلك الرواسب خارج حوض المیناء وزیادة   عتستطی

اویة وخاصة الحمضیة منھا داخل الحوض ستؤثر على الخرسانات     المیاه من المواد الكیم 

  .)1(األرصفة والحواف البحیرة وجسر جلیانة

انھ التي تزید من درجة حرارة المیاه الساحلیة ومیاه    جلیبد محطة الكھرباء ــجووت    

على أرصفة المیناء مثل    الموجودة  تبرید المنشآت الصناعیة المختلفة  تؤدى إلى لحوض التي ا

   . )4(ط ــــمنشآت مصافي النف

_______________________  
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  .القدیمة على المیناء تردد البواخر -5

لبواخر القدیمة على المیناء وما تسببھ من مخاطر وإضرار البیئیة وبشریة  نتیجة لتردد ا

واقتصادیة، اصدر مدیر إدارة میناء بنغازي البحري مذكرة بخصوص المشاكل المترتبة على       

سنة والبواخر الغیر مزودة بوسائل تفریغ    20مناولة تلك البواخر وخاصًا التي یزید عمرھا عن

خاطر واإلضرار التي تسببھ البواخر القدیمة سواء إضرار بیئیة أو    إلیھ ، حیث تضمنت سر الم

   -: )1( بشریة أو اقتصادیة والتي منھا

تعرض منتجي المناولة والفرق اإلنتاجیة للمخاطر مثل سقوط روافع السفن القدیمة والتي          -1

  .سببت في حدوث إعاقات جسدیة لبعض العاملین وقد تؤدي أحیانًا إلى الموت

الزیوت من ھذه السفن تؤدي إلى تلویث أحواض المیناء،كما تسبب في حاالت انزالق  تسرب -2

  .للعمال التي تؤدي في معظم األحیان إلى حدوث إضرار جسیمة للعاملین

  .حـــدوث إضــرار بالبیئیة البحریــة نتیجة لرمي الفضالت من تلك السفن  -3

  .من كفاءة األرصفة والطاقة االستیعابیة لھا حجز أرصفة بالبضائع المفرغة لفترة أطول یقلل -4

عدم وجود روافع للسفینة أو تعطلھا یسبب في توقف الفرق اإلنتاجیة التي تقوم بتفرغ      -5

  .البضائع الواردة من السفینة

تركیا والیونان وسوریا ومصر وبنما وقبرص      :مثل تابعة للبلدان اآلتیةال بواخرال منو

والجدیر بالذكر أن تركیا وبنما وقبرص تأتي في مقدمة السفن المترددة على المیناء      " وروسیا،

سنة  ) باخرة  93(خالل السنوات األخیرة من فترة الدراسة ، فمثًال وصلت السفن التركیة إلى       

م  ووصلت إلى 2002ــن بنمـا سنــة م) باخرة 33(م ودخلت 2005سنة ) باخرة 63(م و2002

م  ، وان الھدف من التعامل مع ھذه    2007سنة ) باخرة 44(م  و 2005سنة ) باخرة 53(

ھدف مادي من طرف الموردین والمصدرین ووكالئھم المالحیین   والنوعیة من البواخر ھ

تعتبر  لتحقیق األرخص تكالیف تأجیر ھذه السفن مع الغرامات المالیة التي تفرض علیھ       

  منخفضة أمام تأجیر البواخرـ الحدیثة وذلك على حسب سالمة العنصر البشري والبیئي وسالمة 

________________________  

دنبون، مذكرة بخصوص الصعوبات والمشاكل المترتبة على مناولة السفن القدیمة التي  يحسین عبدا لنب )1(
  .   ر.و31/7/1376ریغ إلیة ، بتاریخ سنة والسفن الغیر مزودة بوسائل تف 20یزید عمرھا عن 

  



للمواني في    الشركة االشتراكیة  البضائع نفسھا ، إضافة للخسائر المالیة التي تتكبدھا       

  . شكل زیادة في قیمة المصروفات على حساب اإلیرادات المحققة

  .المشكالت المتعلقة باآلالت والمعدات: ثانیًا 

)  )43( كما یتضح من الجدول   ( من آلیات  53یوجد في میناء بنغازي البحري حوالي   

إلى سنة    م 2002مابین سنة    التصنیع  من اآللیات  الحدیثة التي تتراوح سنة       28والتي منھا 

وھي متخصصة في    ) طن  100طن ـ    3(ان تتراوح مابین   وقدرتھا على حمل أوز    م 2008

آلیات عاطلة عن العمل نتیجة العتمادھا الكلي         4ویوجد منھا  ءشحن وتفریع الحاویات بالمینا

 على تشغیلھا بالكمبیوتر التي ال تتوافر لدیھا العمالة الفنیة المتخصصة لكلي تقوم تشغیلھا ، كما  

تتوافر قطع الغیار حیث أنھا تحتاج لوقت طویل في توفیرھا ، إضافة لعدم مالئمة بین         ال إنھا

  . في المیناء وضغط العمل عدد اآلالت المستخدمة 

آلة أغلبھا آلیاتھ قد بسمة انتھي   13ة في المیناء نحو لطوتبلغ أجمالي اآللیات المع
عمرھا االفتراضي األمر الذي یؤدي إلى كثرة أعطالھا وحاجتھا المستمرة إلى صیانة دوریة         

  .)1(بورش المیناء روقطع غیار إلى ال تتواف

س تلك اآللیات إلى تسبب في أزد حام داخل المیناء         تظھر المشكلة في المیناء بتكد    و
وتأخر وزیادة ساعات  ) ) 5(كما تشاھد من الصور الشكل ( وتشوه مظھر الجمالي للمیناء

العمل في شحن وتفریع الحاویات البریة التابعة لمیناء بنغازي البحري ، مكتب تشغیل اآلالت       
 التفصیلید من لمز( ، م 2009 -11ـ 10اریخ بت) ر منشورة بیانات غی( بمیناء بنغازي البحري 

   ). )15(أنظر الملحق رقم 

  :ویمكن التغلب على تلك الصعوبات بأتباع مایلي

التنسیق بین الشركات المصنعة وإدارة المیناء في تدریب العمالة الوطنیة في تشغیل اآلالت     -1

  .الحدیثة المتخصصة بالكمبیوتر

  .الشركات المصنعة أو غیر طریق وكألتھا في المنطقةتوافر قطع غیار اآلالت من  -2

  .أجراء صیانة دوریة لآلالت المستخدمة في المیناء بشكل منتظم -3

_______________________  
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  ) 43(  جـــدول 

  )سنة تضیعھا وقدرتھا االستیعابیة ( اآللیات البریة المتابعة المیناء بنغازي البحري عدد 

  ملحوظات  قدرتھا االستیعابیة بالطن  العدد  سنوات التصنیع

2009  

2008  

2007  

2006  

2003  

2002  

1999  

1998  

1997  

1995  

1988  

1981  

1979  

1976  

1  

6  

6  

7  

4  

4  

2  

1  

14  

2  

3  

1  

1  

1  

55  

      100ـ45

  7ـ  3

  45 ـ8

  64ـ  30

  45ـ  32

40  

45  

  48ـ  2.5

30  

  30ـ7

28  

3  

3  

  ل ــــتعم

  جمیعھا تعمل

  واحد عاطلة 

  جمیعھا تعمل  

  واحد عاطلة 

  واحد عاطلة 

  واحد عاطلة 

  ل ـــتعم

  منھا ال تعمل  4

  جمیعھا تعمل

  واحدة فقط تعمل 

  ل ــتعم

  تعمل  ال

  تعمل   ال

  .  بیاني عن اآللیات من إعداد الباحثة اعتماد على كشف: المصدر  

  

  

  

  



  تكدس اآللیات والمعدات المعطلة في المیناء )5( شكل

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المشكالت اإلداریة: ثالثًا

  .تعدد الجھات العاملة داخل المیناء -1

حالة میناء بنغازي من المشكالت اإلداریة مثل جمیع المواني اللیبیة التي تتعدد فیھ             

مثل األجھزة األمنیة والجمركیة واإلداریة وغیرھا، وھي تتبع الجھات       األجھزة االختصاصیة 

العامة التي ال تخضع لإلدارة المیناء على الرغم من أنھا تخص العمل الیومي فیھ، كما أن قانون 

م  بنص في أحد مواده على المسئولیة 1985لسنة ) 21(تأسیس الشركة االشتراكیة للموانئ رقم 

 وتصریحات ، إال أن كثرة ما تتطلب تلك األجھزة من مستندات       )1(لمیناءالمیناء تخص إدارة ا

لإلفراج عن البضائع تعرقل سیر العمل مثل تصریح من الحجر الصحي أو الزراعي لإلفراج      

عن البضائع بحیث تظھر االزدواجیة في التعامل فمثًال توافق احد الجھات وترفض األخرى مما 

وانتظار السفن لفترة طویلة في المیناء یعطى انطباعًا سیئًا عن    تسبب ازدحام للبضائع وتراكمھ

  .سمعتھ بین السفن األجنبیة المتعاملة معھ

  :الحجــر الصحـــي -2

ینطبق ذلك على البضائع الغذائیة الموردة إلى المیناء والتي تحتاج عند اإلفراج عنھ إلى 

ت من كل سلعة وتجري علیھ عدة       شھادة صحیة تفید صالحیة تلك البضائع حیث یتم اخذ عینا

تحالیل والتي منھا تحلیل الفحص اإلشعاعي للسلع والتي لم تتوافر في میناء بنغازي لكي تتم          

  .معرفة سالمة تلك البضائع من اإلشعاعي النووي المتسرب في البحار و المحیطات

ع أما إنھا   كما أن كثرة التحالیل المطلوبة تزید من مدة انتظار النتیجة حیث تكون السل     

مخزنة بالمیناء والتي تسبب تكدس للبضائع وعرقلة عملیة المناولة للبضائع األخرى أو إنھا           

  .تترك على ظھر السفینة الناقلة التي تزید من ازدحام للسفن األخرى

وعند اإلفراج عن تلك البضائع یطلب قسم المناولة والتخزین من الوكیل ضرورة    

میناء وإتمام إجراءات اإلفراج عنھا حتى ال تتعرض البضائع        اإلسراع في سحبھا من ساحة ال

  م عن حاویة تحتوي على 2008-12-13للتلف فمثًال تم إرسال أشعار بوصول واإلفراج بتاریخ 

  

_________________________  

  .288، ، المرجع السابق، ص ةحسین مسعود أبو مدین )1(



للمشروبات واإلسراع في سحبھا من ساحة       مواد غذائیة مثلجة التابعة لشركة بوعطني 

  .المیناء حتى ال تتعرض للتلف

  
  :مشكلة تأجیر السفن عن طریق عقود مشارطھ -3

المالحیة بإبرام عقود المشارطة بین الناقلین وأصحاب البضائع دون   تتقوم الوكاال

ملیة الشحن أو االتفاق مع إدارة المیناء على الرغم من أن تلك العقود تحدد المدة الزمنیة لع 

التفریغ والتي تتحمل فیھ إدارة المیناء دفع غرامات مالیة في حالة عدم تنفیذ تلك العقود خالل        

  . الفترة المحدودة التي قد تكون تكالیف عملیة مناولة البضائع مرتفعة

كما أن قصر المدة المتفق علیھا في العقد بینھما تتطلب من إدارة المیناء تكلیف العمال     

المالحیة من استالم     تل اإلضافي وذلك بدفع أجور أعلى للعمال ، كما إن تأخر الوكاال      بالعم

الشحن تنتج عنھ مشاكل أخرى مثل تكدس البضائع في عنابر السفینة أو على رصیف المیناء        

  .التي یعرضھ للتلف

  .مشكلة االختناقات المروریة بالقرب من مدخل المیناء البري: رابعًا

عامًال حیویًا في نقل      اة عند مدخل الرئیسي للمیناء القدیم باعتبارھ      تظھر تلك المشكل

الحاویات المحملة بالضائع من المیناء إلى مواقع تسلمھا وان أي تعطیل في حركة النقل بینھا        

  .ستؤثر على عملیة التفریغ التي تحتاج إلى وقت أضافي

ات المروریة خالل الفترة  وتتعرض الشاحنات التي تقوم بعملیة النقل إلى بعض االختناق

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانیة ظھرًا والتي تحدث كما اشرنا سابقًا عند المدخل           

الرئیسي،وذلك لضیق الطریق واصطفاف سیارات المواطنین المترددین على المركز التجاري      

لمؤسسات للمدینة بجوار مدخل المیناء حیث توجد المحكمة الرئیسیة  والمصارف وأغلب ا   

وتوجد كذلك المرافق ووكاالت الشحن ومكاتب الخدمات     )كالجوازات والجمارك (اإلداریة 

، ولحل تلك المشكلة یقام مشروع لتوسیع المیناء الجدید وإلغاء          )كالمحامین ومحرري العقود(

  . )1( التعامل مع المیناء القدیم وذلك المشروع في طور التنفیذ

  

________________________  

  . حمد على المعداني ، رئیس مكتب تشغل اآلالت بمیناء بنغازي البحري: مقابلة شخصیة مع المھندس ) 1(



  المبــحث الثاني

  . مشروع التحدیث للمخطط العام لمیناء بنغازي البحري القدیم

قبل البدء في التعریف بالمشرع تحدیث الذي یجري على المخطط العام لمیناء بنغازي     

البد من ألقاء نظره على األوضاع القائمة للمخطط الحالي للمیناء من الناحیة             البحري القدیم 

والوظیفة واالقتصادیة التي یجب أن یحدث علیھ التغیر وإلى تنعكس في تنفیذ       ةالتخطیطی

  . مخططات المشروع المستقبلیة 

   -:ـ الوضع الحالي لمخطط المیناء القدیم:أوًال 

  ـ :دة معاییر المتمثلة في التي ــوم بوضع عــدراسة ذلك نقــوال

   -:ـ الموقع الجغرافي للمیناء القدیم1

تقع في    األمواج الحالي وتلك المنطقة التي      فھو المنطقة المائیة الواقعة ضمن حاجز     

منطقة البحیرة حتى الجسر المنشأ فوق الحوض للمیاه الضحلة الموجودة من الناحیة الشرقیة          

من مدخل المیناء على      ي خارج المیناء والتي تبدءا    بالممر المالح  المعروفة -نطقة المائیةوالم

تر، كما یقع   كیلو م 2مسافة تصل إلى  میزة للممر المالحي حتىالم (*)ات المالحیةطول العالم

،  ھكتار من الیابسة 12 تھمساحوشرقًا  20.3ْشماًال وخط طول 32. 6المیناء على خط عرض 

ــ منطق . 56وخطي طول   ْ  شماالً 23. 11،  23ْ. 7ن حظي عرض  ــ ـع بیـــتق: ة المخطاف  ـ

السفن المتوسطة    اسو لرتبلغ بین خطي مناسبة  وعمقاھا ْ شرقًا، وقاعھا رملي 19 . 59 2، 19

  .)1( والصغیرة

   ـ:ـز األمـــــواج اجـ حــو2

وھو بحالة جیدة وحاجز األمواج  ،م2811یوجد حاجز األمواج الشمالي الذي یبلغ طولھ 
  .)2(حالة جیدة ف 2070الغربي الذي یبلغ طولھ 

__________________  
  . تحدد المسار المالحي األمن للسفن عند دخولھا إلى المیناء: العالمات المالحیة(*) 

دیث المخطط العام للمیناء    مشروع تح  " اللجنة الشعبیة العامة للمواصالت والنقل ـ إدارة النقل البحري والموانئ،          ) 1(
، م2007، مكتب الدالة لالستشارات الھندسیة،     "بنغــازي البحــري ـ المینــاء القدیـــم والتقریــر العام المبدئي للمشروع     

  . 14ص 

  .14المرجع السابق ، ص ) 2(



  .)1(ـ مــرافـــق ومنشآت المیناء3

رضیة منھا العالمة الخضراء عند  ل أتوجد عالمات المدخ -:أـ العالمات المالحیة والمنائر 

توجد   ال إنھا  ة الحمراء ال تعمل ، كما  العالم ل المینــــــاء وھـــــي تعمل بصــورة جیدة وخمد

  العالمات 

ولیًا ،  السفن عند دخولھا للمیناء رغم أنھا معلنة د  یجیب توافرھا لسالمة التي  مة ئالمالحیة العا

فھي قدیمة جدًا    ) منارة سیدي اخریبش   ( لق علیھ أسم   ة واحدة یطمنار ائر فال توجد إالنأما الم

   .وتحتاج إلى صیانة إال إنھما تعمل بصورة جیدة

تعلوھا ھامة الرصیف مقامة على       اتفھي تلك األرصفة المنشأة من خراسان -: ةـــاألرصف -ـب

   -:أعمدة خراسانیة قرب منسوب سطح البحر ، وتنقسم إلى مجموعات تتمثل في اآلتي

فجمیعھا بحالة سیئة تحتاج إلى  ،م91وغاطس ) م1000( وھي بطول ) 3، 2، 1( فة األرصـ 1

  .  استبدال بالطة السطح ومعظم المصدات المطاطیة وشماعات الرباط مفقودة 

فھو بحالة سیئة تحتاج الستبدال بالطة   ) م5(وغاطس ) م120( یبلغ طولھ ) 4(رصیف رقم ـ 2

  . مطاطیة مفقودة وشماعات الرباط  مكسورة السطح ومعظم المصدات ال

فھو بحالة سیئة یحتاج الستبدال بالطة ) م5(وغاطس ) م100( بطول ) 5(م رصیف رقـ 3

  . السطح ومعظم المصدات المطاطیة مفقودة وشماعات الرباط مكسورة 

لكل منھما، وحالة تلك     ) م5.6( وغاطس  ) م500( تتمثل بطول ) 9، 8، 7، 6 (األرصفة ـ 4

  . لساحات التي خلفھااأنھا تحتاج إلى رصف  إال ةجید األرصفة

  .م عمرهیف واحد عائم وھو بحالة سیئة لقدیوجد بالمیناء رص: األرصفة العائمةـ 5

معظمھا ،   تمت أزالت مخازن 9بمیناء القدیم حوالي  یوجد -:ب ـ المخازن والساحات المكشوفة 

  أما , البضائع أنواعتخزین جمیع تخدم في مخازن تس3إما في الوقت الحالي توجد حوالي 

__________________  

مشروع تحدیث المخطط العام للمیناء " اللجنة الشعبیة العامة للمواصالت والنقل ـ إدارة النقل البحري والموانئ، )1(

 .16-15، ص  المرجع السابق، "بنغــازي البحــري ـ المینــاء القدیـــم والتقریــر العام المبدئي للمشروع 

  



مرصوفة  مساحات ھكتار 6.5ھكتار منھا   10.5الساحات المكشوفة تبلغ مساحتھا حوالي   

  . یر مرصوفة تحتاج إلى رصف وصیانةھكتار غ 4وحوالي 

ي الدخول والخرج من وھي مبني حدیثة ومجھز بمكاتب أمنیة للتحكم ف :ـ البوابة الرئیسیة 1

  . وإلى المیناء

  ـ :منھا)) 5(كما ھي موضحة في الشكل (جــد بالمینــاء عــدة مباني یو: ةـــــي العامــانــج ـ المب

  2.م780وھو مبني قدیم تمت لھ عملیة الصیانة وتبلغ مساحة : ـ مبنـي اإلدارة2

في  میستخد،حیث 2م798 ا نحوتبلغ مساحتھ - یحتاج لصیانة -مبني قدیم،:ـ الــــــورشة البریة3

  .المعدات واآللیات البریة بالمیناء صالح وصیانة أ

  . إال أنھا ال یعملستخدم لوزن الشاحنات : زانــــالمیـ 4

   .والمنائر الساحلیة وھو عبارة مستودع قدیم ومتضرر جدًا اءـــــالكھرب ـمبني5

   .مبني األمن الصناعي والسالمةـ 6

  .ى المطعم والمقھى وصالة للمنتجیننبم -7

  العسكریةمبنى اإلخراجات ـ 8

  ةــمبنى الشرطـ 9

  .العیادة-10

  .محطة البنزین-11

  .مبني الجمارك-12

مباني قدیمة إال أنھا تستخدم  خري بمساحات صغیرة وغالبًاأ كما یوجد بالمیناء مباني

   -:، منھا في أغراض المیناء بالكامل

  . يـــــز الزراعـــــي الحجـــمبنـ 1

  . سلكيرسى والالـــة والمــمبنى الجمعیـ 2



لھا عالقة مباشرة بالمیناء مثل وھي مكاتب متنقلة مخصصة للجھات : ـ مكاتب لجھات مختلفة3

   .ةالسلع التموینی

   .مكاتب بشركات المالحةـ 4

   .مبنى الجوازات واألمینـ 5

   .يــــــــافــــمطال ـ مبنـــى6

   .ونــــــة الغطاسـرفــــغـ 7

   .غرفة محوالت كھربائیةـ 8

   .تحتاج إلى توفیر أبراج أخري جدیدة: أبراج اإلنارة ـ 9

  . اه ــــــدورات المی -10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . المشروع المستقبلي للمیناء: ثانیًا

  :التعریف بالمشروع -

نتیجة لعملیات التطویر والتوسیع التي تقام في الوقت الحالي للمیناء الجدید بالمرحلة          

میناء بنغازي البحري الذي أدي إلى نقل التدریجي للخدمات       األولي والثانیة من مشروع تنمیة 

سیاحي یقدم    المیناء القدیم لتحقیق الھدف األساسي من المشروع وھو جعل المیناء القدیم مرفأ      

عتبارھا واجھة بحریة للمدنیة ، وذلك للمقومات الموجودة بالمیناء      باخدمات سیاحیة وتجاریة و

  . )1(التي منھاالقدیم لجعلھ مرفأ سیاحي فعال و

التجاري وكورنیش المدنیة واعتبارھا نقطة انتقال بین     ن مركز المدینة رب المیناء م ـ ق 1

  . ةینواجھتین المد

  . یتوافر بالمیناء المساحة المطلوبة إلنشاء العدید من المرافق السیاحة والترفیھیة ـ 2

كاب والیخوت والقوارب    توافر أرصفة بأطوال متعددة وأعماق مختلفة الستقبال سفن الر        ـ 3

  . ھـــبمختلف أنواع

تجاه خط الغاز المار بالموقع وا ةنمو المشروع وھو وقوع شركة البریق یعرقل ما 

ل في إمكانیة نقل رصیف     مھندسین القائمین على المشروع بوضع حلول مبدئیة تتمث        بتكلیف

التدابیر الالزمة من حیث     ة إلى الرصیف المقابل بالمیناء األوسط الجدید مع أخذ     شركة البریق

  : سات على المشروع والتي من أھمھماوقد قامت عدة درا ، األمن والسالمة

  ـ :أ ـ الــدراسات البیئیة

تھدف الدراسات البیئیة إلى تقلیل اآلثار السلبیة من العوامل الطبیعیة وتعزیز اآلثار            

االیجابیة فیھ ، مثل دراسة تأثیر حركة الریاح القبلي على موقع العمل ودراسة إشكال سطح           

األرض لموقع المیناء من خالل إجراء تعدیالت على االنخفاضات المكونة للبحیرات الطبیعیة       

  . ء علیھ المیناء القدیم التي إنشا

 ____________________  

مشروع تحدیث المخطط العام للمیناء " اللجنة الشعبیة العامة للمواصالت والنقل ـ إدارة النقل البحري والموانئ، ) 1(

   .27ص    المرجع السابق، ، "غــازي البحــري ـ المینــاء القدیـــم والتقریــر العام المبدئي للمشروع بن



  ـ :كذلك وضعت عدة توصیات لالھتمام بالعنصر البیئي من أھمھا 

  . میاه الصرف الصحي بالمسطحات المائیة داخل موقع المشروع و عدم صرف المیاه الملوثةـ 1

   .د والمنتجات النفطیة من المنصة النفطیة التي تقع داخل المیناءقومراقبة تسرب الوـ 2

   .للمیناءمراقبة الشواطئ المحاذیة -3

  .عدم السماح للسفن القدیمة بدخول إلي المیناء-4

   -:ب ـ الدراسات المعماریة للمشروع

نة من خالل    یبد من أبراز الشكل الحضاري للمد     لكي یتحقق الھدف األساسي من المشروع األ

الطابع العام للمباني التي سوف تقام داخل المشروع، لذلك وضعت عدة مقترحاتھ من          ر ھاإظ

  ـ:أھمھا

العمر   ءتعتمد على إزالة العدید من المنشآت القدیمة داخل المیناء القدیم النتھا           :اإلزالــــة -ا 

وقد تمت إزالة مبني األمن       3فمثال إزالة المخازن الموجودة علي رصیف رقم االفتراضي لھا 

  :لعدة أسباب منھا كوذل البریة ةوالسالمة والورش

   .المشروع ل موقعـــــة داخـإعاقة الحرك -1

  .روع ــــــي للمشـــــوه العمرانـــالتشـ  2

    .إدخال إنشاءات حدیثة بتكلفھ صیانتھاـ  3

  . للمشروع  ةوضع تصمیم للفكرة العامة المقترحـ  4

یتم من خالل تغیر الوظائف السابقة للمباني القدیم إلى مباني تقدم الخدمات  :اإلحــــالل -بـ

إلي صالة للركاب     2مثل تحویل مخزن موجود علي رصیف رقم       للسیاحة والتجاریة للزوار 

   مؤقتة

والتي ))6(لتوضیح انظر الشكل  (لخدمة المشروع  ھوذلك بتوفیر أماكن ر یئسی :االستحداث-ج 

  :منھا

  .الرئیسیة البوابة-1



  .مبني إدارة میناء بنغازي البحري-2

  ).وھي مخططة اإلقامة برج(ساحة -3

  .صالة للركاب-4

  )الخ....،تمبني امن المنفذ،مسجد،مبني للشرطة والجوازا:األغراض مثل مبني متعدد-5

  .مبني الیخوت-6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  النتـــــائـــــــج

  

  : ا ھذا إلى عدة نتائج وھينلقد توصلنا في بحث

من خالل عدة عوامل  ة المیناءنشأأن الظروف الطبیعیة والبشریة لعبت دورًا ھامًا في 

العامل الطبیعي المتمثل في وجود لسان صخري یمتد في میاه البحر مع بعض الجزر : أھمھا 

طیره ھو موقع المیناء على فن: تمیز بظھیر ونظیر جیدین للموقع الجغرافي الذي ی باإلضافة

للمالحة طول العام مما  ھوصالحیتالساحل الجنوبي للبحر المتوسط الذي یتمیز بھدوء میاه 

جعلھا حلقة وصل بین لیبیا والموانئ المناظرة في شمال شرق البحر المتوسط الذي ساعد على 

والتي أظھرت بان المیناء یمتد إلي مدینة الكفرة وفي  استمرار نشاط التجارة الخارجیة بالمیناء

فھو یتمثل في ارتباط مدینة  بعض األحیان یمتد حتى السودان كما ھو الحل في امدادت اإلغاثة

  .بنغازي بشبكة طرق جیدة تربطھا بمدن الشرقیة والغربیة في لیبیا

ة المشاریع التنمویة كما أثرت الظروف البشریة في نشأة وتوسیع المیناء من خالل إقام

فیھا تركیب رصیف  اتم األمدبعد االستفادة من العائدات النفطیة ، حیث وضعت خطة قصیرة 

سفن في وقت واحد كما وضعت  3أمتار لكي یستوعب  6متر وغاطس  110عام جدید بطول 

لزیادة تطویر ) م 1980-1976(خط طویل المدى التي من خاللھا وضعت الخطة الخماسیة 

ع المیناء وزیادة قدرتھ على استیعاب الحركة التجاریة المزدھرة في المنطقة الشرقیة من وتوسی

  . لیبیا

لتحسین العمل على زیادة حجم التبادل ) م 1985-1981(كما وضعت خطة التحول 

لتحسین وتطویر ) م 1990-1986(التجاري بین لیبیا ودول العالم ووضعت خطة طویل المدى 

  .تباطھا بالظھیرالمیناء من خالل ار

وثبت أن للمیناء جذور تاریخیة أدت لنموه وتطویره ، حیث ترجع نشأتھ إلى العھد 

یمتد داخل البحر ویتصل  صخريفیھ نشأة مدینة بنغازي بوجود لسان  ارتبطتالذي  اإلغریق

السفن التجاریة والحربیة حیث صدرت منتجات المنطقة الشرقیة في  الرسوبمیناء داخلي یسمح 

في المدینة ھو ارتباط المیناء بوظیفتھ كقلعة حربیة  الحیاةیا إلى العالم الیوناني ، واستمرار لیب

أدى إلى نقل المیناء  ریقلإلغلیھ ومضایقة القبائل اللیبیة یخدم مصالحھم إال أن زحف الرمال ع



لى إلى موقع جدید یبرز في البحر ویفصلھا عن المستنقع لیكون مینائھا بجانبھا ثم قضى ع

  .لیقوم حكم البطالمة اإلغریق

  

بمختلف  أسواقھاوازدھرت  البطلميالحكم  ءمدینة بنغازي بالسكان إثنا زدحمتاحیث 

إال إنھ دمر  وتوسیعھالتجاري  نشاطھقادمة عبر میناء بنغازي مما زاد من ئع الأنواع البضا

ؤ ھو حصار الجیوش مما زاد األمر سالوباء بالسكان  وانتشارللمدینة بسبب احتیاج الجراد 

م .ق 96الرومان سنة  یديالمعادیة للقضاء على البطالمة حیث دمر المیناء لینتقل الحكم إلى 

التجاریة التي لم یتمكن من خاللھ المیناء إلى الوصول  األنشطةالتي احتفظ فیھ المیناء ببعض 

 إقلیمعلى موانئ  متمركزًا االھتمامللمستوى التي كانت علیھ إثناء العھد البطلمي حیث كان 

  .طرابلس

 تأزد ھرم حیث  642في عھد عمر بن العاصي سنة  لبرقھ اإلسالميثم جاء الفتح 

تجارة الملح في العھد العثماني األول وذلك لسھولة نقلھا عبر میناء بنغازي من وسط المالحات 

مما شجع على " وسبخة الكیش وسبخة سیدي یونس  لسلمانياسبخة " المتمثلة في الكبرى

استقرار التجار القادمون من طرابلس ومصراتھ وبعض السكان الفقراء في مدینة بنغازي 

  . وعادت الحركة التجاریة بالمیناء لتزدھر بھا المدینة

عھد على  يفف اإلقلیمى الذي شھد استقرار األوضاع السیاسیة في لثم جاء العھد القرمان

التجارة بین میناء طرابلس ومیناء بنغازي وفي الخارج مع  تأزد ھر) م1794-1754( اباش

البحري اللیبي من قبل انجلترا وفرنسا إلى جانب الفوضى  األسطولتونس وتركیا إال أن تدمیر 

 انتھاءاللیبیة من أجل الصراع على السلطة وفرض الضرائب أدى ذلك إلى المدن التي عمت 

  .بتدمیر المیناء الحكم القرمانلي

م 1869في سنة  حیث قام على باشا ) م 1912-1835(وبداء العھد العثماني الثاني 

من الرواسب المتراكمة والشعب البحریة وجرف  تنظیمھبتطویر المیناء ألول مرة من خالل 

الرمال وبقایا السفن المتحطمة عند مدخل المیناء لتسھیل دخول وخروج السفن ووضعت سفینة 

ة لمراقبة شواطئ المیناء وتم بناء رصیف صناعي داخلي للمیناء قرب الجمارك، ومع حربی

شراء عالمتین األمر الذي ساعد علي خل الحكومة العثمانیة زیادة الحركة التجاریة فیھ زاد د



وإقامة  إلرشادھا فناره وأنشأت وخروجھ دخولھثابتین وضعتھا عند المدخل لسالمة السفن عند 

  .ائع إلى جانب اھتمامھم بالمنتجات المحلیة لغرض تصدیرھاالمخازن للبض

تجارة القوافل  معھواستمر ذلك االزدھار حتى وقوع االحتالل االیطالي التي انھارت 

الزراعیة التي یعتمد علیھما في تصدیر البضائع عبر المیناء ، وبعد ذلك  األراضيوأھملت 

حظي المیناء بعنایة كبیرة العتمادھم علیھ ففي نقل الجنود والمعدات العسكریة نتیجة للوضع 

 ون السیئ التي كانت علیھ الطرق البریة وخشیتھم من العملیات الفدائیة التي یقوم بھا المجاھد

اموا بتطویر الرصیف الصغیر ناء ھو اقرب نقطة تربط لیبیا بایطالیا حیث قوعلى اعتبر المی

وإنشاء میناء عمیق لكي یستخدم في المجال  األمواجلحمایة السفن من  األتراك أنشأتھالذي 

مشروع لتطویر المرفأ  وأقیمالحربي والعسكري وإنشاء الرصیف الخارجي ورصیف جلیانة 

اء إثناء جنوب المدینة ذو اتساع كبیر لرسوا السفن ثم دمر المینكیلو متر  10الطبیعي على بعد 

  .الحرب العالمیة الثانیة

وبعد الحرب العالمیة الثانیة وضعت لیبیا تحت االنتداب البریطاني الذي قامت فیھ 

 األمواجورفع حاجز  المائيورفع القطع الغارقة وتعمیق الممر  األلغامبتطھیر المیناء من 

الكبیرة من الدخول إلى المیناء ، ثم جاءت حكومة االستقالل التي قامت بتطویر لتتمكن السفن 

حیث شملت على تطویر المیناء الداخلي م 1965المیناء التي قامت بھ شركة ارشیردون عام 

 1200الخارجي لمسافة قدرت بحوالي  األمواجوبناء المیناء الخارجي من خالل إنشاء حاجز 

الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي، إنشاء  االتجاهیة الشمال ویمتد على من ناح األمواجمتر لسد 

 320األول بطول : اء الخارجي على المین أرصفةرصیف خاص بناقالت النفط وإنشاء ثالثة 

متر وجمیعھا مفتوحة نحو الشمال وإنشاءات العوامات  68متر والثالث  280، والثاني متر

  .ألعماقاالمالحیة الدالة على  واإلشارات

ضعت ثورة الفاتح مخططات لتطویر وتوسیع المیناء من خالل  م 1969وفي سنة 

أمتار  6متر وغاطس  110وضع خطة قصیرة األمد لتركیب رصیف عام جدید طولھ 

ساعة ، ووضعت خطة طویلة األمد  24سفن في وقت واحد وتشغیل المیناء مدة  3لیستوعب 

لتوسیع المیناء لكي یستوعب الزیادة ) م 1980 -1976(من خالل وضع الخطة الخماسیة 

ت ــال الغربي ووضعــي والشمــن ناحیة الجانب الغربــواردة مــع الــالكبیرة في حجم البضائ

ا ـــاء، كمـــارة الخارجیة بالمینــــالتج إستراتیجیةع ـــبھدف وض) م 1985-81(ة التحول ـخط

لتطویر المیناء من خالل تحویل المساحات ) م 1990-86(وضعت خطة على المدى الطویل 



 المدىة للحاویات المتخصصة وأرصفة لشحن السائب ووضعت خطة على ــالخلفیة إلى أرصف

- 96(لمراجعة األعمال السابقة ، وخطة أخرى على مدى الطویل ) م 1995 -91(الطویل 

  .األفقي لشحنمتر من رصیف  150لتوسیع المیناء وإضافة ) م 2005

فھ تحویل المیناء بنغازي ـدوضع مشروع جدید ھـامت الدولة بـق م 2007نة ـأما س

إلى  ) الرئیسي( القدیم إلى مرفأ سیاحي وتجاري ونقل جمیع األعمال التي یقوم بھ المیناء القدیم

یتم تنفیذ مشروع الحاویات المتطورة ) األوسط(میناء بنغازي  يوف الجدیدمیناء بنغازي 

  .بالحاسب اآللي

   

 االقتصاديتعكس التطور  مرآةأما بخصوص التجارة الخارجیة في میناء بنغازي ھي 

أن النشاط التجاري ھو أھم  في مدینة بنغازي خاصة والمنطقة الشرقیة عامة على اعتبار

  .األنشطة االقتصادیة التي تخدم اقتصادیات المدینة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

عن طریق میناء بنغازي في توفیر العائدات المادیة  حیث ساھم تصدیر النفط ومشتقاتھ

إلى استفادة منھ الدولة في تطویر المدینة ومعظم المدن الشرقیة من خالل إنشاء المباني السكنیة 

والخدمیة والصحیة والتعلیمیة وغیرھا،أتاح بذلك فرص عمل للشباب في لیبیا وجذب لألیدي 

كان في المدینة وزاد بذلك الطلب على البضائع الواردة العاملة األجنبیة الذي زاد معھ عدد الس

المنطقة الشرقیة  توسد حاجامعھ حركة التجارة الخارجیة في المیناء والمدینة  تأزد ھرالتي 

تتمشى مع الزیادة المضطردة لحركة التجارة الخارجیة  مما جعل قادرة المیناء ال،من لیبیا

نسبة  ضالتي كانت تھدف فیھ إلى تخفی المثنیاتفوضعت الدولة سیاسیة التقشف في فترة 

 واألرزمثل الدقیق  األساسیةالواردات واقتصادھا على الضروریات فقط المتمثلة في السلع 

  .والسكر وغیرھا والتي یتم استیرادھا من قبل الجھات الحكومیة فقط 

ك األجنبیة في البنو أموالھوفي فترة التسعینات فرض الحصار الجوي على لیبیا وتجمید 

مما أثر ذلك على الوضع االقتصادي والتجاري في الدولة وانعكس ذلك على انخفاض كمیة 

  .الواردة عن طریق میناء بنغازي كحال باقي الموانئ اللیبیة

زاد الطلب على بضائع آخر مكملة  ناأللفیوبعد االنفتاح على العالم الخارجي في مطلع 

الخ مما شجع التجارة على االستیراد عن ..والمنزلیةترونیة للبضائع األساسیة مثل األجھزة الك

 ،كماطریق میناء بنغازي الذي كان مؤشرًا على تنامي الحركة التجاریة في المدینة وضواحیھ



انخفضت بعض أنواع البضائع الواردة وخاصًا استیراد السیارات نتیجة للجؤ التجار إلى 

الخمس ومینائي مصراتھ ودرنھ لتدخل عن طریق مثل میناء  آخريطریق موانئ  ناستیرادھا ع

البر إلى مدینة بنغازي وضواحیھا لتھرب من الضرائب والتعقیدات الجمركیة التي تفرض في 

  .میناء بنغازي

وضعت الدولة مشاریع سكانیة تنفیذ في ضواحي المدینة لتخفیف  م 2007 إما في سنة

الشوارع الرئیسیة ومن خالل ذلك تم الضغط علیھ وإقامة إصالحات للمباني التي تقع في 

  .في تنفیذ تلك المشاریع عن طریق میناء بنغازي الالزمةاستیراد جمیع المواد 
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التلوث البحري بالنفط وإثارة مع دراسة للجھود المبذولة لحمایة " محمد عبداهللا،, حویحي  -18
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  )1(لملحــــق ا

  یوضح التوزیع الجغرافي لجنسیات السفن المفر

  ف1999غة بمیناء بنغازي البحري خالل عام 

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   % النسبة  عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

  

  

  

  الدول العربیة

  )10(عددھا 

    18.3  141  لیبیا

  

  

  

29.7  

  0.5  4  المغرب

  0.8  6  الجزائر

  0.1  1  مصر

  2.5  19  لبنان

  1.2  9  سوریا

  6.0  46  األمارات

  0.1  1  السعودیة

 0.1  1  الكویت

 0.1  1  قطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدول األوربیة

    5.2  40  ایطالیا

  

  

  

  

  

  

  

30.7  

  11.0  84  مالطا

  6.6  60  انتیجوا

  0.5  4  سویسرا

  0.3  2  فرنسا

  0.8  6  ھولندا

  1.0  7  ألمانیا

  1.6  12  الدانمرك

  0.1  1  الیونان



    0.4  3  البرتغال  

  0.6  5  بریطانیا

  0.1  1  النرویج

  0.1  1  سلوفانیا

  0.8  6  رومانیا

  0.1  1  لتوانیا

  0.1  1  بلغاریا

  0.5  4  أوكرانیا

  0.5  4  كرواتیا

  0.1  1  جورجیا

  0.3  2  روسیا

  

  

  

  

  الدول األسیویة

    3.0  23  إیران

  

  

  

18.7  

  6.0  46  تركیا

  3.0  24  قبرص

  3.2  25  سنغافورة

  2.1  16  باكستان

  0.1  1  سیرالنكا

  0.8  6  الصین

  0.3  2  الفلبین

  0.1  1  كمبودیا

  0.1  1  مالیزیا

  

  الدول األفریقیة

    0.1  1  ساوتومي

  1.6  12  لیبیریا  1.7



  

  أمریكا الشمالیة

  والوسطي

    10.0  72  بنما

  

19.2  

  3.2  25  بماما

  0.8  6  بیلیز

  0.1  1  ھندوراس

  0.1  1  جزر المارشال

  5.0  37  سان فنیست

  

  )2(الملحــــق  

  ف2001الجغرافي لجنسیات السفن المفرغة بمیناء بنغازي البحري خالل عام یوضح التوزیع 

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

  

  

  الدول العربیة

    19.03  125  لیبیا

  

24.97  

  0.15  1  تونس

  0.15  1  الجزائر

  0.76  5  مصر

  0.91  6  لبنان

  1.22  8  سوریا

  2.74  18  األمارات

  

  

  

  

  

  

    6.39  42  ایطالیا

  

  

  

  

  

  8.83  58  مالطا

  2.74  18  الدانمرك

  1.07  7  ھولندا

  0.15  1  ألمانیا

  0.61  4  الیونان



  34.88  0.91  6  كرواتیا  الدول األوربیة

  11.42  75  انتیجوا

  1.07  7  بریطانیا

  0.47  3  سویسرا

  0.47  3  البرتغال

  0.15  1  رومانیا

  0.36  2  أوكرانیا

  0.15  1  جورجیا

  0.15  1  النرویج

  

  

  الدول األسیویة

  الغیر العربیة

    11.26  74  تركیا

  

22.2  

  4.11  27  قبرص

  4.26  28  إیران

  0.30  2  مالیزیا

  0.30  2  سنغافورة

  0.61  4  الصین

 

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

    0.15  1  ش. كوریا   

  0.30  2  ھونج كونج

  0.30  2  الھند

  0.61  4  كمبودیا

  الدول األفریقیة

  الغیر العربیة

  0.76  0.76  5  لیبیریا



  

  دول أمریكا

  الشمالیة

  والوسطى

  والجنوبیة

    6.24  41  بنما

  

16.59  

  

  

  5.33  35  بماما

  4.57  30  سان فینست

  0.15  1  ھندوراس

  0.15  1  بلیزا

  0.15  1  بولیفیا

  0.61  0.61  4  استرالیا  

  

  

  )3(الملحــــق 

  ف2003یوضح التوزیع الجغرافي لجنسیات السفن المفرغة بمیناء بنغازي البحري خالل عام 

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

  

  

  

  العربیةالدول 

    2.7  15  لیبیا

  

  

6.06  

  0.76  5  تونس

  1.36  9  مصر

  0.61  4  لبنان

  0.15  1  سوریا

  0.15  1  األردن

  0.76  5  المغرب

  

  

  

  الدول األوربیة

    8.03  53  ایطالیا

  

  

33.73  

  11.04  73  مالطا

  1.21  8  الدانمرك

  1.36  9  ھولندا



    0.15  1  ألمانیا  

  2.42  16  الیونان

  0.76  5  كرواتیا

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

    1.51  10  لوكسمبرج  

  0.76  5  بریطانیا

  0.15  1  اسبانیا

  1.66  11  البرتغال

  0.45  3  أوكرانیا

  2.42  16  جورجیا

  0.30  2  النرویج

  1.15  1  البانیا

  1.36  9  روسیا

  

  

  

  

  

  الدول األسیویة

  )غیر عربیة(

  

  

  

    16.34  108  تركیا

  

  

  

  

29.04  

  

  

  

  

  4.08  27  قبرص

  3.80  25  إیران

  0.30  2  منغولیا

  0.15  1  الفلبین

  0.45  3  الصین

  0.45  3  كوریا الشمالیة

  0.30  2  كوریا الجنوبیة

  0.15  1  كمبودیا

  1.66  11  تایمان. ج



    1.21  8  المرشان. ج  

  0.15  1  سایان. ج

 

  األمریكتین

الشمالیة 
  والجنوبیة

  وأمریكا الوسطى

    11.95  79  انتیجوا

  

29.35  

  4.99  33  بماما

  6.66  44  بنما

  5.45  36  سان فینست

  0.30  2  بولیفیا

  الدول األفریقیة

  غیر عربیة

    1.82  12  لیبیریا

1.82  

  

  )4(الملحــــق 

  ف2005التوزیع الجغرافي لجنسیات السفن المفرغة بمیناء بنغازي البحري خالل عام یوضح 

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

  

  الدول العربیة

    11.78  67  لیبیا

  

15.82  

  1.58  9  مصر

  2.28  3  سوریا

  0.18  1  المغرب

  

  

  

  

  الدول األوربیة

    9.67  55  مالطا

  

  

  

21.47  

  3.69  21  ایطالیا

  3.00  17  قبرص

  0.18  1  الیونان

  0.53  3  ھولندا



    0.88  5  اوكرانیا  

  0.18  1  سویسرا

  1.41  8  جورجیا

  0.70  4  البرتغال

  1.23  7  روسیا

  

  

  

  الدول األسیویة

  )غیر عربیة(

    11.07  63  تركیا

  

  

  

19.16  

  0.18  1  تایالندا

  2.10  12  كوریا الشمالیة

  2.46  14  تایمان. ج 

  0.70  4  إیران

  1.41  8  المرشان. ج

  0.18  1  سنغافورة

  0.18  1  الصین الشمالیة

  0.88  5  كمبودیا

  

  

  دول األمریكتین

    10.02  57  انتیجوا

  

  

42.68  

  9.31  53  بنما

  12.48  71  بماما

  0.34  2  بیلیزا

  0.34  2  أمریكا

  10.19  58  سان فینست

  الدول األفریقیة

  )غیر عربیة(

  0.87  0.53  3  لیبیریا

  0.34  2  القمر. ج

  



  )5(الملحــــق 

  ف2007یوضح التوزیع الجغرافي لجنسیات السفن المفرغة بمیناء بنغازي البحري خالل عام 

  

  %القارة نسبة اإلقلیم أو   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

  

  

  الدول العربیة

    11.5  70  لیبیا

  

16  

  2.1  13  سوریا

  1  6  مصر

  0.2  1  السعودیة

  0.3  2  لبنان

  0.7  4  اإلمارات

  

  

  

  

  

  

  الدول األوربیة

  

  

  

  

  

  

    14.8  90  مالطا

  

  

  

  

  

40  

  

  

  

  

  

  

  1.5  9  ألمانیا

  4.4  27  ایطالیا

  10.2  62  انتیجوا

  0.3  2  فرنسا

  1.3  8  ھولندا

  0.2  1  بلجیكا

  0.5  3  الدانمرك

  0.5  3  جورجیا

  0.2  1  كرواتیا

  2.1  13  تشیكیا

  0.8  5  البرتغال

  0.2  1  اسبانیا



    0.5  3  الیونان  

  0.8  5  أوكرانیا

  0.2  1  بریطانیا

  0.2  1  البانیا

  0.2  1  مغولیا

  %نسبة اإلقلیم أو القارة   %النسبة   عدد السفن  الجنسیة  اإلقلیم أو القارة

    0.2  5  روسیا  

  0.3  2  كوكسمبورج

 

  

  

  

  

  

  

  الدول األسیویة

  )غیر عربیة(

    2  12  إیران

  

  

  

  

  

15.7  

  7.1  43  تركیا

  0.3  2  ھونغ كونج

  0.8  5  سنغافورة

  0.3  2  الصین

  0.2  1  الفلبین

  0.8  5  سیرالیون

  1  6  كمبودیا

  0.8  5  الشمالیةكوریا 

  0.8  11  قبرص

  0.2  1  تایمان

  0.2  1  مالیزیا

  0.2  1  بنغالدش

    7.1  43  سان فنست  



  

  دول أمریكا

  الشمالیة

  والجنوبیة

    7.2  44  بنما

  

24.4  

  8.2  50  بماما

  0.2  1  ملدوفیا

  0.2  1  فارو. ج

  1.3  8  مارشان. ج

  0.3  2  أمریكا

  دول األفریقیة

  عربیة غیر

    0.6  10  لیبیریا

  2.3  14  القمر. ج  3.9

  

  )15( ملحــــق 

  التابعة لمیناء بنغازي البحري) بالطن / سنة التصنیع ـ قدرتھا االستیعابیة ( عدد اآللیات البریة 

  ملحوظة  قدرتھا االستیعابیة  سنة التصنیع  النوع والطراز  رقم

1  Lrs645    ltbheer  2008  45 تعمل  طن  

2  Lrs645      ltbheer  2008  45 تعمل  طن  

3  Lrs645     ltbheer  2008  45 تعمل  طن  

4  Lhm320    ltbheer  2008  60 تعمل  طن  

5  Lhm400    ltbheer  2008  100تعمل  طن  

6  Lhm40       ltbheer  2008  60 تعمل  طن  

7  Lmh1055    ltbheer  2009  55 تعمل  طن  

  تعمل  طن 3  2007  لوجلى  8

  تعمل  طن 3  2007  لوجلى  9

  تعمل  طن 3  2007  لوجلى  10

  تعمل ال  طن 7  2007  لولى  11



  تعمل  طن 7  2007  لولي  12

  تعمل ال  طن 12  2006  فانتوتزي  13

  تعمل ال  طن 42  2002  لیندي  14

  تعمل  طن 45  2006  فانتوتزي  15

  تعمل  طن 45  2006  فانتوتزي  16

  تعمل  طن 8  2006  فانتوتزي  17
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  قائمـــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــع

  

 .بــــالكت: وًالأ

  

 تاریخ لیبیا في العصر الحدیث في منتصف القرن السادس عشر مطلع القرنابروشین ،  -1

  .ف2005الثانیة ، . اھد للدراسات التاریخیة ،طعماد حاتم ، طرابلس، مركز الج: ت، العشرین

 الثالثة.ط التباني،، بیروت ، دار الكتاب تاریخ ابن خلدون ) مقدمة(،ابن خلدون ،عبدالرحمن -2

   .ف1967، 

سرت، دار الجماھیریة للنشر والتوزیع ,  ساحل اللیبي الھادي ، سعد خلیل القزیري،, ابولقمھ -3

  .ف1997,واإلعالن، ط ، األولي 

،  النھضة العربیة بیـروت، دار, جیومورفولوجیة قشرة األرض، محمد صفي ,ابوالعز -4

   .ف1991

اإلسكندریة، مؤسسة الثقافیة  والمحیطات، جغرافیة البحر ، حمدأحسین سید  ,ابوالعینین -5

  .ف1989 ، الجامعیة

النفط  وإنتاجیةدراسة في الجغرافیة االقتصادیة : النفط اللیبي محمود على ، , الغدامسي  -6

     .ف1998، دار الجیل ، والغاز العربي

اإلسكندریة،منشأة المعارف محمود ربیع عبداهللا الملط، : ، تجغرافیة النقل البحري,د كوبر.أ -7

  .ف1998یة العربیة للنقل البحري ، واألكادیم

 اإلسالميالتاریخ اللیبي القدیم منذ أقدم العصور حتى الفتح اللطیف محمود،  البرغوثي ،عبد -8

  .ف1971منشورات الجامعة اللیبیة،  بنغازي ، ،

خلیفة محمد التلیسي،  :، تف1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة ا روسي، ثورى ،  -9

  .ف1974بیروت،  دار الثقافة ، 



التجارة البحریة في والیة طرابلس الغرب ، في العھد العثماني نوري عمر ، , اشتوي -10 

  . ف2005، األولي. ، طس، منشورات مركز الجھاد اللیبي، طرابلف1911-1835الثاني 

، طرابلس،  ف1911 -1842الغرب  العثمانیة في طرابلس اإلدارةطاھرة خلف ، البكار،  -11

  .ف2005،  يولألا.  مركز الجھاد للدراسات التاریخیة ، ط

 ،الفرجاني لیبیا،دار -، طرابلسالعھد العثماني الثاني إثناءلیبیا  خلیفة محمود،,التلیسي -12

  .ف1971

. م.من القرن السابع ق -تاریخ برقة السیاسي واالقتصادي، رجب عبدالحمید  األثرم ، -13

  . ف1975الثانیة ،  . ، منشورات المنشأة الشعبیة ، طوحتى بدایة العصر الروماني 

- 1939(العسكریة البریطانیة في برقة  واإلدارةسنوات الحرب القالل، حمد محمد ،  -14

  .ف2003،  ياألول.شورات جامعة قاریونس ، ط ، بنغازي، من )ف1949

منشورات الجامعة المفتوحة ، , ، طرابلسمقدمة في الطقس والمناخمحمـد عیاد ، , المقیلي  -15

   .ف1993ط ، .ب

، بیروت، نزھة األنظار في فصل علم التاریخ واألخیارالحسین بن أحمد  ، الورثیالني ،  -16

  .الثانیة . دار الكتاب العربي ، ط

، بحوث ومقاوالت في مصادر تبین عملیة توسیع المیناء وثیقةاألحول،  خلیفة سالم، -17

  . ف2007,ولي ألا. ط,مركز الجھاد للدراسة التاریخیةالتاریخ لیبیا ، طرابلس ، 

، بنغازي منشورات    دراسة وثائقیة  : ة مدینتي بنغازي  ی حكاالمھدوى،   إبراھیم أحمد ،   -18             

  .ف 2008األولى ، . ة قاریونس ، طجامع

، بنغازي، منشورات جامعة قاریونس،  جغرافیة لیبیا البشریةمحمد المبروك  ، , المھدوي -19

  .ف 1989الثالثة ،  .ط

 .طاألول ، بنغازي ، دار لیبیا للنشر ،    .ج، بنغازي عبر التاریخمحمد مصطفي، ،  بازامة -20

  . ف1967، األولى



، طرابلس ، دار العربیة العثمانيالمجتمع العربي اللیبي في عھد   ، بن موسي ، تیسیر  -21

                                                                                                                      .ف1988للكتاب، 

 إمكانیاتھا الزراعیة - خواصھا - تصنیفھا -تكوینھا: الترب اللیبیة، خالد رمضان,بن محمود -22

  .ف1995,األولى. ، منشورات جامعة الفاتح، ط لس، طراب

 .صالح جبریل، بنغازي، دار الكتب الوطنیة ، ط     :ت، تاریخ مدینة بنغازي، اجود, تایلد  -23 

  .ف2003الثانیة ، 

، صنعاء ، مــركز  دراسة في جغرافیة الموانئ: میناء عدن عبدا هللا سعید ، , بالحاج -24

  .ف1996األولى . عبادي للدراسات والنشر، ط

 ،روؤف محمد بن عامر: ،ت بنغازي في العقد الثاني من القرن العشرین، الدیركو, تیجاني -25 

  .ف2003، األولى. لة اللیبیة للترقیم ،طبنغازي، الوكا

ار، أحمد البازورى  المی عبدالحفیظ : ،ت العصور أقدمتاریخ لیبیا منذ   جوز رایت ،   -26

  .ف1972، ياألول. منشورات دار الفرجاني ، ط  ،طرابلس

  .ف1973ولى ، األ. ط المصریة ، ا، مكتبة االنجلو ، القاھرةلیبیاعزیز محمد ، حبیب، -27

  .ف1977، القاھرة، عالم الكتب، القاھرة ،  جغرافیة المدنجمال ، , حمدان -28

، طرابلس، دار مكتبة  من ثالث رحالت في البالد اللیبیة الحاجیة، فھمي خشیم ، على -29

  .ف1974األولى ، .   ط ،الفكر

س طھ فوزي، طرابل  : ، ت القرمانلي األسرةطرابلس الغرب تحت حكم رود لفوامیكاكي ،  -30

  .ف1961، معھد الدراسات العربیة ، 

طرابلس،المنشأ العامة للنشر    التلیسي،   : ، ت لیبیا إثناء العھد  العثماني  فرانسیشكو كور،  -31

  .ف1984والتوزیع واإلعالن، 

محمد  : ، ت الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى القدوم االیطالي        قیرو ، شارل،  -32

  .ف1994الثالثة ، . ة قاریونس ، ط، منشورات جامع عبدالكریم الوافي ، بنغازي



إبراھیم أحمد المھدوي،    : ، ت ا وایطالیا العالقات البحریة بین لیبی    مانغروني ، كامیللو ،   -33

      .ف1992ولى ، ألا. ي، منشورات جامعة قاریونس، طبنغاز

  .ف2003األولى،.جامعة قاریونس ، ط ، منشورات  سھل بنغازي، محمد عبداهللا  ,المھ  -34

، ـة قــاریونس  ، بنغـازي، منشورات جامع  قورینى وشقیقتھا  نشأةـم ، ــبراھیإي ، ــنصح -35

  .ف1997، الثالثة. ط

  مجالت والبحوث العلمیة

، السنة مجلة البحوث التاریخیة، "حفریات مدینة یوسبریدس"أحمد مصطفي،,بوزیانأ -1

  .ف1994 –الثاني، یولیو . السادسة عشر، ع

ــ   -2 مصراتة، منشورات الشركة    -، لیبیا" المواني اللیبیة " ود ،أبومدینة ،حسیــن مسع

  . ف1999,،رسالة ماجستیر ي االشتراكیة للموان

الحادي عشر، . ،ع مجلة المرفأ، "منارة بنغازي عبر التاریخ" ،  أبریكفتحي , الخفیفي  -3

  .، الشركة االشتراكیة للموانئ ، مصراتھف 2002شھر ناصر 

الشركة االشتراكیة    مصراتة، ،مجلة المرفأ ،"میناء بنغازي البحري"الخفیفي، فتحي ابریك ، -4

  .ف2009العشرین، شھر الفاتح  .ع للموانئ، مصراتھ ، 

بیئة ، ندوة علمیة عن تلوث ال" تلوث البحار بالزیت واآلثار المترتبة علیھ" ،الزاوي، جابر -5

بنغــازي البحــري ـ  ف1986ومشكالتھا في الوطن العربي،القاھرة، جامعة الدول العربیة،

     .شروعتقریــر العام المبدئي للموال المیناء القدیـم

، المكتب " دلیل األطلسي البحري الجماھیریة العظمى"وآخرون، سعد خلیل، القزیري، -6

  ).غیر منشور( ، ف1991حضري، بنغازي،االستشاري للتخطیط اإلقلیمي وال

  .     المكتب المصري لتوزیع والمطبوعات, " موارد المیاه في لیبیا" ,عطیة ,الطنطاوي  -7

طرابلس،  ،"المحیطة بھا.نئ والشواطئ البیئیةتلوث أحوض الموا "اطلوبة، بشیر عیسى ، -8

   .المؤتمر األول لعلوم



التلوث البحري بالنفط وإثارة مع دراسة للجھود المبذولة لحمایة " محمد عبداهللا،, حویحي  -11

، زلیتن ، جامعة ف1991, ثانيال.ع ، مجلة العلوم اإلنسانیة ,"البحر المتوسط من التلوث

  .  ، كلیة اآلداب والتربیةناصر

مذكرة بخصوص الصعوبات والمشاكل المترتبة على مناولة "،حسین عبدالنبيدنبون،  -12

، بتاریخ " سنة والسفن الغیر مزودة بوسائل تفریغ إلیة 20السفن القدیمة التي یزید عمرھا عن 

  .     ر.و31/7/1376

مجلة المدینة    " التخطیط البیئي للمدینة العربیة وعالقتھ بالسالمة الصحیة" ,عادل , عوض -13

  . السنة الثامنة ,  36 .ع , ، الكویت ، منظمھ المدن العربیة  العربیة

جدید لمقابر من العصر الروماني في منطقة سیدي  اكتشاف"  أحمد رجب ،, غزل  -14

  . ف1974 ، السادس. ، ع  م31، السنة اآلدابمجلة كلیة ، "حسین

دراسة تخطیط النقل على مستوى  " فــردیك،ھاریس، مارتن وفورھیر وشركاه، -15

  .ف 1985، "الجماھیریة التقریر النھائي

أمانة السدود والموارد المائیة ،  , الحیاةو لة الماءجم,  "حوض بنغازي", حلف اهللا, محمود -16

  .ف 1977أكتوبر طرابلس , الثالثة  السنة, الثاني  .ع 

مشروع  "اللجنة الشعبیة العامة للمواصالت والنقل ـ إدارة النقل البحري والموانئ ،  -17

 ر العام المبدئي للمشروعوالتقری مطط العام للمیناء بنغــازي البحري ـ المیناء القدیالمخ تحدیث

  .ف 2007، مكتب الدالة لالستشارات الھندسیة ، "

  . ف2009التاسع عشر ، الطیف  . ، ع مجلة المرفأالمرشد البحري ،  -18

بیانات غیر منشورة لمیناء بنغازي البحري  ،البحـر التابعةكشف بیاني عن اآللیات البریة  -19

  .ف 2009ـ 11ـ 10بتاریخ  ،، مكتب تشغیل اآلالت بمیناء بنغازي

لنتائج النھائیة للتعداد العام للسكان  والتعداد ، ا اإلحصاءع، أمانة التخطیط .ش.ش.ع.ج -20

  . ف1984 -1973 ،اآلتیةلسنوات 

  .ف 1992 -1969عامًا ، التحوالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  30لیبیا في  -21



بیانات غیر   ( , ف2004زیارة میدانیة في    " ة ی مكتب الشؤون الفن  , الھیأة  العامة للمیاه    -22

  ).ةمنشور

  ).بیانات غیر منشورة (ف،1989مة للكھرباء ، مكتب الشؤون الفنیة ،الشركة العا -23

 ،مكتب الشؤون اإلداریة والتدریب, لمعالجة وتنقیة میاه الصرف الصحيمحطة القوا رشة ا -24

  . )ة بیانات غیر منشور( 

الحیویة ،  اءاتاإلحصوالتعداد  اإلحصاءأمانة اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط ، مصلحة  -25

  .ف1983طرابلس ،  ف1980

 اإلحصاءاتوالتعداد ، لإلحصاءالعامة  اإلدارةوالتوثیق ، وماتلللمع الوطنیة الھیأة -26 

  .ل.ت.د: ، طرابلس ف1998 -1995- 1982: الحیویة

  .ف1973والتعداد الھجرة الداخلیة ،  اإلحصاءأمانة التخطیط ، مصلحة  -27

  .، تونس ، مطبعة فوني  للمواني الشركة االشتراكیة -28

  .الثاني . ج,ف1985 – 1981اعیة في خطة التحول القطاعات االقتصادیة واالجتم -29

  .ف1985ماھیریة ، التقریر النھائي دراسة تخطیط النقل على المستوى الج -30

   -:الرسائــل العلمیــة

، "على الخلیج العربيمواني المملكة العربیة السعودیة "النغیمشى، عبداهللا بن محمد ،  -1

رسالة  ام محمد اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة،ـة األمـي جغرافیة بالمواني، جامعـــة فــدراس

    .ف1990 ،)غیر منشورة ( ماجستیر

النقل ودوره في نقل الركاب في مدینة بنغازي في الفترة من "اھر محمد على ،طال سلیمان، -2

  .ف 2001،  )غیر منشورة ( ، رسالة ماجستیر جامعة قاریونس, "ف 1998- 1970

  -:الشخصیةالمقابالت 

حمد على المعداني ، رئیس مكتب تشغل اآلالت بمیناء : مقابلة شخصیة مع المھندس  -1

  .ف14/11/2009بنغازي البحري ، بتاریخ 



، فتحي الخفیفي، مدیر العالقات العامة، بمیناء بنغازي البحري. ع أـة مــة شخصیـمقابل -2

  .ف21/4/2009بتاریخ 

ر التفتیش البحري، ــي، مدیـــد ماضــوزي محمـــف : انــع الربــم ةـــة شخصیــــمقابل -3

  .ف20/5/2009بتاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

 

  


