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 ٤٢١ 

مسيرة تحديث المجتمع الليبي في العهد الملكي 
  التنمية االقتصادية واالجتماعية نموذجاً) ١٩٦٩-١٩٦٠(
  

  عارف قشقشالد محموالدكتور 

   ليبيا-جامعة المرقب 

  
يدل تاريخ ليبيا االقتصادي على أنها كانت دائماً تعاني من وجود عجز مالي في جميع               
مرافقها االقتصادية، حتى أن المراقبين لالقتصاد الليبي وصفوه بأنه اقتـصاد عـاجز،             

د الليبـي  اقتصحظ االصادية، ومن سوء ع األنشطة االقتلجميوكان العجز المالي شامالً  
  .)١(ثمارات الخارجية لتغطية عجزهاتفي الماضي، غياب االس

إضافة إلى أن المشروعات االقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية وحتى القـوى             
الكهربائية، عانت عجزاً في ميزانياتها، هذا العجز الفردي الذي كان يظهر واضحاً في             

 وهي أن االقتصاد الليبي كـان يتـسم         كل مشروع على حدة، إنما يعكس حقيقة هامة       
وكانت الطريقة الوحيدة لمعالجـة     . )٢( خاص يمكن أن نطلق عليه اقتصاد عاجز       بطابع

هذا العجز هي االعتماد على المساعدات والهبات والمصاريف العسكرية واستثمارات          
  .)٣(الدول األجنبية

الذي ينص علـى     و ،١٩٤٩ نوفمبر   ٢١في  / ٢٨٩/وبصدور قرار األمم المتحدة رقم      
 يتعين أن تصبح دولة ذات سـيادة    ،أن ليبيا والتي تشمل برقة وطرابلس الغرب وفزان       

  .)٤(١٩٥٢قبل أول يناير 
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 ٤٢٢ 

 طلبت فيـه  ١٩٥٠ نوفمبر  ١٧وفي نفس الوقت أصدرت األمم المتحدة قراراً آخر في          
ة من المجلس االقتصادي واالجتماعي والوكاالت المتخصصة تقديم المعونة االقتـصادي   

  .إلى ليبيا

، ٢٨٩، أعلن استقالل ليبيا بناء على قرار األمم المتحدة رقـم  ١٩٥١ ديسمبر ٢٤وفي  
وخرجت هذه الدولة إلى الوجود دون أية دائم اقتصادية تمكنها مـن االعتمـاد علـى               

  .)٥(نفسها، وكان هذا االقتصاد طبقاً للمعطيات السابقة اقتصاد الكفاف

ة قد شددت النكير على ليبيا جدباً وجفافاً، فإنها بـالرغم       وعلى العموم فإن كانت الطبيع    
  .من ذلك كانت أرضها تحتوي على ينابيع غزيرة وكبيرة من النفط

وبالتالي فإن الحكومة الليبية مجرد أن بدأت في تصدير النفط حتـى أخـذ مـدخولها                
جه متمثلة  بالتزايد، أخذت تعمل على االستفادة من إيراداته وتم استغاللها على أحسن و           

الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات العامـة       في صرف مبالغ طائلة لتنمية      
  .وتتمثل في اآلتي

  : التنمية في قطاع الزراعة-١
في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية األولى، أولت الحكومة الزراعيـة اهتمامـاً            

ون في الزراعة أو فـي الميـادين   بالغاً، وذلك ألن أكثر من نصف العمال الليبيين يعمل  
%) ٢٦( حـوالي    ١٩٦٠المتصلة بها، وبالرغم من ذلك كان اإلنتاج الزراعي في عام           

 ما حـسبنا    ا وإذ –مليون جنيه   ) ٦٢( الذي قدر بمبلغ     –فقط من مجمل اإلنتاج المحلي      
) ٨٥٤,٧١٧(أن عدد األشخاص الذين يعتمدون على الزراعة بصورة مباشـرة هـو             

ان الـذي  ك بالقياس إلى مجمل عدد الس    ١٩٦٠حه التعداد الزراعي لعام     نسمة كما يوض  
فإن متوسط دخل الفرد الواحد مـن الـسكان   ، ١٩٦٠عام في ) ١,١٩٥,٠٠٠(در بـ  ق

  .)٦()ل.  ج٣٥(الذين يعملون في غير القطاع الزراعي وهو حوالي 
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 ٤٢٣ 

ياً هو أمـر     انخفاض الدخل الفردي نسب    نإذن يتضح أن الفرق بينهما كبير جداً، ولو أ        
يقترن عادة بسكان األرياف في كافة أرجاء العالم تقريباً، ثم إنه يجـب اعتبـار هـذه                

  .)٧(األرقام مجرد أرقام تقريبية، لذلك كان من الضروري اتخاذ تدابير حاسمة وفعالة

ومن التدابير التي سعت الخطة إلى اتخاذها، العمل بقدر اإلمكـان علـى تقليـل مـا                 
األغذية المختلفة بكميات متزايدة، وكذلك معالجة العوامـل العديـدة          تستورده ليبيا من    
حسين الزراعة وزيادة اإلنتاج الزراعي، كمشكلة تجزئة األراضـي         تالتي تحول دون    

 الزراعية، ومشكلة ملكية األراضي، وإيجاد حل لها، وذلك بالعمل على توحيد الملكيات        
ي وملكيتها، وزيادة مساحة المكليـات  المجزئة، وإصادار الوثائق الخاصة بهذه األراض     

المزروعة لضمان زيادة اإلنتاج، وحتى يتسنى تطبيـق الطـرق واألسـاليب الفنيـة              
الزراعية المستحدثة، وحشد كافة الجهود الممكنة لتنمية وحفظ التربة ومـوارد الميـاه        

 اإلنماء الزراعي، وإيجـاد حـل للمـشاكل       التي تمثل جانباً هاماً من جوانب التخطيط        
، والنقـل، والتـسهيالت     االقتصادية المختلفة التي تتعلق بالزراعـة، مثـل التـسويق         

ين المـستوى   المستحدثة لكافة أنواع التسليف واالئتمان الزراعي، والعمل على تحـس         
جتماعي لسكان الريف الدعوة إلى القيام بكافة اإلجراءات الفعالـة          الغذائي واألحوال اال  

  .)٨(مجالمن أجل تحسين شامل في هذا ال

هذا باإلضافة إلى أن البالد كانت تعاني نقصاً في المواد الغذائية التـي يـتم إنتاجهـا                 
محلياً، إال أن هذا النقص ليس هو السبب الذي يدعو في حد ذاته إلى ضرورة العمـل                 
على زيادة اإلنتاج الزراعي، بل يجب أن يقترن هذا القول بالحقيقة الثابتـة، وهـي أن     

 بسد االحتياجـات     تقوم  وإن كانت على األغلب    –لليبي يعمل بالزراعة    غالبية الشعب ا  
خبرات الناجمة عن إيرادات    قضي بتعميم ال  المعيشية، وعندئٍذ يتضح لنا أن الضرورة ت      

النفط واألخذ في الزيادة على نحو يكفل تحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية لهـذه         
  .)٩(الغالبية الكبرى من السكان
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 ٤٢٤ 

  :جتها الحكومة فيما يليهتصار السياسة الزراعية التي انتويمكن اخ
توفير الغذاء لجميع السكان وتحسين المستوى الغذائي بواسطة رفع مـستوى           -

  .اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً

 . جديدة وتهيئتها للمزارعيناستصالح أراٍض -

 .تحسين أحوال المزارعين االقتصادية بتثبيت أسعار بعض المنتجات الرئيسة -

ربط تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بعجلة التنميـة االقتـصادية فـي             -
 .مجموعها

 .توفير المنتجات الزراعية األولية الالزمة الصناعات الزراعية -

 .تأمين مصادر ووسائل التمويل المناسبة للمزارعين -

توفير التسهيالت والخدمات التعليمية والتدريبية للمزارعين بمـا فـي ذلـك             -
 .الزراعي األساسيالتدريب 

 .ضمان حفظ المياه والتربة وتنمية موارد المياه -

استخدام أساليب البحث العلمي واالختبارات العصرية للتوصل إلى الطـرق           -
 .واألساليب المالئمة

 .)١٠(تشجيع المزارعين على االشتراك في التعاونيات الزراعية -

حها، والفلـسفة التـي     م بنود الخطة هو تمليك األراضي الزراعية واستـصال        هومن أ 
ينطوي عليها هذا المشروع هي تنمية مجتمع متكامل يعتمد على إمكانياتهـا، بحيـث              
تستند هذه التنمية إلى اقتصاد زراعي سليم وتحقيقها هو بمثابة خطوة رئيسة نحو تنمية         

مزروعة مـن   ) ٤٦٠٠(وقد وضع اعتماد الستصالح ما يقارب       . الريف والنهوض به  
مزرعة جديـدة باإلضـافة إلـى تنميـة         ) ٦٥٥(اء  شية السابقة وإلن  المزارع اإليطالب 
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 ٤٢٥ 

واستطيان منطقة بئر الغنم بطرابلس وإلعادة تشجير مناطق مصاريف المياه بـوادي             
مزرعة مـن   ) ١٨٠٠(قة يقضي المشروع بتعمير وتنمية ما يقارب        رالمجنين، وفي ب  

ط عمليـة فنيـة   ومن وضع خط. مزارع الجبل األخضر المعروف بمزارع أنتي سابقاً    
  .)١١( وجود زراعة ثابتة فيهايعلتنمية هذه األراضي ولتشج

ة فيما يتعلق بتحديد أسعار مناسبة لبعض المحاصيل        سكما اهتمت الحكومة بانتهاج سيا    
الزراعية الرئيسة وهي بمثابة حماية لمصالح المزارعين وحـافز لهـم علـى زيـادة           

ياسة بتـأمين وجـود احتيـاطي مـن     إنتاجهم من المحاصيل الرئيسة وتقضي هذه الس   
المحاصيل إذ المحاصيل تلبية احتياجات البالد أو ما يتعلق منها بشراء الفائض من هذه          

زاد مقدارها عن طلب السوق المحلية، وركزت الخطة على بندين رئيسن، وأولهما هو         
حتيـاطي  اات البالد لمدة سـتة شـهور ك  ج يفي باحتيا لشراء وتخزين مقدار من الغال    

هو وضع اعتماد لتدعيم أسعار المنتجات الزراعية كحافز لزيـادة          طوارئ، وثانيهما   لل
فقط من  %) ٢٠(اإلنتاج، وهذا االحتياطي يعتبر ضرورياً حيث إن ليبيا ال تنتج سوى            

  .)١٢(احتياجاتها من القمح

ومن أجل تنفيذ نصوص قـانون   . وأهم بند يلي ذلك هو تحسين تسويق الزيوت النباتية        
وتماشياً مع سياسـة  . ١٩٦١النباتية الذي صدر بمرسوم ملكي في أواخر عام       الزيوت  

، وعلى ضوء الخبرة،    ١٩٦١الحكومة التي اتبعت بشأن الزيت الزيتون المنتج في عام          
فقد وجد من األنسب استمرار سياسة تثبيت أو تدعيم سعر زيت الزيتون وتشجيع إنتاج        

  .)١٢(ن والمستهلكين على السواءاألخرى لفائدة المزارعيالزيوت النباتية 

، وذلـك  ١٩٦٣وقد أنشئت مؤسسة االستيطان الزراعي وفقاً للقانون الصادر في يوليو    
استجابة للحاجة الملحة التي لمستها الدولة الدولة وما تدعو إليه من وجوب النهـوض              

والمؤسـسة فـي    بالقطاع الزراعي بصورة عامة والريف والدواخل بصورة خاصة،         
قيق رسالتها التي أنيطت بها، قامت منذ نشأتها بإعـداد الخطـط والبـرامج              سبيل تح 
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 ٤٢٦ 

ومن هذه الدراسـات تحليـل   . المدروسة على الدراسات الفنية واالجتماعية والزراعية     
التربة وموارد المياه ومسح األراضي ورسم الخرائط وتعمير األراضـي وإصـالحها            

ـ         ة تحقيقـاً لالسـتنقرار وربـط       وإقامة مناطق زراعية جديدة على أسس علمية حديث
وبهذا استطاعت هـذه  . المزارع الريفي بأرضه وتوفير كافة االحتياجات له في منطقته  

المؤسسة إنشاء عدة مزارع وإصالحات أخرى تم إنشاؤها في مختلف أنحـاء الـبالد              
  .زمة والمرافق الضروريةحيث زودت جميعها بكل الوسائل الال

مشروع الـساعدية ويحتـوي   : سة االستطان الزراعي ومن المشاريع التي حققتها مؤس    
مزرعة، ومشروع  ) ٥٥( براتة ويحتوي على  صمزرعة مجهزة، ومشروع    ) ٦٠(على  

مزرعة في منطقـة    ) ٧٠٠(مزرعة، وقد تم استصالح     ) ٢٥٠(جندوبة ويحتوي على    
مزرعة فـي منطقـة   ) ٢٤٠(مزرعة في منطقة مصراتة، و ) ٧٧٠(الجبل األخضر، و  

  .)١٣(ترهونة

ا اهتمت الحكومة بتنمية موارد المياه وحفظ التربـة، فمـصادر الميـاه الجوفيـة               كم
وماء المطر الذي يسقط خالل فصل الشتاء القصير كثيراً ما          . المعروفة قليلة وشحيحة  

اناً إلى  ير فترات جفاف تمتد أح    ايكون غير كاٍف بل قليل الفائدة، هذا باإلضافة إلى تكر         
ج عنه انخفاض أعداد الماشية وشل نشاط وأعمال معظم         ثالث أو أربع سنوات مما ينت     

المزارعين، كما أن هناك أيضاً مشكلة االنخفاض العام في منـسوب الميـاه الجوفيـة        
متراً، كمـا أدى    ) ١٥( انخفض منسوب المياه     ابن غشير مثالً  نتيجة تبذير المياه، ففي     

ء البحـر إلـى الميـاه    اإلفراد في استعمال الماء في المناطق الساحلية إلى تسرب مـا   
الجوفية العذبة، وتلوث هذه المياه العذبة بماء البحر المالحة غير صالحة لالسـتهالك              

وقد خصصت الحكومـة مـن      . )١٤(البشري والحيواني، وبل وغير صاحلة حتى للري      
ميزانيتها االستثنائية للتنمية لتحسين مشاريع الري وحفر اآلبـار، والجـدول التـالي             

  .يوضح ذلك
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 ٤٢٧ 

  )٤٥(ول الجد

انيتها االستثنائية لتنمية مشاريع الري وحفر زالمبالغ التي خصصتها الحكومة من مي
  اآلبار

  )بالجنيهات الليبية(التكاليف   المشروع
  ١٣٥,٠٠  مشروع الري بمدينة درنة

  ٢٩,٦٠٠  مشروع الري في المناطق المجاورة لمدينة درنة
  ٣١,٥٠٠  مشروع الري بمنطقة بنغازي الساحلية

  ٩٨,٠٠٠  روع الري بمنطقة المرجمش
  ٤٠,٠٠٠  مشروع الري بمنطقة أجدابيا

  ١٠,٠٠٠  مشروع الري مشروع الري بئر الغنم
  ٩٠,٠٠٠  مشروع الري بمنطقة هون
  ٨٠,٥٠٠٠  مشروع الريبوادي عقفال

  ٢١٦,٠٠٠   بمنطقة تراغن
  ٧٥,٠٠٠  مشروع الري بمنطقة وادي قطة

  .٣٢٢، العدد ١٩٦٣ يناير ٢٤طرابلس الغرب، : المصدر

وعملت الحكومة أيضاً على تنمية الغابات والمراعي وتثبيـت كثبـان الرمـل بأقـل               
زارعين الـذين يقومـون بتثبيـت الكثبـان        مالتكاليف الممكنة، وقدمت معونات إلى ال     

الرملية، وعقد اتفاق بين شركة إستوستاندر ومصلحة الغابات لوالية طـرابلس علـى             
 تطق الصحراوية، باستعمال المنتجا   اكثبان الرملية وتشجير المن   القيام ببرنامج لتثبيت ال   

 لألبحاث، بدأت في أعمالهـا خـالل      والبترولية والطرق الفنية التي ابتكرتها شركة إس      
، بعد دراسة تكوين الكثبان الرملية وتحسين منتجات التثبيـت          ١٩٦١-١٩٦٠السنوات  
، كما  ) كيلومتر ٤٠لس حوالي   غرب طراب (وأجريت التجارب منطقة الحشان      البترولية،
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 ٤٢٨ 

كما قامت الحكومة بدعم أجهـزة      . )١٥(ارب في منطقة عين زارة والقربولي     جأجريت ت 
اإلرشاد والتثقيف الزراعي لما له من قيمة في هذا المجال، فقد دعم القطاع الزراعـي               

 الـضرورية م هذه األجهزة بتقديم الخدمات      وه التثقيفية المنتشرة في البالد كي تق      تأجهز
والمساعدات الفنية للمزارعين عن طريق تزويدهم بالمبيدات والمعدات الالزمة لوقاية          

جية في منـاطق متفرقـة      ذعشر مزارع نمو  المزروعات، وقد أقامت أجهزة اإلرشاد      
لتطبيق األساليب الزراعية الحديثة على مقربة من الفالحـين، ولتحـسين المنتوجـات        

نشاء منطقة  إ:  إلنشاء عدة مشاريع من أهمها     الزارعية، خصصت الحكومة مبالغ مالية    
جنيـه ليبـي،    ) ١٠,٠٠٠( الزراعية بمبلغ وقدره     تكحقل تجارب في زراعة المنتوجا    

ل، . ج) ١٠٠,٠٠٠(ومشروع لتربية وتحسين النـسل للـدواجن والمواشـي بمبلـغ            
ومشروع لإلرشاد الزراعي وتـوفير الخـدمات االجتماعيـة والـصحية والتعليميـة            

  .)١٦(ل بوالية فزان.ج) ٢٤٠,٠٠٠(بمبلغ للمزارعين 

باإلضافة إلى المشاريع الزراعية التي عملت الحكومة على تنميتها وهنـاك مـشاريع             
ـ   إشراف وزارة شؤ   زراعية أخرى تم تنفيذها تحت     رات اول وبعـض الـوز    رون البت

 اإلضـافية   المختصة األخرى من بينتها مشروع التطوير الزراعي، وهو أحد الميزات         
لية فـي  ود امتياز بتر على عقولبها للحصولطكسيدنتال ضمن   قدمت بها شركة ا   التي ت 
  .)١٧(لبيبا

أن تخـصص  ) ١٠٣، ١٠٢(تياز رقـم  م االيولقد تعهدت هذه الشركة عند توقيع عقد 
وطبقاً لذلك  نسبة من األرباح قبل خصم الضرائب الليبية للتطوير الزراعي في البالد،            

تعهد الـشركة بـأن تخـصص قبـل خـصم      : (جاء فيهفقد وقّع عقد التنفيذ لمشروع  
من األرباح الصافية لمبيعات النفط الخـام الـذي تنتجـه           % ٥الضرائب الليبية نسبة    

، وتخصص هذه النسبة للتطوير الزراعي فـي        )١٠٣-١٠٢(الشركة من عقود امتياز     
واحة الكفرة أو أية منطقة أخرى، على أن يكون تنفيذ هذا المـشروع باالتفـاق بـين              

  .)١٨()الشركة والجهات المختصة بالحكومة الليبية
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 ٤٢٩ 

ركة بدراسة مبدئية لمنطقة الكفرة فـي أوائـل سـنة           وعلى هذا األساس فقد بدأت الش     
 بحفر اآلبار للتأكد من توفر كميات المياه الصالحة والكافية لتنفيـذ المـشروع،        ١٩٦٧

 المشروع علـى    ودراسة شاملة للتربة ونوعها ومدى صالحيتها للتطوير، وساعد هذا        
تطوير طرق الري الموجودة بالمنطقة ووفر مياه الشرب الصالحة لسكان المناطق التي          

  .)١٩(يقوم عليها

 ،هكتـار مـن البرسـيم     ) ١٠٠( بزراعـة    ١٩٦٨وبدأ تنفيذ المشروع في يونيه عام       
أخرى من الشعير والقمح، واعتمد في الري على تجربة آلة الري المحوري             ) ١٠٠(و

  .)٢٠(ون الحاجة إلى اليد العاملةدهكتاراً ) ١٠٠,٥٥(لتي تروي ما بين التلقائية ا

وبعد قيام الثورة تبنت المشروع باستحداث خطة عاجلة تمثلت في إصالح واسـتزراع         
  .)٢١(ئر عميقة للري\ب) ١٠٠(آالف هكتار من الحبوب، وحفر ) ١٠(

لجبـل األخـضر    ومن أهم المشاريع الزراعية الكبرى بعد مشروع الكفرة، مشروع ا         
وقد قامت مؤسسة اإلصـالح الزراعـي       . مليون هكتار ) ١,٢(وتقدر مساحته بحوالي    

  . )٢٢(مليون دينار) ٨,٢( العمل بالمشروع بتكاليف ١٩٧٠وتعمير األراضي في عام 

ثم مشروع سهل الجفارة، مشروع تاورغاء، مشروع غوط السلطان، مشروع الهضبة           
  .)٢٣( تراغن– الشاطئ –مشاريع وادي اآلجال الخضراء، مشروع قرية القوارشة، و

  : تنمية الثرو ةالحيوانية-٢
تعتبر تنمية الثروة الحيوانية من األركان الهامة لالقتصاد الليبي فإنتاج المواشي كـان             

ا  تعتمد عليها نسبة كبيـرة مـن الـشعب فـي معيـشتها،        يدائماً أهم الثروات في ليب    
ة غذائية عالية، ومنتوجاتها من صوف وجلـود        ب طعاماً ذا قيم   عشللوالمواشي تؤمن   

تشكل المادة الخام للصناعات الوطنية، كصناعة المواد الجلديـة، وصـناعة البـسط             
والسجاجيد والمالبس الصوفية، كما تصنع منها منتوجات كثيرة للتصدير، وقد كانـت            
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 ٤٣٠ 

ل في حوض البحر المتوسط، وخاصـة الجمـا      ليبيا من أهم األقطار المصدرة للماشية       
 كواألغنام، ولكن اضطرت فيما بعد إلى استيراد المواشي لسد احتياجـات االسـتهال            

المحلي، وقد نشأ هذا الوضع بسبب ارتفاع مستوى المعيشة الـذي أدى إلـى ازديـاد           
وقد أدى استيراد المواشي إلى إضافة مشاكل جديدة إلـى المـشاكل            . استهالك اللحوم 

لبالد خالية من األمراض الوبائية الـشائعة بـين         اكانت  فقد  . الزراعية القائمة من قبل   
في القارة اإلفريقية، مما دعا الحكومة إلى فـرض رقابـة مـشددة للحجـر               المواشي  

والتفتيش الصحي، حتى ال تدخل للبالد أمراض حيوانية جديدة عن طريـق المواشـي           
وقد جرت عدة محاوالت لتحسين سالالت المواشـي، وخاصـة األبقـار            . المستوردة

 وتحسين نوعية صوفها، وذلـك  ، وزيادة إنتاجها للحليب،ألغنام، بقصد تكبير حجمها وا
عن طريق انتخاب أحسن السالالت بموجب عمل علمي سليم يخضع للمراقبـة، كمـا             
قامت الحكومة بتوسيع الخدمات البيطرية، فشملت المنـاطق النائيـة، وزيـادة عـدد             

للتـدرب فـي الـبالد وخارجهـا،        البيطريين المستخدمين، وتم وضع برنامج محكم       
انـات  ووتحضير لقاحات معينة منتخبة والقيام بحمالت واسعة لتجريع وتغطـيس الحي          

  .)٢٤(إلزالة الطفيليات المعدية والجلدية
خيص أمراض المواشي   كما أنشأت العديد من المختبرات المركزية لتحضير األمصال وتش        

ة الحيوانية المركـزة، كمـا ُأنـشئت        راسات في األغذي  ديوانات، وأجريت   وغيرها من الح  
مختبرات ميدانية متحركة إجراء التجارب واألبحاث، وإنتاج وتوزيع علف المواشي علـى            

  .)٢٥(نطاق واسع وإقامة المنشآت والخدمات اإلدارية الالزمة لمثل هذا البرنامج
ومن أجل وقاية البلد من أمراض المواشي المستوردة، ُأنشئت محطـات حجـر فـي               

وتشجيع إنتاج الدواجن والحيوانات الصغيرة، وتوسيع هذه الـصناعة   . نئ الرئيسة الموا
بقصد رفع مستوى القيمة الغذائية للحوم والبيض، مما يؤدي إلى سد قـسط الـصناعة      

وقد تم اعتماد مبالغ معقولة لتطوير هذه     . كبير من حاجة الشعب إلى األغذية البروتينية      
كما تم تدريب ما ال يقـل عـن خمـسين           .  والخاص العامالصناعة بالنسبة للقطاعين    
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 ٤٣١ 

ظائر ومراكز التوالد،   حبيطري ليبي، واستيراد سالالت مناسبة من المواشي، وإنشاء ال        
تها لوإنتاج العلف والتدريب ومعدات المختبرات البيطرية، واآلالت والمعدات، ومن جم        

األزرق والخدمات   لطيس والتجريع والرش، وتوسيع مركز الهال     المعدات الالزمة للتغ  
العامة اإلضافية في برقة، واشتمل المشروع على توسيع وتطوير تربية النحـل فـي              

والجدول التالي يوضح مجمل مخصـصات الزراعـة للـسنوات       . اللهمنطقة رأس ال  
١٩٦٥-١٩٦٤-١٩٦٣.  

  )٤٦(الجدول رقم 
  .١٩٦٥-١٩٦٤-١٩٦٣مجمل مخصصات الزراعة للسنوات 

  %  )ل.ج(التكاليف   المشروع
  %٣٤,١  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  االستطيان الزراعي  ١
  %١١,٩  ٣,٥٠٠,٠٠٠  التسويق الزراعي  ٢
  %١١,٩  ٣,٥٠٠,٠٠٠  تنمية موارد المياه وحفظ التربة  ٣
  %٨,٥  ٢,٥٠٠,٠٠٠  اآلالت الزراعية  ٤
  %٦,٨  ٢,٠٠٠,٠٠٠  تنمية الغابات والمراعي  ٥
  %٥,١  ١,٥٠٠,٠٠٠  تنمية الثروة الحيوانية  ٦
  %٢,٧  ٨٠٠,٠٠٠  اإلرشاد الزراعي  ٧
  %١,٧  ٥٠٠,٠٠٠  البستنة  ٨
  %١,٣  ٤٠٠,٠٠٠  مكافحة األمراض واآلفات الزراعية  ٩
  %٢,٣  ٧٠٠,٠٠٠  األبحاث والتجارب الزراعية  ١٠
  %٠,٢  ٧٥,٠٠٠  اإلحصاء الزراعي  ١١
  %١٢,٩  ٣,٨٠٠,٠٠٠  التسليف الزراعي  ١٢

اعيـة للـسنوات   مية االقتـصادية واالجت   وزارة التخطيط والتنمية، خطة التنم    . مملكة الليبية ال: المصدر
  .٤٢، ص ١٩٦٨-١٩٦٣الخمس 

  : التنمية في قطاع الصناعة-٣
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 ٤٣٢ 

الصناعة في ليبيا من الصناعات الخفيفة، وتعتمد شبه اعتماد كلي على الزراعة وقـد              
ومي وقد تمركزت الصناعة الليبيـة  ق، في تأمين عشر الدخل ال   ١٩٥٨ساهمت في عام    

العمرانـي،  س، وبنغازي، والسبب في ذلك يعود للتركيـز         في المدن الكبرى، كطرابل   
تمركـز التجـارة    ووجود المرافق العامة، باإلضافة إلى تواجد العمال المهرة، وكذلك          

اهرة تمركـز   ظ ومما ال شك فيه أن       .ة، مما يسهل النشاط االقتصادي    موالخدمات العا 
يـق عمليـة النمـو     ممـا يع ،الصناعة في المدن تؤدي إلى نزوح الفالحين إلى المدن     

. غيـر طبيعيـة   تسبب في خلق أوضاع اجتماعية      كما  . الزراعي، وهي أساس التنمية   
صناعة، وذلك بإيجاد الحوافز المناسبة     النمو المتوازن يتطلب تحقيق الالمركزية في       فال

  .)٢٦(إلنشاء الصناعة في الريف

في اعة والمناجم    تولت أمور الصناعة في البالد مديرية الصن       وبعد االستقالل مباشرة،  
وزارة االقتصاد الوطني، تساعدها في ذلك إدارات أخرى تابعـة لـوزارة االقتـصاد              

وقد اهتمت الحكومة بضرورة تنمية الصناعة ألجـل اسـتغالل          . والمالية في الواليات  
 صدر قـانون تنميـة      ١٩٥٦ففي سنة   . الخامات المحلية وتوفير المنتوجات الصناعية    

، صدر قانون استثمار رؤوس األموال األجنبية،       ١٩٥٨سنة  الصناعات الوطنية، وفي    
وقد تحققت هذه   ، كومة فكرة إنشاء وزارة خاصة بالصناعة     حومن هناك تكونت لدى ال    

 ، اإلشراف على الصناعة   :، واختصت هذه الوزارة بعدة أمور أهمها      ١٩٦١الفكرة عام   
ية واالقتصادية، وتشجيع   وتوفير الخدمات الصناعية، والقيام باألبحاث الفنية واالجتماع      

 باإلضافة إلـى مـد المـواطنين       ،رؤوس األموال لتوظيفها في بناء النهضة الصناعية      
بالقروض الصناعية، وقد ساهمت الوزارة في تحمل جزء كبير من تكـالف توصـيل              
الطاقة الكهربائية إلى المصانع إسهاماً منها في تنمية المشاريع الصناعية، وعملت على           

معات الصناعية بهدف تجميع الصناعات في صعيد واحد لتسهيل الخدمات          إنشاء المجت 
  .)٢٧(لبهاطالمختلفة التي تت
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 ٤٣٣ 

، مؤسـسة التنميـة الـصناعية       ١٩٦٣وللمضي قدماً في تشجيع الصناعة أنشئت عام        
 ، مع منحها قروضاً بفوائد مخفضة، بينمـا )٢٨(إلقامة صناعات جديدة أو المشاركة فيها  

جنيهاً، ) ٣,١٩٨,٠٠٠ (١٩٦٣بلنك الصناعي الليبي في عام      كانت قروض المؤسسة وا   
  .)٢٩()١٥,٦٨١,٠٠٠ (١٩٦٧/١٩٦٨وبلغت في 

إن السياسة العامة للصناعة لدى الحكومة تمثلت في تشجيع الصناعة الليبية في كل من             
القطاعين العام والخاص عن طريق إنشاء مشروعات صناعية جديدة وتنمية الصناعة           

المشروعات الصناعية الناشئة ودعمهـا، واالهتمـام بالـصناعات         القائمة، ومساعدة   
الصغرى وتطويرها من الناحية التكنولوجية واالقتصادية وفقاً الحتياجات الـصناعات          

ورغبةً من الحكومة في مساندة هذا التطور، فإنها عملت على إشاء مشروعات            . نفسها
كمـا قامـت بتـشجيع      . نتاجيةللتدريب، وذلك لرفع مستوى الكفاءة وزيادة الطاقة اإل       

استثمار رأس المال الخاصة في الصناعة عن طريق اإلعفاء من الضرائب وغيرهـا             
ر الخاصة بحماية الصناعات وتشجيعها دون أن يضر ذلـك     يمن الحوافز، واتخاذ التداب   

  .)٣٠(بمصلحة المستهلك في البالد

القيـام باألبحـاث العلميـة    وتحقيقاً لهذه األهداف إن سياسة الحكومة الليبية تمثلت في      
، التي تتطلبلها الصناعة    )٣١(والصناعية والنهوض بها، وتنمية المهارات الفنية والخبرة      

بواسطة التدريب، والعمل على تحقيق التوازن في النشاط الـصناعي بـين المنـاطق              
. )٣٢(الريفية والحضرية، وتوفير القروض لمساعدة القطاع الخاص بفوائـد منخفـضة          

ـ يئـة ال الوطني في الصناعة والعمل علـى ته رأس المال ولتشجيع   روف المالئمـة  ظ
وتهيئة الظروف المالئمة للعمـل لهـم،     صناعات جديدة في مختلف المناطق،      إلحداث  

قامت الحكومة بإنشاء مشروع المجمعات الصناعية لتقديم التـسهيالت ذات الـصبغة            
ـ ار مـشجعة، ويـتم إ     عسالعامة، كتوفير المياه الجارية والكهرباء والمجاري بأ       شائها ن

وتقديم هذه المجتمعات الصناعية خـدمات جماعيـة        . بالقرب من مناطق سكن العمال    
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 ٤٣٤ 

...  والمستوصفات والمطاعم والمكتبات   شمتمثلة في مراكز التدريب والمخازن والور     
  .)٣٣(الخ

وتواجد المجمعات الصناعية في أمكنة مختلفة من البالد ساعد على إيجاد التوازن فـي      
التنمية الصناعية ما بين المناطق الحضرية والريفية، ويشجع سكان المناطق الريفيـة            

  .)٣٤(على االستقرار في الريف
وبالطبع بعد إنشاء العديد من المصانع في مختلف أرجاء البالد رأت الحكومة ضرورة             
إقامة دورات تدريب صناعي لتأهيل المواطن الليبي، تحت إشراف نخبة من المدربين            

لوزارة الـصناعية،   \ستقدمون من خارج البالد، ويكون اإلشراف على خطة التدريب          ي
ولالسـتمرار فـي    . وهي بدورها تتشاور مع وزارتي الشؤون االجتماعية والمعارف       

تنمية الصناعة قامت الحكومة بإنشاء مركز بحوث الصناعات الصغرى وذلك إلجراء           
واد المحليـة الـصالحة لالسـتغالل       ث العلمية والصناعية بقصد الكشف عن الم      والبح

  .)٣٥(والتوصل إلى الوسائل لكيفية استغاللها في الصناعة
المصائد : كما اهتمت الحكومة بتنمية مصائد األسماك والمتمثلة في خمسة أنواع وهي          

الساحلية، المصائد البحرية، المصائد المتنقلة بالشباك التي تجرها سفن الصيد، مـصائد   
  .)٣٦(سفنجالتونة، مصانع اإل

مجمل التكـاليف  ) ١٩٦٨-١٩٦٣(والجدول التالي يوضح مجمل مخصصات الصناعة    
  ). جنيه ليبي٦,٩٠٠,٠٠٠

  )١٩٦٨-١٩٦٣(مجمل مخصصات الصناعة  )٤٧(الجدول رقم 
  %  التكاليف   المشروع  

  %٨,٦  ٦٠٠,٠٠٠  المجمعات الصناعية  ١
  %٥,٠  ٣٥٠,٠٠٠  التدريب الصناعي   ٢
  %٦,٥  ٣٥٠,٠٠٠  ةمركز البحوث الصناعي  ٣
  %٧٢,٤  ٥,٠٠٠,٠٠٠  القروض الصناعية  ٤
  %١,٤  ١٠٠,٠٠٠  تدعيم أوجه النشاط للبحوث المعدنية  ٥
  %٥,٧  ٤٠٠,٠٠٠  تنمية مصائد األسماك  ٦
  %١٠٠  ٦,٩٠٠,٠٠٠  المجموع  
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 ٤٣٥ 

اعيـة للـسنوات   موزارة التخطيط والتنمية، خطة التنمية االقتـصادية واالجت       . المملكة الليبية : المصدر
  .٤٨، ص ١٩٦٨-١٩٦٣خمس ال

وقد بينت اإلحصائيات الصناعية بأن إجمالي اإلنتاج الصناعي في المنـشآت الكبيـرة             
، ١٩٦٧م  ن جنيه في عا    مليو ٢٢,٥والتي يعمل بها عشرون عامالً فما فوق يقرب من          

، وقـد سـجلت   %١١، أي بزيادة أكثر مـن  ١٩٦٦ مليون جنيه في عام    ٢٠,١مقابل  
دة في اإلنتاج حيث زادت بمقدار مليون جنيه لتكون نحو خمسة           صناعة التبغ أكبر زيا   

 ٧٠٠، وقد زاد إنتاج المواد الغذائيـة بمبلـغ         ١٩٦٧ ألف جنيه في عام      ٢٤٣ماليين و 
 ألف جنيه، أما صـناعة الكيماويـات        ٧٦٩ألف جنيه ليصل إلى نحو خمسة ماليين و       

 ألـف  ٢٥٩ثالثة ماليين و ألف جنيه ليصل إلى ٥٥٤ومنتجاتها فقد زاد إنتاجها بمقدار     
، وفـي   ١٩٦٧ناعات األخرى التي قل إنتاجها خـالل عـام          صوهناك بعض ال  . جنيه

 ألف جنيـه، وصـناعة      ٣٩٠مقدمتها صناعة اآلالت الكهربائية التي انخفضت بمقدار        
  .)٣٧( ألف جنيه٢٦الجلد ومنتجاته التي انخفضت بمقدار 

فط ومشتقاته وخاصة بعد أن بـدأت       ولكن الصناعة األوفر حظاً هي التي ارتبطت بالن       
  .الشركات بتصدير النفط

ونظرت الحكومة بعين االعتبار في طلب تنازل بعض الشركات النفطية العاملة عـن             
 لوفي أثناء المحادثات أطهرت لجنة البترو     ). إسو(عقود االمتياز الممنوحة إلى شركة      

لـة  وذ السياسة البترولية للد   تنفي الليبية، وهي الهيئة الحكومية المختصة باإلشراف على      
في ذلك الوقت على لسان رئيسها، رغبة الحكومة في إقامة مصفاة بترولية على ترابها            
بطاقة إنتاجية تغطي احتياجات البالد االستهالكية من المنتجات البترولية، وقـد أبـدت    

 الدراسة الخاصة بتشييد معمل التكريـر     رضاها وموافقتها، وبذلك بدأت     ) إسو(شركة  
  .)٣٨( من قانون البرتول الليبي٢١تماشياً مع الفقرة األولى من المادة 

ولقد صمم المصنع على أساس سد االستهالك المحلي في ذلك الوقت مـن المنتجـات               
 برميـل يوميـاً، ووضـعت    ٨٠٠٠النفطية الممكن إنتاجها بطاقـة إنتاجيـة قـدرها       
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 ٤٣٦ 

فات المتبعة فـي الجـدول      المواصفات الخاصة بالمنتجات النفطية على أساس المواص      
  .)٣٩(التي سبقت ليبيا في إنتاج وتصدير النفط

ـ              ز وقد تم اختيار منطقة البريقة كموقع لتشييد المصفاة بحكم مواقعها ولقربها من مرك
 اآلالف ١٩٦٧ويوضح الجدول التالي إنتاج مـصفاة البريقـة فـي     . خامتجمع النفط ال  

  .البراميل

  )٤٨(الجدول رقم 

   بآالف البراميل١٩٦٧لبريقة في عام إنتاج امصفاة ا

  ٣٨٨  بنزين  ١
  ١٣١  كيروسين  ٢
  ٥٣٣  غاز أديل  ٣
  ٨٠٨  زيت وقود ثقيل  ٤
  ٦٣  منتجات أخرى  ٥
  ٤٥  كميات االستعمال المصفاة الخاص أو كميات مستهلكة  ٦

  ١٩٦٨  المجموع
جدول رقم  . ٧٢ص  ) ١٩٦٧-١٩٥٤(البترول، البترول الليبي     شؤونوزارة  . المملكة الليبية : المصدر

)٧.(  

 مليون دوالر، وتتم عمليـة التـسويق        ٥,٥وقد بلغت تكاليف إنشاء المصفاة اإلجمالية       
بواسطة محطات التوزيع المنتشرة في جميع أنحاء الـبالد، والـنقص فـي كميـات               

 االستيراد  قاالستهالك داخل البالد بالنسبة للمنتجات البترولية المكررة يغطى عن طري         
 قفز االستهالك الليبي من المنتجات النفطية المكررة خالل فترة قصيرة           وقد. الخارجي

. م بها أقل بكثير من كميات االستهالك  مبحيث أصبحت طاقة المصنع اإلنتاجية التي ص      
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 ٤٣٧ 

يوضح استهالك المنتجات المكررة بالبراميل اليوميـة للـسنوات         ) ٤٩(والجدول رقم   
٤٠(١٩٦٧-١٩٦٢(.  

  )٤٩(الجدول رقم 

  منتجات المكررة بالبراميل اليوميةاستهالك ال

  ١٩٦٧  ١٩٦٦  ١٩٦٥  ١٩٦٤  ١٩٦٣  ١٩٦٢  نوع المنتجات

  ٢٧٣٦  ٢٤٦٨  ٢٠٦٨  ١٧٩٢  ١٥٤٠  ١٣٣٧  بنزين  ١

  ٩١٦  ٧٩٧  ٧٣٧  ٥٩٠  ٤٩٩  ٤٣٥  كيروسين  ٢

  ١١٥٨  ١١٧٥  ١٠٦٠  ٨٢٥  ٦٥٢  ٥٢٩  غاز أديل  ٣

  ٥٣٩٦  ٤٦٧١  ٣٧٥٤  ٣٥٥  ٣٢١٩  ٢٧٢٦  زيت وقود ثقيل  ٤

  ٨٠٧  ٧٤٥  ٦٨٨  ٦٣١  ٥١٨  ٤٣٣  منتجات أخرى  ٥

  ١١٠١٣  ٩٨٥٦  ٨٣٠٧  ٧٣٩٣  ٦٤٢٨  ٥٤٦٠  المجموع
جدول رقم  . ٧٣ص  ) ١٩٦٧-١٩٥٤(البترول، البترول الليبي     شؤونوزارة  . المملكة الليبية : المصدر

)٨.(  

وإلى جانب صناعة التكرير هناك صناعة الغاز باعتباره من أهم مصادر الطاقة التـي            
اد الخام الرئيسة للصناعات البتروكيميائية وخاصـة       عرفها اإلنسان، كما يشكل أهم مو     

في أغلب  ومن المعروف أن الغاز يخرج      ). األسمدة الكيماوية (صناعة األسمدة الصلبة    
الخام دون توفر مرافق السـتغالله، فأصـبح لزامـاً علـى        مع النفط    األحيان مختلطاً 

طريقـة واحـدة هـي    الشركات المنتجة إيجاد وسيلة للتخلص منه، فلم يكن أمامها إال   
 ولقد استمرت هذه الحرائق     فصله عن النفط الخام المستخرج، ومن ثم حرقه في الهواء         

ق شـديد والجـدول   اد مطرد بحيث أصبح ينظر إلى كميات الغاز الضائعة بقل         في ازدي 
  .١٩٦٧ حتى نهاية عام ١٩٦١عد كميات اإلنتاج منذ عام التالي يوضح تصا
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 ٤٣٨ 

  )٥٠(الجدول رقم 

  )١٩٦٧ – ١٩٦١(الليبيالغاز إنتاج 

  مليون قدم مكعب  السنة
٤٢٥١  ١٩٦١  
٣٧٥٣٦  ١٩٦٢  
١٠٨,٣٥٢  ١٩٦٣  
٢٢٥,٦٧٠  ١٩٦٤  
٣٠٣,٥٦٢  ١٩٦٥  
٣٥٤,٧٨١  ١٩٦٦  
٣٦٨,١٨  ١٩٦٧  
  ١٤٠٢,٦٧٠  المجموع

  . ٧٥ص ) ١٩٦٧-١٩٥٤(البترول، البترول الليبي  شؤونوزارة . المملكة الليبية: المصدر

  

 مليون قدم مكعب في     ٤ن إنتاج الغاز قد قفز بسرعة من        ويتضح من الجدول السابق أ    
  .١٩٦٧ إلى ثالثمائة مليون في سنة ١٩٦٢عام 

ويتميز الغاز الطبيعي الليبي بجودته وانخفاض شوائبه مما يزيد عن إمكانية تخفـيض             
تكاليفه، ومن هنا كان ال بد من االهتمام بهذه الثروة والعمل على استغاللها ودراسـة               

ة توطن هذه الصناعات التي تعتمد أساساً على الثروة الغازية، وفي نفـس             مدى إمكاني 
الوقت كان ال بد من محاولة تقدير إمكانية توفير األسواق الالزمة لتصريف  اإلنتـاج               
المرتقب إذ أثبتت الدراسة التصنيع وبذلك بدأت المشروعات الصناعية في الظهور إلى           

  :حيز الوجود ومن أهمها
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 ٤٣٩ 

  :ل الغاز مشروع تسيي-أ
عملت الحكومة جاهدة بالتعاون مع شركات النفط العاملة في الـبالد دراسـة كيفيـة               

ما ظهر  الدراسة عند السباقة حيث بدأت هذه     ) إسو(استغالل الغاز، ودائماً كانت شركة      
الغاز المرافق للنفط في حقل زلطن، فكان نتيجة هذه الدراسـة أن تقـدمت الـشركة                

ذي كان يحرق في الهواء بإسـالته ونقلـه إلـى أسـواق             از ال غبمشروع الستغالل ال  
العمـل  ) إسو( وبذلك بدأت شركة     االستهالك بواسطة وسائل النقل الخاصة والمالئمة،     

لة الغاز الطبيعي وتسويقه في مختلف األسواق، ولقـد صـمم هـذ        بإنشاء مصنع إلسا  
نتاجية في بدايتـه    طاقته اإل  المصنع ليكون أكبر معامل تسييل الغاز في العالم، إذ تبلغ         

 متر مربع، كمـا  ٥٤٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً، ويشغل مساحة قدرها    ٣٥٤حوالي  
 وبلغت تكاليف إنشائه حـوالي  ، مترا٦٠ًأنه يشمل أربع مبدالت للحرارة ترتفع حوالي    

هزة والمعـدات، وتـم اجتيازهـا      ج مليون لأل  ١٤٠ مليون دوالر، خصص منها      ٢٠٠
ته وإلنشاء مثل هذا المصنع الضخم، ولما كان يحتم علـى           منطقة مرسى البريقة إلقام   

لذلك نجحت في إبرام اتفاقيتين األولـى       الشركة أن تؤمن له فرص التسويق ووسائله،        
اإليطالية، وتسري هذه االتفاقية لمدة     ) سنام(لبيع مليون قدم مكعب في اليوم إلى شركة         

لمـدة  ) كتال نـادى غـاز  (ة هي أما الثانية فقد أبرمت مع شركة إسباني      . عشرين عاماً 
 مليون قدم مكعب يومياً ١١٠ما كميته  ) إسو(خمسة عشرة سنة تزود بمقتضاها شركة       

  .)٤١(من الغاز السائل

از هي إنتـاج  غن وسائل استغالل الموإلى جانب فكرة تسييل الغاز هناك وسيلة أخرى    
والبالد في أشد الحاجـة    من الغاز الطبيعي، يأتي هذا النوع من اإلنتاج          )األمونيا(مادة  

ـ          ألإلى توفير ا   ن الـدخل   وسمدة لقطاع يعتبر من أهم دعائم االقتصاد الليبي والذي يك
األساسي للسواد األعظم من السكان وهو القطاع الزراعي، وفي هذا المجـال تقـدمت     
إحدى الشركات النفطية العاملة في البالد بطلب للحصول على عقد االمتياز في إطـار            

النشادر الجاف واألسمدة الصلبة مـن      ) مونيااأل(إلضافية إلنشاء مصنع إلنتاج     المزايا ا 
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 ٤٤٠ 

، وقد جـاء نـص      )أكسدنتال(الغاز الطبيعي إذا عثرت على النفط، وهذه الشركة هي          
االتفاق الموقع من قبل وزير البترول الليبي وممثل الشركة بموجب الملحـق الثـاني              

تتعهـد الـشركة ببنـاء     (:كما يلي) ١٠٣-١٠٢(لعقدي امتياز الشركة اكسيدنتال رقم     
اقته اإلنتاجية األوليـة مقـدارها      ط) األمونيا(مصنع أو مصانع إلنتاج النشادر الجاف       

 طن يومياً، مستعملة ذلك الغـاز الطبيعـي         ١٢٠٠ طن يومياً قابلة للزيادة حتى       ٦٠٠
ممـاثالً  الذي يسلم من جانب الحكومة الليبية وتدفع ثمنه على أن يكون تحديد الـثمن               

لثمن الغاز المستخدم في األغراض الصناعية المماثلة في البالد، وإنتاج هذا المـصنع             
 ١٩٦٧ التي بلغت حتى نهايـة       ،لتغطية احتياجات البالد من األسمدة الصلبة واألمونيا      

إلى الخارج أو تـشتريه     طن من األسمدة المختلفة، على أن يصدر الفائض          )٢٩٠٠٠(
من المادة األولى من العقد المبرم بينها وبـين وزارة          ) د(للفقرة  الشركة المنشئة طبقاً    

، تتحمـل   ر مليون دوال  ٣٠، وبلغت تكاليفه    ١٩٦٦شؤون البترول في مارس من عام       
  .)٤٢(وتتحمل الشركة الباقي% ٥٠الحكومة الليبية 

  : التنمية في قطاعي التعليم والصحة-٤

  : التعليم-أ

 وضعت حول الحالة التعليمية في البالد فـي عـام    أوضحت تقارير األمم المتحدة التي    
أن المدارس االبتدائية قد انتشرت في أغلب المدن، وفي المراكـز اإلداريـة             . ١٩٥١

الرئيسة، كما وجدت أربع مدارس ثانوية، إحداها كانت مخصصة للبنات وقدرت نسبة            
يـين   الـسكان، كمـا أن عـدد الليب   من مجمـوع % ٩٠لى ‘األمية آنذاك بأنها تصل إ  

وذكرنا أن  .  رجالً ١٤معي ال يزيد عن     ي البالد والحاصلين على تعليم جا     جودين ف ومال
مسينيات عبارة عن اقتصاد متخلف واعتبرت ليبيا من        خالوضع االقتصادي في أوائل ال    

ولكـن  . بين أفقر بلدان العالم، وأنه ال أمل للبالد في تطور اقتصادي مهما كان بسيطاً             
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 ٤٤١ 

م الذي حرموا منه في السابق، كان أقوى من أن يتـأثر بالوضـع    تعطش الليبيين للتعلي  
قد يكون هـو الـسبيل       التعليم   االقتصادي المتخلف للبالد، بل إن الكثيرين اعتقدوا بأن       

الوحيد للخروج من حالة التخلف االقتصادي، ولذلك استمر حماسهم نحو التعليم، الذي            
قد أدى هذا إلى سرعة انتشار التعلـيم        بدأ مباشرة بعد انسحاب اإليطاليين، في النمو و       

، وقد لعب النشاط الخاص بالبحث عن النفط ثم اكتشافه وتـصديره            )٤٣(الجامعي محلياً 
، والتي أصبحت خالل فترة محدودة من       فيما بعد، الدور الرئيس لتطور البالد اقتصادياً      

لم، دي علـى وضـع الـتع      الدول الغنية، وقد انعكس هذا التحسن في الوضع االقتصا        
 الصغيرة، وتنوع يةنكسرى النائية، وحتى في المجمعات ال     خذت المدارس تشيد في الق    فأ

  .التعليم، وتم التوسع في تعليم الفتاة وتطور التعليم الجامعي

ففي فترة قصيرة انتشر التعليم ليصبح في مقدور أي مواطن في أية بقعة من الـبالد،                
عد أن كان عـدد جميـع المـسجلين فـي           كانات التعليمية، فب  ن بعض اإلم  االستفادة م 

مـن الـسكان، وصـل عـدد        % ٢ ألف، وهو ما يعادل حوالي       ٣٣المدارس حوالي   
وتـوفرت  .  ألـف  ١٤٤المسجلين في مراحل التعليم المختلفة بعد عشر سنوات إلـى           

 في المناطق النائية، بل وحتى بالنسبة للسكان غير المستقرين، ولقد           تدائيةالمدارس االب 
حملون شهادات جامعية من الليبيين الموجودين في نهاية الستينيات بحوالي          قدر الذين ي  

 فرداً، وارتفع هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً حتى تجاوز في نهايـة الـستينيات وبدايـة                ١٤
ولقد سجل تطور عدد الطالب خالل الخمـسينيات،        . السبعينيات الخمسة آالف مواطن   

بحيث وصل    هذه النسبة خالل الستينيات    وقد تضاعفت % ١١زيادةى سنوية قليالً عن     
أي بزيادة سـنوية مقـدارها      .  ألفاً ٤٢٠وائل السبعينيات إلى حوالي     أعدد الطالب في    

٤٤(%٢٧(.  
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 ٤٤٢ 

مليون ) ٢٢,٣٦٥,٠٠٠ (١٩٦٣/١٩٦٨ولتنمية هذا القطاع اعتمدت الميزانية اإلنمائية       
 فرص التعلـيم    جنيه ليبي للتعليم، وقد هدفت خطط الحكومة إلى توفير أقصى حد من           

ييف المـواد والمنـاهج   كلكل طفل، ورفع مستوى التعليم االبتدائي والثاني والعالي، وت       
  .)٤٥(الدراسية لتتالءم واألهداف الوطنية الليبية

  :دادي والثانويع التعليم االبتدائي واإل-١
 مدرسة موزعة في جميع أنحاء ليبيا وتم تزويدها بالكتـب   ١٨٨قامت الحكومة بإنشاء    

  .)٤٦(والمختبرات والمعامل، وتم إضافة فصول جديدة على المدارس السابقة

  : التعليم العالي-٢
نظراً إلقبال الطالب المتزايد على التعليم العالي، قامت الحكومة بإنشاء مدينة جامعيـة        

ملة على فصول دراسية ومنازل للطالب واألساتذة ومساحات ومالعب    في بنغازي مشت  
  .رياضية

اضـيات  كما تم استحداث كلية تدريب للمعلمين العليا الخاصة في ميادين العلوم والري            
  .)٤٧(نها توفير عدد كاٍف من المعلمين الليبيينمهدف واللغات األجنبية، وال

، وفيهـا أقـسام     ١٩٦٢-١٩٦١ منذ سـنة     كذلك تم إنشاء كلية الدراسات الفنية العليا      
للميكانيك والكهرباء والهندسة وتصنيع المواد الغذائية، ولذلك لسد حاجة الـبالد مـن             

  .)٤٨(الفنيين المختصين

ويتضح أن االهتمام بالتعليم كان عاماً وقوياً بين جميع فئات الشعب، وكمـا توضـح               
يم مـن الميزانيـة كـان مرتفعـاً         األرقام الواردة في الجداول التالية فإن نصيب التعل       

  .باستمرار
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 ٤٤٣ 

  )٥١(الجدول رقم 

  )١٩٧٠-١٩٥٠(تطور التعليم 
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 ٤٤٤ 

  

  : الصحة-ب
ن المستشفيات المركزية إال بعد االحـتالل اإليطـالي، عنـدما بـدأ             ولم يعرف الليبي  

اإليطاليون بإنشاء عدد من المستشفيات، أهمها مستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى          
مركزي، وفي أواخر الخمسينيات بلغ عدد المستشفيات بما في ذلك الصغيرة           بنغازي ال 

مع العلـم أن  . منها والممصحات حوالي عشرين، منتشرة في المراكز السكنية الرئيسة       
 ال تقع في منطقة من مناطق األوبئة الرئيسة، إال أن هناك عدداً من األمـراض                البالد

 األمراض أمراض العيـون وخـصوصاً       التي كانت منتشرة بصفة واسعة، وأهم هذه      
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 ٤٤٥ 

المرض المعروف بالتراخوما، والذي قـدرت التقـارير الطبيـة الموضـوعة فـي              
من األطفال، ويتسبب في نسبة عالية من فقـدان         % ٧٥الخمسينيات أنه يصيب حوالي     

البصر، كما كان مرض الدرن من األمراض الواسعة االنتشار أيضاً وقدرت وفيـات             
  .)٤٩( طفل١٠٠٠ لكل ٥٥٠ينيات، بأنها تصل إلى حوالي األطفال خالل الخسم

وفي بدايـة الـستينيات     . لقد كانت اإلمكانيات الصحية خالل الخمسينيات محدودة جداً       
قامت الحكومة بوضع خطة تنموية وطنية للصحة استهدفت تقويم المـشاكل الـصحية      

 مركـزاً   ٦٠نـشاء   وبالفعل تم إ  . الرئيسية والنهوض بتنمية الخدمات الصحية في ليبيا      
 مستوصفاً في أنحاء مختلفة من البالد، وذلك بمعدل مركز صحي واحد            ١٨٣صحياً و 

المحافظات الشرقية والغربية، ومركـز   مستوصفات لكل عشرين ألف نسمة في    ةالثثو
. لكل عشرة آالف نـسمة فـي محـافظتي الجنـوب        ) ثالث مستوصفات (مع ملحقاته   

ها خـالل الـسنوات     ء وملحقاتها التي تـم إنـشا      والجدول التالي يبين مراكز الصحية    
)١٩٦٥-١٩٦٤.(  

  )٥٣(الجدول رقم 
  )١٩٦٥-١٩٦٤(المراكز الصحية وملحقاتها التي تم إنشاءها خالل السنوات 

  مواقع المستوصفات الملحقة بالمراكز  مواقع المراكز الصحية
   ابن األشهر- الوادي الغربي-الخوالق  القربولي  ١
  يات نسمة القر–طبقة   مزدة  ٢
   بئر األشهب–العدم   الجغبوب  ٣
   مشرق- سواني–أوجلة   جالو  ٤
   قطة- ونزريك–أدري   برقن   ٥
   تراغن- القطرون–مرزق   أم األرانب  ٦

المملكة الليبية، مجلس التخطيط القومي، التقرير السنوي الثاني بشأن النشاط اإلنمائي للـسنة             : المصدر
  .٧٦، ص ١٩٦٥ مارس ٣١المنتهية في 
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 ٤٤٦ 

 مليون لبنـاء    ٤,٢٥٠,٠٠٠أما بالنسبة للمستشفيات فقد رصدت الحكومة مبلغاً وقدره         
 سـريراً   ٧٠٠ويـضم   ) الفرناج(فيات ومن أهمها مستشفى طرابلس المركزي       شتسالم

 سـريراً، مستـشفى     ١٢٠ سريراً، مستشفى الخمس يضم      ١٢٠ومستشفى زلتين يضم    
وإنشاء مـساكن    المستشفيات القديمة، باإلضافة إلى توسيع    .  سريراً ١٢٠أجدابيا يضم   

لألطباء بمستشفى ترهونة، توسيع مستشفى الزاوية، وإنشاء مستشفى البركة ببنغـازي       
  .سريرا٢٠٠ًالذي يضم 

امـت  من األمراض السارية، ق   ولرفع المستوى الصحي داخل المجتمع الليبي ووقايته        
ـ الحكومة بإنشاء ثالثة مراكز رئيسة لمكافحة مرض السل فـي             مـن بنغـازي،     لك

 ، والبيـضاء ، وترهونة،تةا وصبر ،وطرابلس، سبها، وست عيادات في كل من غريان       
ـ ط وحدات   ٤لى شراء   إإلضافة  ا وأجدابيا، ب  ،ودرنة  متنقلـة، هـذا إلـى جانـب         ةبي

 سـريراً،  ١٥٠و ستة وتـضم  بالمصحات السابقة لمعالجة مرض السل وهي مصحة أ       
  .)٥٠(سريراً ٤٠ وفي سبها تضم ، سريرا١٥٠ًوشحات تضم 

زد على ذلك وجهت الحكومة العناية بصفة خاصة لمكافحة مـرض التراخومـا بـين     
ق لمعالجة هذا المرض بين طالب المدراس،       راألطفال وصغار الشباب، حيث شكلت ف     

كما تم تزويد إدارات مكافحة التراخوما بكافة المعـدات والعقـاقير واآلالت واألدوات          
وإلى جانـب مكافحـة   .  سيارة لخدمة هذه األغراض٢٠الالزمة، باإلضافة إلى شراء     

العالمية بتنفيذ برنامج   ة الصحة   ممرض السل، قامت وزارة الصحة باالشتراك مع منظ       
والجـوش، وتيجـي،   ، فشكلت فرقة لزيارة تاورغـاء    ، واسع النطاق لمكافحة المالريا   

  .ووادي درنة، والجغبوب، والكفرة، ومرادة، والشاطئ، ومرزوق، وهون

د تم توفير عشر سيارات لعملية رش المستشفيات ومكافحة الذباب، ولمكافحة هـذه             وق
مراض تم تزويد المستـشفيات بـالمختبرات، والمبـاني، والمعـدات، والخبـراء             األ

  .)٥١(الالزمين
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 ٤٤٧ 

ياإلضافة إلى القيام بتنظيم حمالت تثقيفية للشعب في شؤون الصحة، ولمنـع تـسرب              
 قامت الحكومة بإنشاء مراكز للوقاية الصحية والحجر        األمراض إلى ليبيا من خارجها،    

الصحي في كل من مطار طرابلس، ميناء طرابلس، مطـار بنينـة بنغـازي، مينـاء           
 سـبها،  ،)على الحـدود التونـسية   ( رأس جدير    ،)على وحدود مصر  (بنغازي مساعد   

  .)٥٢(فزان، القطرون، غات فزان

ما يشكل سبباً من األسباب التي تساهم في        ونتيجة لسوء التغذية المتفشية في ليبيا بقدر        
ان يعمـل علـى إضـعاف       كاعتالل الصحة، اتُخذت التدابير الالزمة لتصحيح وضع        

مقاومة الشعب ألسباب المرض، ووضعت سياسة ساهمت في القضاء علـى أسـباب             
باالشـتراك مـع    عام للتغذيـة   كل طبقات المجتمع من خالل برنامجنسوء التغذية بي 

ل التالية توضـح مـدى اهمتـام الحكومـة     ووالجدا. مة األغذية عة ومنظ ة الزرا وزار
  .بالخدمات الصحية

  )٥٤(الجدول رقم 

  تطور الخدمات الصحية في ليبيا

عدد السكان   السنة
  لكل طبيب

عدد السكان لكل 
  طبيب أسنان

عدد السكان 
  لكل صيدلي

عدد السكان 
  لكل ممرض

عدد السكان 
  لكل سرير

٣٥١  -  ٣٢٦٢٥  ١٦٣١٢٥  ٧٢٥٠  ١٩  
٣٣٢  -  ٢٧٩٣٥  ٤٦٠١١  ٤٧٥٥  ١٩٦  
٢٩٧  ١٠٢٧  ١١٥٣٠  ٣٠٨٧١  ٢٦١١  ١٩٦  

، )مواءمة بين القـديم والجديـد     (مسيرة تحديث المجتمع العربي الليبي      . مصطفى عمر التير  : المصدر
  .٢٩٣، ص ١٩٩٢الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، 
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 ٤٤٨ 
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 ٤٤٩ 

  : تطور قطاع اإلنشاءات والبناء-٥
ت والبناء تطوراً سريعاً بعد ظهور النفط، أما قبله فقد كان نشاط شهد قطاع اإلنشاءا

وبالتالي هذا . هذا القطاع محدوداً، وذلك الرتباطه بعدد السكان القليل بالنسبة للبالد
العدد من السكان ال يحتاج إال لعدد قليل من العمارات والمساكن الشعبية في حدود 

ريف فإن نشاط البناء كان منحصراً ببناء الطلب، هذا فيما يخص المدن، أما في ال
المنازل الريفية بالطرق التقليدية البدوية التي تستلزم مواد البناء المحلية المتمثلة في 

نون البترول والسماح قاوبعد صدور . لزيتون والنخلر الحجر والطين ومواد أشجا
 فمن البديهي أن  للبالد وذلك للبحث والتنقيب عن النفطتبدخول عدد كبير من الشركا

ولكن المباني الموجودة في المدن ال . ميحتاج عمال هذه الشركات إلى السكن الالئق به
تفي بالغرض المطلوب، مما حدا بعدد من المقاولين الذين كانت لديهم اإلمكانيات 
الالزمة، لبناء أنواع المساكن الجديدة والمطلوبة، وبهذا االهتمام بدأت حركة قطاع 

  .)٥٣(إلنشاءات في التوسع بسرعة فائقة حتى وصلت إلى مستوى معقولالبناء وا

. ومع تزايد دخول الشركات ازداد عدد األجانب المغتربين العاملين في قطاع النفط
ن بسبب التوسع النقدي ة شديدة من الهجرة إلى المدوإلى جانب هذا كانت هناك موج

مما أدى . كسب الكسب السريعوالمالي الذي أحدثه النفط، ومظاهر الرخاء وفرص ل
إلى زيادة في الطلب على السكن بالنسبة لشركات النفط والمؤسسات التي تعمل معها، 
األمر الذي شجع األفراد والمؤسسات على استثمار في قطاع البناء لالستفادة من 

 فهذا التوسع في قطاع البناء ارتفاع اإليجارات التي كانت تدفعها الشركات والمؤسسات
ح أن هذا القطاع كان أول من تأثر بشكل مباشر من التوسع النقدي والتغيرات ضيو

تشافه وتصديره حيث ارتفعت قيمة كم اببها التنقيب على النفط ثاالقتصادية، التي س
ضعاف خالل األربع السنوات ي الناتج المحلي بحوالي ثمانية أمساهمة هذا القطاع ف
ثر من مرتين ونصف خالل الثالث سنوات دادت بأكفط، ثم ازاألولى من عهد الن

  .)٥٤(التالية
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 ٤٥٠ 

 مرة من قيمة إنتاج ٣٥ إلى ما يعادل ١٩٦٨واستمر هذا االتجاه حتى وصل في سنة 
ي لوحيد بعد قطاع النفط نفسه، الذويعد قطاع البناء ا. )٥٥(هذا القطاع قبل عشر سنوات

 في هذا القطاع في سجل زيادة في نسبة مساهمة في الناتج المحلي، ويتضح التوسع
 على السكن بسبب دخول عدد كبير من بكل من طرابلس، وبنغازي الزدياد الطل

األجانب للعمل في شركات النفط، وإسراع المالك في بناء المساكن إما على شكل 
م هذه الفئة من األجانب واستمر في هذا االتجاه حتى ئلتال) شقق(أو ) فيالت(دارات 

سهل لوكان من ا) ندلساألحي (هذا النوع من السكن مثل تكونت مناطق كاملة من 
  .)٥٦(بناء هذه المساكن بسبب توفر األيدي العاملة األجنبية ومواد البناء المستوردة

إن التوسع الذي سببه النفط في قطاع البناء أدى إلى استخدام األيدي العالمة األجنبية 
النفط، األمر الذي أدى بدوره إلى في مجال البناء وغيرها من النشاطات التي تأثرت ب

دي يومما زاد في ارتفاع األ. يادة الطلب في المدن الرئيسة على السكن المناسبز
ل شامل في كافة أنحاء البالد، كالعاملة، شروع الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية بش

  .)٥٧(من المجموع% ١٨حتى بلغت نسبة األيدي العاملة األجنبية حوالي 

ن األغلبية العظمى من هذه النسبية كانت من الفئات المهنية والفنية، كان من ونظراً أل
الطبيعي أن تتمتع بمستوى دخل مرتفع يمكنها من الحصول على مستوى الئق من 

ى المعيشة بالنسبة لفئات عديدة رأ على مستوحسن الذي طتزد على ذلك أن ال. السكن
النفط ومشروعات الحكومة والتوسع العام من السكان الذي استفادوا من أعمال شركات 

الذي حدث في قطاع العقارات والتجارة والمقاوالت وغيرها من األعمال الحرة، 
أصبحوا يسعون وراء السكن العصري، األمر الذي زاد من حدة الطلب على السكن 

ؤجر من قبل جاني والمباإلضافة إلى بروز فئة أخرى تمتعت بالسكن الم. في المدن
  .)٥٨( الدولةو موظفممة وهوالحك
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 ٤٥١ 

ونتيجة الزدياد الطلب على السكن من قبل العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة 
الحكومية، زاد ارتفاع مستوى اإليجارات بصورة عامة، ومن ثم التشجيع على بناء 

  .)٥٩( من المساكن سعياً وراء االستفادة من تأجيرهادالمزي

اقع األرقام المتوفرة صة في مدينة طرابلس من ووبدأ يتضح التوسع في البناء وخا
لبناء في المدينة، فعلى سبيل المثال قدرت المساحة المبينة حسب على نشاط ا

 واستمر هذا النشاط ،ألف متر) ٧٣,٤١٦( بـ ١٩٥٦إحصاءات بلدية طرابلس عام 
 عام ألف متر مربع في ١٤٧ية أكثر من في االرتفاع حتى بلغ مجموع المساحة المبن

 ألف متر ١٠٥١٨٢المدينة إلى   وصلت المساحة المبنية في١٩٦٨، وفي عام ١٩٦٢
وإلى جانب مدينة طرابلس شهدت مدينة بنغازي توسعاً أكثر والسبب هو شدة ، مربع
يمة أثناء س على السكن، وندرة األماكن الالئقة بسبب تضرر المدينة بأضرار جبالطل

ي دضرار تم التغلب عليها بعد التوسع النقالحرب العالمية الثانية، ولكن هذه األ
والمادي، ومن أهم العوامل التي أدت إلى التوسع السريع في هذا القطاع تنفيذ الحكومة 

 ضمن خطة التنمية الخمسية األولى التي شرع في روعات اإلنشاءلعدد كبير من مش
غ ، حيث بل١٩٦٩، وانتهت في شهر مارس من سنة ١٩٦٣تنفيذها في منتصف سنة 

 منها حوالي ، مشروعاً رئيساً وفرعيا٤٥٠ًعدد المشاريع التي تضمنتها الخطة حوالي 
 حيث ، واإلسكان، والمواصالت، والتشييد، كاألشغال العامةءاشفي ميدان اإلن% ٧٥

 ٤ وإنشاء حوالي ، ألف مسكنا١٥ًبلغ عدد المساكن التي أنشأها القطاع العام حوالي 
جريت العديد من أئيسة والفرعية والزراعية، كما من الطرق الر آالف كيلو متر

وارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية من . اإلصالحات في بعض الموانئ، وكذلك المطارات
 ألف كيلو ٢٣٠ وإلى أكثر من ١٩٦٣ ألف كيلو واط في الساعة في سنة ٣٠حوالي 

  .)٦٠(١٩٦٩واط في الساعة سنة 

ن في كل من طرابلس وبنغازي، وكذلك يضيتن الريايكما اهتمت الخطة ببناء المدينت
 عمارة ٢٦لى بناء حوالي إالعديد من النوادي والمالعب والرياضية، باإلضافة 
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 ٤٥٢ 

ال شك فيه أن ومما .  مسجد١٠٠وتم إنشاء حوالي . مخصصة معظمها لمكاتب تجارية
له أثر كبير على التوسع الذي شهده قطاع البناء واإلنشاء خالل القطاع العام كان 

حده ن جنيه من قبل القطاع العام و مليو٣٦٠، حيث أنفق حوالي ١٩٦٩- ١٩٦٣الفترة 
كما أنشئت شبكات جديدة للمجاري في مدينتي ، في ميدان البناء واألشغال العامة

مزودة بمحطات جديدة لتكرير مياه المجاري، كما أنشئت شبكات طرابلس وبنغازي 
 وطبرق، وفي ميدان ، ومصراتة،نة ودر،المجاري ومحطات تكرير في كل من سبها

تزويد المدن والقرى بمياه الشرب، تم إنشاء محطات الضخ وشبكات التوزيع في أكثر 
  .)٦١( مدينة وقرية١٠٠من 

إن هذا التوسع في نشاط البناء سبب ضغطاً كبيراً على موارد البالد البشرية حيث كان 
ومع ، ر المردبة في شؤون البناءالسوق الليبي يفتقر لليد العاملة المدربة، وحتى غي

 ألف عامل في سنة ٣٢ذلك ارتفع عدد اليد العاملة وخاصة بعد النفط إلى حوالي 
  .)٦٢(١٩٦٧ ألف في سنة ٤٩، و١٩٦٢

وبارتفاع عدد اليد العاملة ارتفعت األجور بصورة سريعة في ذلك القطاع، حيث زاد 
 إلى حوالي ١٩٥٥ش في سنة األجر اليومي للعامل العادي غير الفني من عشرة قرو

. ١٩٦٩، ووصل إلى جنيه ونصف وحتى جنيهين في سنة ١٩٦٣ قرشاً في سنة ٨٠
ات بصورة عامة، أدى إن هذا االرتفاع في األجور وأسعار مواد البناء والنقل والخدم

اء، كما أن إسراع الحكومة في تنفيذ مشروعات التنمية مرة ناليف البإلى ارتفاع تك
مع ثير من الحاالت بدون إتمام الدراسة الالزمة والتنسيق الضروري واحدة وفي الك

القطاعات األخرى، أدى بدوره إلى المزيد من ارتفاع التكلفة، األمر الذي سبب ارتباكاً 
وساهم عدم إتمام مشروع تخطيط المدن والقرى في .  التنفيذيفي التخطيط وتأخيراً ف
قتصادية التي نتجت عن التوسع الكبير الذي رار المادية واالضالوقت المناسب في األ

ونتج عن ذلك ارتفاع التكلفة بشكل كبير جداً، . عد اكتشاف النفطبشاهده قطاع البناء 
مانية آالف جنيه للفصل المدرسي الواحد في سنة ثالمثال بلغت حوالي  وعلى سبيل
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 ٤٥٣ 

المساكن ، كما ارتفعت تكاليف ١٩٥٨ جنيه في سنة ٨١٠٠، بينما كانت حوالي ١٩٦٨
  .)٦٣(بحوالي عشرة أضعاف خالل الفترة نفسها

  : الهجرة الريفية وتأثيرها على االقتصاد الزراعي-٦
بعد نمو قطاع النفط نشاطاً ملموساً وتطورت النشاطات األخرى شهد االقتصاد الليبي 

 في االقتصاد حيث  الزراعة تمثل النشاط الرئيسالمتصلة به، فقبل اكتشاف النفط كانت
 النشاط االقتصادي في المجاالت األخرى محدوداً للغاية كما كان قاصراً على كان

بعض الصناعات الخفيفة والتجارة والخدمات، ونتيجة لذلك اتجه معظم السكان للعمل 
وقد تغير هذا الموقف كلياً . بالزراعة والرعي، واالعتماد عليها كمصدر رئيس لدخلهم

 حيث القت الزراعة منافسة شديدة في - لخارج على أثر اكتشاف النفط وتصديره ل–
نواحي العمالة واالستثمار من قطاع النفط والقطاعات األخرى مثل قطاع البناء 
والتجارة والخدمات، كما قلبت أهمية الزراعة كمجال استثماري يعتمد عليه في 
 الحصول على أرباح مشجعة وكمهنة يشتغل بها غالبية الكسان، فتحقيق أرباح كبيرة

في هذه القطاعات المتطورة، جذب كثيراً من رؤوس األموال الستثمارها في هذه 
القطاعات، ونتيجة لهذا التوسع االستثماري ازدادت فرص العمل أمام العمال 
الزراعيين وبأجور أو دخول أعلى إذا ما قورنت بمثيلها في الزراعة األمر الذي شجع 

والعمل بهذه ة من الريف وترك الزراعة، العديد من هؤالء العمال وعائالتهم للهجر
القطاعات التي تتركز معظمها في المدن، ولقد بدأت الهجرة الريفية في الظهور بشكل 
ملحوظ على أثر اكتشاف النفط حيث أخذ العديد من العمال الزراعيين في النزوح من 

دفق تيار ستمر تنفط في مناطق البحث والتنقيب، واالريف بحثاً عن عمل مع شركات ال
مختلف المجاالت غير الزراعية، األمر الذي ين وعائالتهم للعمل في العمال الزراعي

أدى في النهاية إلى نقص ملحوظ في األيدي العاملة الزراعية صحبه زيادة في العمالة 
  .)٦٤(في القطاعات األخرى
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 ٤٥٤ 

د أدى قللعمل في المجاالت غير الزراعية فاتجاه عمال الزراعة والرعي وعائالتهم 
إلى نقص ملحوظ في عدد السكان الزراعيين والعاملين اقتصادياً في قطاع الزراعة، 

، والتعداد العام للسكان في سنة ١٩٦٠والدليل على ذلك بيانات التعداد الزراعي بسنة 
 شخصاً في سنة ٨٥٤,٧١٧، إذ تشير إلى انخفاض عدد السكان الزراعيين من ١٩٦٤
 ١٩٦٨ في سنة ٥٠٤,٠٠٠، ١٩٦٤اً في سنة  شخص٧٣٥,٠٠٠ إلى حوالي ١٩٦٠

، وانخفاض عدد السكان الزراعيين بهذه الدرجة يدل على أن )٦٥(%٢٧,٣أي حوالي 
.  الزيادة الطبيعية للسكان الزراعيينت الهجرة الريفية كانت أكثر بكثير من معدلمعدال

 في نفس  القوة العاملة الزراعيةمكما أشارت اإلحصاءات إلى النقص الملحوظ في حج
 سنة فما ١٥الوقت، حيث انخفض عدد السكان العاملين اقتصادياً والذين تبلغ أعمارهم 

خصاً ش ٣٦,٣٨٩ إلى ١٩٦٠خصاً في سنة ش ٢٧٩,٩٧٠فوق في قطاع الزراعة من 
  .)٦٦(١٩٦٤في سنة 

وانخفاض القوة العاملة الزراعية بهذه الدرجة يدل على أن الذين هاجروا كانوا من 
ر السنة خاصة في فترة البحث والتنقيب ونقل المعدالت واآلالت الشباب وصغا

  .)٦٧(المختلفة من مكان آلخر

ومن أهم العوامل التي أثرت على العمل في قطاع الزراعة هو معدل األجر الزراعي 
طاعات األخرى، فوجود تفاوت كبير بين معدل األجر األجر في القومقارنته بمستوى 

لزراعية والقطاع الزراعي قد دفع العمل الزراعيين لترك في أي من القطاعات غير ا
  .)٦٨( دخل أعلىويحصلون فيها على أجر أالزراعة والعمل بهذه القطاعات التي 

يتقاضون أجور أعلى  النفط والبناء والتجارة وغيرها إن العمال المشتغلين في قطاعات
زيادة الطلب على من أجور عمال الزراعة والرعي، فنتيجة للتوسع االستثماري و

المتطورة كقطاع النفط والقطاعات التي تأثرت به أدى  األيدي العاملة في القطاعات
ور بهذه القطاعات، ولم يقابله ارتفاع مماثل جذلك إلى ارتفاع متواصل في معدالت األ
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 ٤٥٥ 

في مستوى األجور الزراعية، وإذا اعتبرنا أن األجور التي يتقاضاها العمال 
 الزراعة ومؤسسة االستيطان الزراعي تمثل على وجه التقريب الزراعيين بوزارة

المستوى العام لألجور ومقارنتها يبأجور عمال البناء، يتبين التفاوت بين معدل األجر 
في القطاعين المذكورين، ويظهر هذا التفاوت بمقارنة األجر اليومي الذي يتقاضاه 

ستيطان الزراعي في العقد العامل الزراعي العادي بوزارة الزراعة ومؤسسة اال
 بينما ، قرش على التوالي٩٥ قرش، و٨٥السادس من القرن العشرين والذي بلغ 

حصل عامل البناء العادي الذي كان يعمل عند أحد المقاولين في طرابلس على أجر 
ر اليومي الذي ج قرشاً، كما يظهر التفاوت أيضاً بمقارنة األ١٢٠يومي وصل إلى 
سة سؤمفنية بعمال الزراعية اللفني ومن له خبرة ودراية في األيتقاضاه العامل ا

اء الفني عند نب، بينما حصل عامل ال قرش٢٢٥طان الزراعي، والذي بلغ ياالست
 قرش في اليوم ٧٥ جنيهات بفرق قدره ةالمقاول المذكور على أجر يومي قدره ثالث

جر كدافع اقتصادي ال وت بين معدل األاكن يجب أن نشير أن هذا التفلو. )٦٩(الواحد
الرئيسة وراء ظاهرة الهجرة الريفية، فتزايد فرص العمل مل في وحده لتفسير العواكي

مستوى جاالت غير الزراعية وارتفاع عيين في المبأجر أعلى أمام العمال الزرا
المعيشة في المدن وتحسين وسائل المواصالت التي تربط بين األجزاء المختلفة في 

األهمية في تشجيع هجرة العديد من ه العوامل كانت على جانب كبير من البالد، كل هذ
فخبرة المزارع الليبي ودرايته المحدودة .  الزراعيين من الريف إلى المدنيةالعمال

به إلى االعتماد بصفة رئيسة على الوسائل البدائية بالوسائل العلمية الحديثة أدى 
. بإنتاجها أو تحضيرها بنفسه داخل مزرعتهومستلزمات اإلنتاج التقليدية التي يقوم 

م األسمدة المصنوعة مثالً قد تبين أن هذا النوع من األسمدة قد استخدم في افمن استخد
من مجموع الملكيات % ١٥المحافظات الغربية في عدد قليل من الملكيات ال يتجاوز 

لم يكن انتشارها في أما بالنسبة الستخدام اآلالت الزراعية الحديثة . في هذه المخافظات
الزراعة الليبية بقدر اعتمادها على األيدي العاملة، وذلك بسبب وفرة العمل وانخفاض 
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 ٤٥٦ 

الليبي على شرائها أو إدارتها من ناحية مستوى األجور من ناحية وعدم قدرة المزارع 
مجال اإلنتاج الحيواني أو   سواء في–ونتيجة لذلك كانت العمليات المزروعة . أخرى

 تتم معظمها بطرق وآالت بسيطة تعتمد بصفة رئيسة على –ج المحاصيل الحقلية إنتا
وبالرغم من استخدام بعض اآلالت الحديثة كالجرار الزراعي وآالت . األيدي العاملة

الحصاد وتسوية األرض ومضخات المياه في الملكيات الكبيرة وبدرجة أوسع من 
 على إجراء بعض العمليات الزراعية في طاليين، إال أن ذلك كان قاصراًرين اإليالمعم

الحقثل، كالبذر والحصاد وبلعض محاصيل معينة كالحبوب، إذ لم تنتشر استخدام 
اآلالت الحديثة في هذه الملكيات على نطاق واسع في أداء العمليات الزراعية الخاصة 
بإنتاج لعض محاصيل الخضر كما كانت ميكنة اإلنتاج الحيواني في مراحلها 

  .)٧٠(ولىاأل

  .١٩٦٠ويتبين من الجدول التالي نوع اآلالت المستخدمة في الزراعة الليبية سنة 

  )٥٦(الجدول رقم 

  ١٩٦٠اآلالت المستخدمة في الزراعة الليبية سنة 

  العدد  نوع اآللة
  ٢٥٠٨  الجرار الزراعي

  ١٥٣١  آالت الحصاد والدرس
  ١٣٥  آالت بذور الحبوب
  ٨  آالت لشفط الحليب

  ٦٩٨  رات النقل والسيارات الصحراويةعدد سيا
  .١٩٦٠اإلحصاءات الزراعية : المصدر
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 ٤٥٧ 

الحتياجات إن استخدام اآلالت الزراعية في مجموعها كان محدوداً للغاية بالنسبة ل
 ألف ٩٩٨ بحوالي ١٩٦٠حة المزروعة، والتي قدرت في عام الضرورية لخدمة المسا

متوسطة من الميكنة الزراعية، هي هكتار، فإذا افترضنا أنه للوصول إلى مرحلة 
 هكتار من األراضي ١٠٠المرحلة التي يجب أن يتوفر فيها جرار واحد لخدمة 

ما  جرار أي ٢٥٠٠ سوى ١٩٦٠ة في سنة المزروعة فإنه لم يتوفر للزراعة الليبي
  .)٧١(يعادل ربع العدد المطلوب فقط

 من نقص في عرض العمل ويتبين مما تقدم أن ظاهرة الهجرة الريفية وما ينتج عنها
الزراعي قد بدأت بشكل ملحوظ في وقت كانت العملية اإلنتاجية في قطاع الزراعة 
الليبي تعتمد على أساليب بدائية مركزة على العمل، ومن هنا تتضح طبيعة الظروف 

فاستمرار . التي تتركها هذه الظاهرة على استغالل الموارد ومستوى اإلنتاج الزراعي
هذه الظروف الخاصة بأساليب اإلنتاج الزراعي يمكن أن يؤدي إلى الهجرة تحت 

تعطيل جزء ونقص في مستوى اإلنتاج الزراعي نتيجة لنقص األيدي العاملة الزراعية 
والعمل من الموارد األرضية بسبب ترك المزارعين ألراضيهم بدون استغالل 

تمام الكثير من ومن هذه الناحية أثارت مشكلة الهجرة اه. بالقطاعات األخرى
رة تعة الليبية في فارزالمسؤرولين باعتبارها المشكلة الرئيسة التي واجهتها ال

د الممكنة للحد من استمرار الهجرة والستينيات، إذ قامت الحكومة ببذل كل الجه
االستقرار في مزارعهم لتالفي النقص في اإلنتاج الزراعي  وتشجيع المواطنين على

واتجه هذا الرأي إلى إعادة التوازن بين . األيدي العاملةالذي يحدث نتيجة نقص 
 التي هدفت إلى الحد جهودظروف العرض والطلب على العمل الزراعي عن طريق ال

من الهجرة وتدفق العمال الزراعيين نحو القطاعات األخرى، ولتحقيق هذا الغرض 
ى االستقرار في قامت الحكومة الليبية ببذل الجهود الممكنة لتشجيع المواطنين عل

فق خالل دمزارعهم، ولكن بالرغم من هذه المساعي استمر تيار الهجرة في الت
  .الستينيات
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 ٤٥٨ 

ولتعويض النقص في األيدي العاملة الزراعية بسبب الهجرة الريفية، رأت الحكومة 
ستخدام اآلالت تشجيع المزارعين على التوسع في اتطوير أساليب اإلنتاج الزراعي و

رها من أدوات اإلنتاج وتحسين مقدرتهم الفنية واإلدارية على استعمالها الزراعية وغي
ج ووفرتها نتااجية، وبالتالي قامت الحكومة باستيراد أدوات اإلإلنتداخل الوحدات ا

ريق البنك الزراعي الوطني بأسعار مناسبة، وقدمت لهم التسهيالت االئتمانية عن ط
ي في  جرار زراع١٢٤٠بالفعل تم استيراد  بتقديم قروض زراعية بدون فائدة، وكلوذ

 ١٩٦٦ جرار في سنة ١٢٥٣دت رو مليون جنيه ليبي، كما است١,٣ قيمتها ١٩٦٥سنة 
  .)٧٢( مليون جنيه ليبي١,٣قيمتها تزيد قليالً عن 

وعلى كل حال فإن ظاهرة الهجرة الريفية قد تعتبر خطوة هامة نحو تطوير الزراعة 
فعالة في عملية التنمية االقتصادية، خاصة فبعد تحسين وتمكينها من المساهمة بصورة 

األحوال االقتصادية وتوفر رأس المال لالستثمار في قطاع الزراعة خالل نهاية 
بداية السبعينيات، فانخفاض عرض العمل بسبب الهجرة وارتفاع تكاليفه، ونيات تيالس

موارد ديدة من خلق مجموعة ج س الفترةر رأس المال لقطاع الزراعة في نفوتوفي
العمل ورأس المال المتاحة للزراعة، وهكذا فإن الزراعة في ليبيا، مرت بمرحلة 

مة التي هدفت وتحول في تركيب الموارد وأساليب اإلنتاج الزراعي بفضل جهود الحك
  .النتشار األساليب الحديثة الموفرة للعمل وإحاللها محل األدوات البدائية
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 ٤٥٩ 

  الهوامش
العالقات اإلنجليزية الليبية مع تحليل للمعاهدة اإلنجليزية ، هنري أنيس ميخائل )١(

  .٢٩٤، ص ١٩٧٠، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، الليبية

، ١٩٨٥ الليبي، معهد اإلنماء العربي، بيروت، النفط واالقتصادشكري غانم،  )٢(
 .١٠ص 

 .المرجع نفسه )٣(

 .٤٤، ص ١٩٦٨مصرية، القاهرة، ، مكتبة األنجلو الحقيقة ليبياسامي حكيم،  )٤(

، دار الطليعة للنشر، بيروت، أثر البترول على االقتصاد الليبيعلي أحمد عتيقة،  )٥(
 .٤١، ص ١٩٧٠

 وحدة ريخية، شعبة الوثائق والمخطوطات،مركز جهاد الليبيين للدراسات التا )٦(
، استمارة ٨/١٥/٢٤/الوثائق المعاصرة، ملف وزارة الزراعية، وثيقة رقم م

 .٣٠/٣/١٩٦٣ العمل للعاملين في نظارة الزراعة مؤرخة في ساعات

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وزارة التخطيط والتنمية، ، المملكة الليبية )٧(
 .٣٣، ص ١٩٦٨-١٩٦٣ للسنوات الخمس

 .٣٣المصدر السابق، ص  )٨(

 .٣٤المصدر السابق، ص  )٩(

 .٣٤المصدر السابق، ص  )١٠(

 .٣٥المصدر السابق، ص  )١١(

 .٣٦ق، ص المصدر الساب )١٢(
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 ٤٦٠ 

 .٣٧المصدر السابق، ص  )١٣(

 .٣٥، المصدر السابق، ص ١٩٦٨-١٩٦٣ المملكة الليبية )١٤(

 .٣١٧، العدد ١٩٦٣ يناير ١٨طرابلس الغرب،  )١٥(

 .٣١٧، العدد ١٩٦٣ يناير ١٨طرابلس الغرب،  )١٦(

 .٣١٧، العدد ١٩٦٣ يناير ١٨طرابلس الغرب،  )١٧(

، )١٩٦٧- ١٩٥٤ (البترول الليبيول، رالمملكة الليبية، وزارة شؤون البت )١٨(
 .٨٢ص

 .٨٤المصدر السابق، ص  )١٩(

 .٧٨ص. ١٩٧٣، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ليبياعزيز محمد حبيب،  )٢٠(

 .٧٩المرجع السابق نفسه،  )٢١(

 .٨٠المرجع السابق نفسه،  )٢٢(

 .٨٢-٨١المرجع السابق نفسه،  )٢٣(

، المصدر السابق، )١٩٦٨-١٩٦٣ (خطة التنمية االقتصادية واجتماعية )٢٤(
 .٣٨ص

 .٣٩سه، ص المصدر السابق نف )٢٥(

 .١٥٣، المصدر السابق، ص البترول في خدمة التنمية )٢٦(

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، شعبة الوثائق والمخطوطات، وحدة  )٢٧(
، دراسة لتطوير ٨/٢٢/٥/الوثائق المعاصرة، ملف وزارة الصناعة، وثيقة رقم م
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 ٤٦١ 

خة في الصناعة في ليبيا مقدمة من الدكتور المهندس محمد علي صالح، مؤر
٣٠/٣/١٩٦٣. 

 .٦٩، العدد ١٩٦٣ مايو ٢٣طرابلس الغرب،  )٢٨(

 .١٤٧عزيز محمد حبيب، المرجع السابق، ص  )٢٩(

 .٤٤، ص ١٩٦٩-١٩٦٣خطة التنمية االقتصادية  )٣٠(

عملت وزراة الصناعة على االستفادة من الخبراء األجانب في هذا المجال،  )٣١(
راء فنيين في قيات التعاون الفني بانتداب خبافتوعلى األساس قامت بموجب ا

 جهاد الليبيين مركز :ك لتنمية الخبرات الوطنية، انظرمجال الصناعة وذل
الوثائق والمحفوظات، وحدة الوثائق المعاصرة، ملف ، شعبة للدراسات التاريخية

 مراسلة بين وزارة الصناعة ووزارة ٨/٢٢/٦/قم مروزارة الصناعة، وثيقة 
 .٣١/٣/١٩٦٤انب مؤرخة في  تأشيرات للخبراء األج منحالخارجية بشأن

 .المصدر نفسه )٣٢(

 .٢٠٣، العدد ١٩٦٣ مايو ٢٤طرابلس الغرب،  )٣٣(

 .٢٠٣، العدد ١٩٦٣ مايو ٢٤طرابلس الغرب،  )٣٤(

 .٤٦المصدر السابق نفسه، ص  )٣٥(

 .٤٧المصدر السابق نفسه، ص  )٣٦(

 والمخطوطات، وحدة الوثائق للدراسات التاريخيةمركز جهاد الليبيين  )٣٧(
 تقرير عن نشاط ٨/٢٢/١٤/ة، وثيقة رقم مالمعاصرة، ملف وزارة الصناع

 .٣٠/١١/١٩٦٧وزارة الصناعة مؤرخة في 
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 ٤٦٢ 

ث ومجلة البح"، صناعة التكرير البترولية في البالد العربيةالزعيم، عصام  )٣٨(
، معهد البحوث والدراسات العربية، العدد السابع، يونيو "والدراسات العربية

 .١٤، ص ١٩٦٧

 .٦٧د ، العد١٩٦٣ يونيه ٣طرابلس الغرب،  )٣٩(

 .٧٥ المصدر السابق، ص البترول الليبي، )٤٠(

 .١١٦عزيز محمد حبيب، المرجع السابق، ص  )٤١(

 .٨٢عزيز محمد حبيب، المرجع السابق، ص  )٤٢(

قامت الحكومة الليبية بتقدم المساعدات المالية للطلبة في مراحل التعليم  )٤٣(
 من  عدد كبيرمالمختلفة، والذي بدأ مع أوائل الخمسينيات، حيث مهد الطريق أما

دم هذه المساعدات عن طريق عليمهم، وخاصة الفقراء منهم، وتقلبة لمواصلة تطال
منح تعطى إلى طلبة بعض مراحل التعليم مثل طلبة المعاهد وطلبة الجامعة، ثم 
تطور هذا البرنامج وخاصة في المناطق الجنوبية وسمي ببرنامج القرى 

 . طلبة مدارس االبتدائيةساعدات المالية تعطى حتى إلىفكانت المالمحرومة، 

 .٩٤، المصدر السابق، ص البترول في خدمة التنمية )٤٤(

 .المصدر نفسه )٤٥(

  .المصدر نفسه )٤٦(

 .٩٥المصدر السابق، ص  )٤٧(

 .٩٦المصدر السابق، ص  )٤٨(

، وكالة األهرام صفحات من تاريخ ليبيا السياسيمصطفى أحمد بن حليم،  )٤٩(
 .١٥٩، ص ١٩٩٢ليوب، مصر، قتوزيع، مطابع األهرام التجارية، لل
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 ٤٦٣ 

 .٧٨مجلس التخطيط القومي، التقرير السنوي، المصدر السابق، ص  )٥٠(

 .٧٩المصدر نفسه، ص  )٥١(

 .المصدر نفسه )٥٢(

 .٣٠، ص ١٩٦٨- ١٩٦٣ للسنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )٥٣(

 . ٣١المصدر السابق نفسه، ص  )٥٤(

تبة ك، مول على الدخل القومي في ليبيارتأثر البلجهيمي، الطاهر الهادي ا )٥٥(
 .٩٧- ٩٦، ص ١٩٦٩ بنغازي، ليبيا، الخراز،

ت، . ، دار مكتبة األندلس، بنغازي، ليبيا، داالقتصاد الليبيمبارك حجير،  )٥٦(
 .٣٠ص 

 .٣١المرجع السابق نفسه، ص  )٥٧(

 .٣٤٠مصطفى أحمد بن حليم، المرجع السابق، ص  )٥٨(

 .٣٠مبارك حجير، المرجع السابق، ص  )٥٩(

 .٣١، ص ١٩٦٨- ١٩٦٣ للسنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )٦٠(

، مجلس التخطيط القومي، التقرير السنوي بشأن النشاط المملكة الليبية )٦١(
 .م١٩٦٥-١٩٦٤اإلنمائي، 

نشأة وتطور الطبقة العاملة في محمد يوسف العزابي، محمد عبد اهللا المير،  )٦٢(
 .١٠٩-١٠٦، ص ١٩٨١ دمشق، دار القلم، يبيا،ل

 .٨٠، ص ١٩٦٨- ١٩٦٣ للسنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية )٦٣(
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 ٤٦٤ 

ني الليبي دراسة نموذجية في شهري طى قسم البحوث في البنك الوجرأ )٦٤(
حجام شر مشروعاً صناعياً من مختلف األ لثالثة ع١٩٥٩مارس وأبريل في سنة 

 ٧٩٣في مدينتي طرابلس وبنغازي، وبلغ مجموع عدد العمال المستخدمين فيها 
لذين تم استجوابهم كانوا قد  من العمال ا٣٩٨عامالً، وتبين من هذه الدراسة أن 

 الدولي لإلنشاء كالبن: ولدوا خارج المدينة التي كانوا يعملون بها آنئٍذ، انظر
 .٣١٤، ص ١٩٦٠، واشنطن، أبريل، ٢دة في ليبيا، ج، بعثة األمم المتحوالتعمير

، مركز )١٩٦٩-١٩٤٣ (الحركة العمالية في ليبياالمختار الطاهر كرفاع،  )٦٥(
 .٢١١، ص ٢٠٠٠بلس، جهاد الليبيين، طرا

 .١٩٦٩ فبراير ١٨صحيفة الطليعة،  )٦٦(

أمانات البلديات باالشتراك مع أمانة التخطيط، مسودة المخطط الطبيعي  )٦٧(
الوطني طويل المدى، تعاون المم المتحدة الفني لمشروع التخطيط الطبيعي، 

 .١٩، ص ١٩٧٩طرابلس، 

 .المصدر نفسه )٦٨(

عن الحياة األفضل باإلضافة إن سبب الهجرة هو حالة الفقر ومن ثم البحث  )٦٩(
إلى افتقار المناطق الريفية إلى الخدمات الصحية والتعليمية، انظر، صحيفة الرائد 

٢١/٨/١٩٦٥. 

 .٣٠/٣/١٩٦٣، مؤرخة في ٨/١٥/٢٤مركز جهاد الليبيين، وثيقة رقم م  )٧٠(

 .١٩٦٠اإلحصاءات الزراعية،  )٧١(

مخطوطات، وحدة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، شعبة الوثائق وال )٧٢(
، مذكرة مدير ٨/٨/١٠الوثائق المعاصرة، ملف وزارة االقتصاد، وثيقة رقم م 
 .١٩٦٠/ مارس٩عام االقتصاد حول استيراد اآلالت الزراعية مؤرخة في 

) ١٩٦٩-١٩٦٨(قراءات في االقتصاد الليبي نوري عبد السالم بريون،  )٧٣(
 .١٧٧، ص١٩٧١ ليبيا،،منشورات دار مكتب الفكر، طرابلس،ورة وبعدهاثقبل ال
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 ٤٦٥ 

  قائمة المصادر والمراجع
  :الوثائق: أوالً

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، شعبة الوثائق والمخطوطات، وحدة  - ١
، استمارة ٨/١٥/٢٤/الوثائق المعاصرة، ملف وزارة الزراعية، وثيقة رقم م

  .٣٠/٣/١٩٦٣ساعات العمل للعاملين في نظارة الزراعة مؤرخة في 

 جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، شعبة الوثائق والمخطوطات، وحدة مركز - ٢
، استمارة ٨/١٥/٢٤/الوثائق المعاصرة، ملف وزارة الزراعية، وثيقة رقم م

 .٣٠/٣/١٩٦٣ساعات العمل للعاملين في نظارة الزراعة مؤرخة في 

عاصرة،  والمخطوطات، وحدة الوثائق المللدراسات التاريخيةمركز جهاد الليبيين  - ٣
 تقرير عن نشاط وزارة الصناعة ٨/٢٢/١٤/ملف وزارة الصناعة، وثيقة رقم م

 .٣٠/١١/١٩٦٧مؤرخة في 

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، شعبة الوثائق والمخطوطات، وحدة  - ٤
، مذكرة مدير ٨/٨/١٠الوثائق المعاصرة، ملف وزارة االقتصاد، وثيقة رقم م 

 .١٩٦٠/ مارس٩د اآلالت الزراعية مؤرخة في عام االقتصاد حول استيرا

  

  :التقارير: ثانياً

، واشنطن، ٢البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بعثة األمم المتحدة في ليبيا، ج - ١
  .١٩٦٤، النص العربي لسنة ١٩٦٠أبريل، 

المملكة الليبية، مجلس التخطيط القومي، التقرير السنوي الثاني بشأن النشاط  - ٢
 .١٩٦٥ مارس ٣١منتهية في اإلنمائي للسنة ال



 االقتصادية واالجتماعیة نموذجًاالتنمیة )١٩٦٩-١٩٦٠(مسیرة تحديث المجتمع اللیبي في العھد الملكي

 ٤٦٦ 

  :المطبوعات: ثالثاً

  ).١٩٦٧-١٩٥٤ (البترول الليبيالمملكة الليبية، وزارة شؤون البترول،  - ١

 والتنمية، خطة التنمية االقثتصادية واالجتماعية المملكة الليبية، وزارة التخطيط - ٢
 ).١٩٦٦-١٩٥٦(للسنوات الخمس 

سودة المخطط الطبيعي الوطني أمانة البلديات باالشتراك مع أمانة التخطيط، م - ٣
طويل المدى، تعاون األمم المتحدة الفني لمشروع التخطيط الطبيعي، طرابلس، 

١٩٧٩. 

  :رابعاً الكتب

قبل ) ١٩٦٩-١٩٦٨(نوري عبد السالم بريون، قراءات في االقتصاد الليبي  - ١
  .١٩٧١الثورة وبعدها،منشورات دار مكتب الفكر، طرابلس، ليبيا،

يم، صفحات من تاريخ ليبيا السياسي، وكالة األهرام مصطفى أحمد بن حل - ٢
 .١٩٩٢للتوزيع، مطابع األهرام التجارية، قليوب، مصر، 

 الخراز، الطاهر الهادي الجهيمي، أثر البترول على الدخل القومي في ليبيا، مكتبة - ٣
 .١٩٦٩بنغازي، ليبيا، 

 .١٩٧٣، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ليبياعزيز محمد حبيب،  - ٤

 .ت. مبارك حجير، االقتصاد الليبي، دار مكتبة األندلس، بنغازي، ليبيا، د - ٥

 .١٩٦٨، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، حقيقة ليبياسامي حكيم،  - ٦

، دار الطليعة للنشر، بيروت، أثر البترول على االقتصاد الليبيعلي أحمد عتيقة،  - ٧
١٩٧٠. 
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 ٤٦٧ 

ة وتطور الطبقة العاملة في ليبيا، محمد يوسف العزابي، محمد عبد اهللا المير، نشأ - ٨
 .١٩٨١دمشق، دار القلم، 

 .١٩٨٥شكري غانم، النفط واالقتصاد الليبي، معهد اإلنماء العربي، بيروت،  - ٩

، مركز )١٩٦٩- ١٩٤٣(الحركة العمالية في ليبيا المختار الطاهر كرفاع،  -١٠
 .٢٠٠٠جهاد الليبيين، طرابلس، 

ية الليبية مع تحليل للمعاهدة ، هنري أنيس، العالقات اإلنجليزميخائيل -١١
 .١٩٧٠اإلمجليزية الليبية، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

  :المعاهدات: خامساً

مجلة البحـوث   "،  صناعة التكرير البترولية في البالد العربية     عصام الزعيم،    - ١
ونيـو  ، معهد البحوث والدراسات العربية، العدد السابع، ي "والدراسات العربية 

١٩٦٧.  

 .١٩٦٣ يناير ١٨طرابلس الغرب،  - ٢

 .١٩٦٣ مايو ٢٣طرابلس الغرب،  - ٣

 .١٩٦٣ مايو ٢٤طرابلس الغرب،  - ٤

 .١٩٦٩ فبراير ١٨طرابلس الغرب،  - ٥

 .١٩٦٩ فبراير، ١٨صحيفة الطليعة،  - ٦

  .٢١/٨/١٩٦٥صحيفة الرائد،  - ٧


