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 النشاط االقتصادي في فزان وأثره على المجتمع
 م(2595 -2591)

 سالم عمار الجحيدري 
 الجامعة األسمرية/  العربية كلية اللغةأستاذ مساعد/ التاريخ الحديث والمعاصر/ 

Salemamar099@gmail.com 
 مقدمة
   مرحلة الدراسااااة م ا راض اعش الشاااا ف علأل كا ة األ شاااا ة  ير أ    )*(يعد النشاااااق اادت ااااااي      ا        

امتاز    معظم  االنشاااق التيليدي ال ي ارار   األاناف عا ااااف واألادااو ويفده   ا الثحث ىلأل اسااليض ال اارف 
الت  واافتفاو   اا ض عا أ ر ا علأل المجتم و ودد علأل أ م   ه األ شاا ة واور الحمرمة    اعمفاو وال ااعربا  

دسام   ا الثحث ىلأل    ة محاور  اا  المحرر األو  اعنرا  النشااق ال راع  والرعري ال ي اناو  ملاية األرا   
وم اااااار المياه وأ م المحاصاااايي ال را ية واور الحمرمة    اعم   ا النشاااااق وال ااااعربا  الت  اعر  لفا وأ ره 

م و أما المحرر الثا    يد ارس النشااااق ال اااناع  حي  اعر  ىلأل أ م ال اااناعا  الياومة    الراية علأل المجت
والدعم الحمرم  لفاو   ااااااا ض عا أ ر ا علأل ساااااااما  المن يةو وااف المحرر الثالث ليدرس النشااااااااق التجاري ال ي 

ة  و كما احترى   ا الثحث علأل خااما اما المحا  التجارية والسال  المعيعةو وك لأ أ ر   ا النشاق علأل المجتم
 ا من  أ م النتاوج الت  ارصي لفا الثاحث.

 المجتم  -النشاق اادت ااي -  ا  : الكلمات المفتاحية
 المحور األول: النشاط الزراعي والرعوي    

 أواًل: ملكية األراضي
معظم األرا اا  ال را ية      ا  ملاية خاصااة يدير ا أصاااحعفا  س  اليساام الشاارد  ما وااي ارا  الشااا        
 متاراض     128 متار مرزعة علأل منا ق الير ااااة ومرزر وبرا  وأدار وديرش وا،اااامدشو ى ااااا ة ىلأل  8571اراد 

 متاراضو  85   ارا  اعلغ مساااحتفا  منا ق أاري وو  ريأ وبرداو   اا ض عا وارا م رعة اجريعية اااعة للحمرمة
 . (8)وك لأ اعش األرا   الردفية امديرية اردا احتري علأل اعش أ،جار النخيي

                                                           
كو وأصاااااااثح  ليعيا كلفا 8891  ا (و و  ا كا  زما النظاك السدرال  ال ي ألغ  سااااااانة -اردة-   أحد أدسااااااااك المملاة الليعية الث  ة ) راال  )*(

ال ا ر أحمد  :كم مرب و للم يد ينظر 199كمو واعلغ مساحتفا  859وحدش واحدشو و    ثارش عا عدش واحا  وادعة انرب  مدينة  راال  انحر 
 .    271-241و ص 8891و يعيال-و ممتثة النررو  راال ال ثعة األولألو معجم العلدا  الليعيةو ال اوي 

و 7وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و المملاة الليعيةو ص  والتر يقوأر،يف الفيئة الر نية للمعلرما   (8)
28. 
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و   ارا ا أي اض  إ  كي األرا   ال را ية ملاية خاصة ااستثناف م رعة اجريعية اااعة للحمرمة حيث ام ا رير ا 
كو  ير 8845م رعة ام ا رير ا زما السر سااااااييا عاك ما خ   زرع محاصاااااايي و ثااا  اديدشو كما كا   اراد 

 .(8)متراض مربعاض لاي م ارع 927أ فا زما الدراسة ام ايسمفا علأل الم ارعيا المحلييا امساحة 
 متاراض  429 متار ما األرا ااا  ال را ية كلفا ملاية خاصاااةو   ااا ض عا  199أما من ية الجديد اساااعفا  إ  افا 

والير ةو ى ا ة ىلأل وارا م رعة اجريعية اااعة للحمرمة اعلغ مساحتفا أرب   متارا  ايرى ا اح و يرر وحجارش 
 .(2)و  ف

ي حظ أ  ملاية األرا اااااااا       ا  معظمفا ملاية خاصااااااااة عدا اعش األرا اااااااا  الردفية وبعش الم ارع التااعة 
ي كعيرو دينية  ير منتشارش اشاامللحمرمةو األمر ال ي يساتنتج من  أ   يا ة ودف األرا ا  علأل المساااد وال وايا ال

  اا ض عا عدك وارا أرا ع عامة ميساامة علأل اللثاوي كما  ر مرارا    اعش أ حاف الع ا األخرىو وربما ذلأ 
راا  ىلأل ال عيعة الجغرافية للمن ية حي  وارا مسااااااحا  ،ااااااساااااعة ما الرما و   ااااا ض عا  درش سااااايرق األم ار 

  الحة لل راعة.  األمر ال ي اراب علي  دلة األرا   ال
 ثانيًا: مصادر المياه

لرارا مخ و  كعير ما الميااه الجرفية    معظم منا ق   ا   إ   ريية الري كا   عا  ريق اااارو  ير      
أ    ه اااار    ارا  الشااااااااا   أصاااااااايع  اا اااااااارار  تيجة الرما  المتحركةو وأ  معظم اااار امتلافا اللثاوي أو 

 .(1)ر حمرم  واحد يستعمي لت ويد المن ية االمياهاأل راا ااستثناف ائ
اعتمااد  ال راعاااة علأل  ظااااك ارزي  الميااااه اااااعتثاااار أ  ااااااار معظمفاااا ملاااأ لللثااااواااي األمر الااا ي اعااي ما حجم 
األرا   ال را ية ا ي يد عا  متارياو وإ  السما  ال يا ا يملار  ائراض أو لفم مشاركة    ائر امتلا  اللثاوي ا 

 . (4)يح لر  علأل المياه لل راعة

                                                           
وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية مرزرو المملاة الليعيةو أر،اااااااااااااايف الفيئاة الر نياة للمعلرماا  والتر يقو  (8)

 .29و 4ص 

وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية ساااااااااااعفاو المملاة الليعيةو أر،ااااااااااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو  (2)
 .88ص

وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية الجسرشو المملاة الليعيةو أر،اااااااااااااايف الفيئاة الر نياة للمعلرما  والتر يقو  (1)
 .   25و 81ص 

 .   88ايرير ارا من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (4)
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ُيسفم ما ذلأ أ  األرا ااااااااااا  ملاية خاصاااااااااااة وأ  اااار يمتلافا األ راا أو اللثاويو وربما   ا راا  ىلأل االسة حسر 
اااار وصاااااااايا تفا المسااااااااتمرش النااجة عا زحف الرما     اعش المنا قو ول لأ  إ  ميساااااااارري الحا  لديفم  اار 

 شتركر      اار اما ية حسب ا تماوفم اليعل .  خاصة افمو وأما ااخرو  في
ااالر م ما ار ر الميااه الجرفياة    المناا ق الجنربياة  ير أ  اعش المناا ق اعاا   ما عادك وارا الميااه الاافية 

 . (8)لل راعة وخاصة    من ية و  ريأ
المياه  عا ار ر كميا  كعيرش ماااإل ا ة ىلأل ااعتماا علأل  ريية الري اليدوي  إ   نا  أساليب ري  لية  ااجة 

 . (2)الجرفية    اعش المنا ق
الري اليادوي و ر    مرحلاة مثمرش ومعروه    معظم مناا ق ليعياا وي لق علي  م اااااااااااااا لق )الجثااش( عا  ريق 

 الدوابو وعند اخر  االة وار ر وساوي ال ادة أصثق الري  لياض.    
 ر  رش اشااااامي كعير ااساااااتثناف من ية السيفاف الت  اعا   ما  ي     ار أما    الجسرش  إ  كمية المياه الجرفية متر 

 .(1)  ه المياه
. (4)ينااي  للمياهو  ير أ  مياه الري والشاااااااااااااارب احتاو ىلأل التنلية والت رير 1و   ماديناة زلاة امن ية الجسرش اراد 

 تنلية.وربما اراد      ه الينااي  أم ح ومعاا  و،راوب مختلسة اعلتفا احتاو ىلأل ال
 ثالثًا: أهم المحاصيل الزراعية 

اعد التمرر ما أ م المحاصااااااااايي ال را ية      ا و واعتعر مدينة  ر  وواا  ما أطعر المنا ق ال را ية    ى تاو 
و   اااا ض عا وارا زراعا  أخرى امثل     (7)  ا المح اااار و وك لأ مدينة زلة الت  يراد افا أارا أ راع التمرر

 .(9)والخ روا  اا راعفاو ى ا ة ىلأل أ،جار ال يتر  والتيا والتساح والعنب والحم يا الحعرب والعرسيم 

                                                           
 .7ايرير ارا من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (8)

 .7الم در  سس و ص  (2)

 .819 سس و ص  (1)

 .88ايرير ارا من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (4)

 .5ايرير ارا من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (7)

 .25الم در  سس و ص  (9)
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يت اااق مما سااااعق أ   عيعة   ا  الجغرافية كا  لفا اور كعير     جاح اعش المحاصاااايي ال را ية وعلأل رأساااافا  
أ،جار النخيي الت  احتاو ىلأل اراة حرارش مراسعةو ى ا ة ىلأل عدك وارا زراعا  اعلية  ااجة عا  درش    سيرق 

 األم ار    المن ية.  
 رابعًا: الدعم الحكومي لقطاع الزراعة 

ا ل  الحمرمة افراا للد   االنشاااااق ال راع  ىلأل األ  اااايو حيث عمل  علأل ار ير ممتب لزر،اااااا ال راع       
ارارا  لزيجارو وك لأ انأ زراع     من ية ارا   9   منا ق أاري ودر اة الحسارا ةو    ض عا ار ير عدا 

 . (8)اني  ليع  899ا ي ىلأل ييرك اتسليف الم ارعيا اغية ا رير م ارعفم حيث كا   قيمة الير  
و   أاري وو  رياأ ك لأ و ر  الحمرمة    كي منفما مر،ااااااااااااااداض زرا ياض واراراض واحداض لغر  اسااااااااااااااتعمال  ما دعي 

 . (2)الم ارعيا
لم يتردف الاادعم الحمرم  علأل منااا ق معينااة او   ير ااا  س  ماادينااة أك األرا ااب ام ار ير ارار و لااة ارس اليمق 

 .     (1) ا  المحليةاعرا ملايتفا للسل
وعلأل صااااعيد الدعم الحمرم  أي اااااض و ر  وزارش ال راعة امدينة سااااعفا معدا  زرا ية امثل     عدا ما الجرارا  
و ا  خاصاة ادرس المحاصاايي ال را يةو   اا ض عا منق الم ارعيا درو اااض لغر  حسر اااار ومجار للمياه ما 

 . (4) سثة اإل تاو ال راع اإلسمن  وم خا   ليةو األمر ال ي زاا ما 
دام  الحمرمة أي ااااض    من ية الجسرش اإصااا ح م اااخا  المياه وارزي  الع ورو   ااا ض عا ىر،ااااا الم ارعيا ىلأل 
األسااااليب السنية المتيدمةو وك لأ ار ير الجرارا  ال را يةو  ا يأ عا زراعة األ،اااجار لتثعي  الاثثا  الرملية للحد 

 . (7)ارع وخاصة    منا ق  ر  وواا  وسركنة وزلةما اعدي الرما  علأل الم  

                                                           
  .29ايرير ارا من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (8)

 .18 سس و ص الم در  (2)

 .18ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (1)

 .25ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (4)

 .4ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  ( 7)
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جاا  ا اااااااااااريف منت طما ام ربض ،اااااااااااثمة  رر زرا ية ايا أ لب منا ق   ا  المترامية األ راه لتمما الس ح  ما
ال را ية    أسااارار المد  األخرىو ى اااا ة ىلأل أ  الحمرمة ددم  ىلأل الم ارعيا األسااامدش الايماوية و ا  الحر  

 .    (9)ومحركا  الري والع ور المحسنةو وار ير الخعراف والمر،ديا ال راعييا
و و   (5)  متاراض  49سااعفا كا   مساااحتفا عمل  الحمرمة ك لأ علأل ىدامة العديد ما الم ارع التجريعية  س  مدينة 

و كما (1)عام ضو وايرك ا راعة الحم ااااااايا  والخ ااااااااار 42ك وا،اااااااتغي افا 8877ارا  الشاااااااا   ام ى شاااااااا  ا عاك 
ارصااال  ىلأل اختثارا   ااحة    زراعة األرزو وأ شاااا  أي ااااض مح ا  اجارب زرا ية وم ارع  مرذاية    أ لب 

 . (8)ي ا واألرز ود ب السمر والحم يا مد  الجنرب  جح   يفا زراعة ال
الم حظ ما خ   العر  الساااق أ  الحمرمة ا ل  افداض ما أاي ا رير النشااق ال راع  امختلف أ راع الدعمو 

 ولاا االر م ما ذلأ وااف    ا النشاق عدش صعربا  كا   سعثاض    ىعادت  واعثر ا رره. 
 الزراعةخامسًا: الصعوبات التي واجهت قطاع 

واا  د اع ال راعة العديد ما ال ااعربا  امثل     زحف الرما  علأل األرا اا  ال را ية األمر ال ي اسااعب      
   وارا عدا كعير ما أ،اااااجار النخيي    من ية الير اااااة مغ اش االرما و كما اساااااعب أي ااااااض     جرش الساااااما  

اني  ليع   2العناف الت  ا ي أارش العامي  يفا ىلأل ومعظمفم م ارعر  ىلأل المنا ق المجاورش حيث التحيرا امفنة 
 .(2)   اليرك الراحد

ااإل ااا ة ىلأل زحف الرما  علأل األرا اا  ال را ية  نا  صااعربة أخرى امثل     وارا أعداا كعيرش ما العيارب 
ث  اار حيالساامة الت  كا      األخرى ما ايا أحد األساثاب الت  أسفم      جرش السما  واركفم أرا يفم 

،ااااخ  ىلأل ساااااعفا و راال  وخاصااااة خ   السااااانرا  العشااااار األخيرش ما  799ما من ية و  ريأ وحد ا حرال  
 .(1)مرحلة الدراسة

                                                           
 .15ص  عيةوملاة الليالممن ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و وزارش التخ يض والتنميةو ايريرللمعلرما  والتر يقو الر نيةيف الفيئة،أر  (9)

 .88و 7ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (5)

 .18و 28الم در  سس و ص  (1)

 .29ايرير عا من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (8)

 .1ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (2)

 .5ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (1)
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 متاراضو  ير  879ا ،أ ى    ا األمر أ ر     ي  مساحة األرا   ال را ية حي  كا   مساحتفا    و  ريأ 
سااانرياضو ى اااا ة ىلأل أ  ذلأ أ ر     ساااثة عدا  %89ىلأل  7 أ   اساااعب ال اااعربا  ساااالسة ال كر دل   ساااعتفا ما
 . (4)ما ىامال  عدا السما  %89السما  حيث كا  يعمي امفنة ال راعة ما ييارب ما 

ى اا ة ىلأل ذلأ واا  النشااق ال راع  مشاملة اعد المسا ة ما مما  اإل تاو ىلأل أماطا التسريقو    ض عا راافش 
را  أ  كميا  التمرر المنتجة    من ية زلة صاار ما ال عربة امما  وصرلفا ال ررو كما حد     اعش الست

 . (7)ىلأل م ن  التمرر المراد امدينة  ر  
وما ال ااااااعربا  الت  وااف  د اع ال راعة وارا اعش السااااااثام الت  اعل  ما المياه والتربة اميي ىلأل الملرحة 

و   ااااااا ض عا أ  مشاااااااملة  جرش الساااااااما     حد ذاافا وخاصاااااااة    مرزر وزويلة وارا ا ووااي عتثة وأك األرا ب
،خ اض  19واركفم ألرا ايفم كا   ىحدى ال اعربا  الت  وااف  الي اعف  س  ارا ا وحد ا  اار ىلأل الشاما  

،ااااخ ااااض ما أصاااي عدا السااااما  الثالغ  19 سااامةو و   مرزر  اار  499ما أصاااي عدا الساااما  الثالغ عدا م 
 . (8) سمة 759عدا م 
جرش الساما  واركفم ألرا اايفم أسااثاافا ال اعربا  سااالسة ال كر  يضو اي ى   نا  أسااثاااض  أخرى كا  ما لم ااا  

أ مفاا منااا سااااااااااااااة األارر الت  اااد   خااارو المنااا ق الريفيااةو أي امعنأل أ  األارر الت  اااد      المااد  و   مفا 
 . (2)ااخي المنا ق الريفيةأخرى مختلسة كا   أطثر ما الت  يتح ي عليفا العامي    د اع ال راعة 

ى  ال اااااعربا  ساااااالسة ال كر أ ر     النشااااااق ال راع  وذلأ ما خ   ار  الس حيا لمفنة ال راعة واد    ساااااثة 
 األرا   ال را يةو األمر ال ي اعلفم يثحثر  عا مفا أخرى كا   أدي افداض وأطثر اخ ض. 

 سادسًا: أثر النشاط الزراعي على المجتمع

                                                           
 .4كو ص 8898ير ير  7و سعفاو المملاة الليعيةو 815اريدش   ا و العدا  (4)

 .1ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (7)

  . 88ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (8)

 .4كو ص 8898ير ير  7و 815اريدش   ا و العدا  (2)
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 (180الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

ال راع  عدا ما العامليا ما أ ال  المن يةو  س  اإلدليم الجنرب  ما   ا  ا،اااااااااااتغي ما ييارب ما  ااااااااااام الي اع 
و و   مدينة  ر  مّثي العاملر     د اع ال ارعة  سااااااثة (1)ما مجمرع ااسااااااتخداك %19،ااااااخ  يمثلر   5599
 . (4)ما مجمرع السما  49%

سااتخداك    الي اعا  األخرىو  ير أ  ها رش الفجرش ىلأل اعد  سااثة ااسااتخداك ايدش ميار ة اعدا السااما  وعدا اا
منا ق الشاما  كما أساالسنا والترهيف    أعما  الحمرمة كراا  ارلي  وعما     صاايا ة المثا   أ ر     انمية 

انيفاض ليعياض     19مرهف يتيا ااااااااااااأل كي واحد منفم  899و  س  ارا  الشااااااااااااا   وحد ا  نا  (7)اإل تاو ال راع 
 .  (9)الشفر

 سااتنتج ما خ   ما سااعق أ  د اع ال راعة    مرحلة الدراسااة احت ااا عدااض كعيراض ما أ راا المجتم  الس ا    ير 
أ  استاشاه النسض    أواخر الخمسينيا  وإااحة  رص عمي سراف    ،ركا  النسض أو    أعما  أخرى وخاصة 

  مجا  ال راعة و جرش عدا ما الس حيا ىلأل    د اع العناف والتشاااااييد كا  ساااااعثاض    حدو  ع وه عا العمي  
 المد  والتحادفم ااعما  أدي افداض وأو ر كسثاض. 

أماا فيماا يخت  ااالثروش الحيرا ياة  اإ  الثاحث لم يتح ااااااااااااااي علأل ايا ا  عا   ا النشاااااااااااااااق ىا ما يخ  مديرية 
رأساااااااااااض ما  8889افا عدا  ساااااااااارال  امن يت   ا  وأورا ا حي  كا   م اااااااااادراض  اماض للثروش الحيرا يةف ىذ يراد

 .(8)رأساض ما األ ناك 8272رأساض ما الماع و وعدا  5918الجما و وعدا 
 المحور الثاني: النشاط الصناعي 

يعد النشااق ال اناع  ما أطثر األ شا ة اادت اااية ا تشااراض    مختلف منا ق   ا  وخاصة ال ناعا  التيليدية 
 داا.الت  ارار فا األاناف عا ااااف واألا

 أواًل: أهم الصناعات

                                                           
 .15ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص  (1)

 .81ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (4)

 . 84ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (7)

 . 12ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (9)

و وزارش التخ يض والتنميةو ايرير من ية   ا  عا من يت   ا  وأورا او المملاة الليعيةو أر،يف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يق (8)
 .89ص 
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 (181الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

صااااناعة النسااااايج: يراد    من ية الجديد امدينة سااااعفا م ااااان  ل اااااناعة الثسااااض ال ااااارفية واأللثساااااة وأ  ية  -8
المنا اد والحياوب اليدوية ال ارفيةو ى اا ة ىلأل وارا م ان   خر    من ية ارا ا  ينتج  س  منتجا  الم ن  

ك 8871و كما أ  مرك  ال ااااااااناعا  اليدوية ال ي ا تتق عاك (2)الراد  امن ية الجديد  ير أ   علأل   ار أصااااااااغر
أ تج أ راعاض ما األدمشاااااااااااة الي نية المخلر ة االحرير الم ركل اال اا  المحل  وأخرى م ااااااااااانرعة ما ال اااااااااااره 

 .  (1)استعمي كشي   للنسافو    ض عا أدمشة أخرى استعمل  كستاور و   اغليف ال الر ا  والاراس 
ك يتم في  اعليب التمرر وما  م ايعفا 8899التمرر: يي     مدينة  ر  م اااان  للتمرر ااساااا  عاك  صااااناعة -2

ك وحد ا أ تج 8897ىلأل مدينة  راال  وباد  المد  األخرى وإلأل الخاروو وأ تج كميا  كعيرش ما التمرر  س  عاك 
أل عملية اجمي  التمرر ما و ودد اخت  ا اااااااناعة التمر المحشااااااار االلرزو   ااااااا ض عا اإل،اااااااراه عل(4) ا 199

 . (7)واحا    ا  وبردة
صااناعة  حا الحعرب:  نا  العديد ما الم احا ال ااغيرش المنتشاارش    مختلف أ حاف المن يةو   اا ض عا  – 1

وارا م ااااااانعيا كعيريا ام ااسااااااايسااااااافما ما دعي اإلي الييا    مدينت  مرزر وأوباريو وكا   معظم المراا الخاك 
 .  (9)  المن ية ما دمق و،عير وذرهمعتمدش علأل ما انتج

صااناعة مراا العناف: ا تشاار    ه ال ااناعة    أارا  الشااا   ومعظم العامليا افا يعملر  ايرالب ما ال يا  -4
و وم  مرور ال ما حد  لف ه (8)المخلرقو أو عمااض لدى ،ااااركا  ى شاااااف أانعية ايرك االعناف الحمرم     المن ية

صاااااااااااناعة اليرميد ودرالب اإلسااااااااااامن و وذلأ اساااااااااااعب ا تماك الحمرمة االي اع الخدم  ال اااااااااااناعة ا رر امثي    
 .     (2)واإل شاو 

                                                           
 .99ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص  (2)

 .4كو ص 8898ير ير  88و 888اريدش   ا و العدا  (1)

 .5عا من ية الجسرشو م در سااقو ص ايرير من ية   ا   (4)

 .5كو ص 8897أ س    29و السنة الثالثةو  راال و 8عل  ايريو ال ناعة والت ني     ليعياو مجلة ليعيا الحديثةو العدا  (7)

ة    يأر،اااااااااااااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو ايرير عا ادت اااااااااااااااايا  المنا ق الجنربية الر اااااااااااااا  الرا ا وادتراحا  التنم (9)
 .24كو ص 8898اإلاارش العامة للشئر  اادت ااية واااتما يةو  راال و ير ير  المستيعيو

 .7ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (8)

 .44ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص  (2)
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 (182الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

صاااااااناعا  يدوية مختلسة: يراد امن ية  ا  م ااااااانرعا   حاساااااااية يدوية ك اااااااناعة الم ااااااااايق والساااااااماطيا  -7
ية مثي  نرعا  يدو وال احر و   ا ض عا الحل  الس اية وال  عية والخرزيةو و   مدينة مرزر والي رو   نا  م

و و   ارا  الشا   كا  (1)سا   الخي را  والح را و كما اراد    ارا ا صناعة المسرو،ا  ما سعف النخيي
للنسااااف مشااااركة    اعش ال اااناعا  امثل     صاااناعة السااا   والجروا والساااجااو و  ه المنتجا  ليسااا  معدش 

الحياطة المن لية والمتمثلة    صاااااناعة الجروا والثساااااض ما و كما اراد    ساااااعفا (4)للعي  وإ ما ل ساااااتف   المحل 
و كما ا،اااتفر  مدينة زلة (7)ال اااره الخشااااو ى اااا ة ىلأل الح ااارا  ما اليل والي ااابو وك لأ صاااناعة السااا  

ا اناعة المراوح اليدوية الم ركشاة ارسارك عربية اديعةو وكا  لساركنة أي ااض ،افرش    صاناعة المنتجا  ال رفية 
 .    (9)لجرواو ويعد الجرا السركن  ما أارا أ راع الجرواوعلأل رأسفا ا

ما خ   ما ساااعق ي حظ أ  الغالب علأل   ه األ شااا ة أ فا صاااناعا  يدوية مترار ة ،اااا فا ،اااا  أي مما   خر 
ما الع او ودد كا  للنساااف اور كعير  يفاو ى ااا ة ىلأل اعش ال ااناعا  األخرى المت ررشو الت  اعد دليلة ميار ة 

  ناعا  التيليديةو كما أ  معظم المراا الخاك الداخلة    العملية ال نا ية ذا  منشا محل . اال
 ثانيًا: الدعم الحكومي للنشاط الصناعي

أسفم  الحمرمة االتعاو  م  منظما  اولية    اعم الي اع ال ناع  للر   ما مسترى العامليا واحسيا األااف 
 ااا :واراش المنتجو وامثي   ا الدعم    

                                                           
 .98و 99الم در  سس و ص  (1)

 .7من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  ايرير من ية   ا  عا (4)

 . 1ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (7)

 .7 -4و ص 8898يناير  89و 859اريد   ا و العدا  (9)
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 (183الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

ك 8871ااسي  مرك  لل ناعا  اليدوية امساعدش كي ما ممتب العمي الدول  وبعثة العمليا  األمريمية عاك  -8
،اااااخ اااااااض ما  19و   ااااا ض عا ادريب ما ييارب ما (5)لمعاو ة ساااااما  المن ية    اساااااتغ   المراا الخاك المحلية
 .    (8) راع مختلسة ما المنسراا  الساخرشاأل ال  علأل األ را  اليدويةو األمر ال ي أسفم    ى تاو أ

متدرب وعامي ما  499ك ىلأل 8892وبمرور الرد  زاا عدا المتدربيا والعامليا في  حيث وصي عدا م    عاك 
،ااااافراض أاراض  81و ويتيا اااااأل المتدرب أ ناف  ترش ادريث     المرك  الت  ا اااااي ىلأل (2)العن اااااريا الراال  والنسااااااو 

 . (1)در،اض  99يرمياض ددره 
اني  ليع   87.999ك كا  ددر ا 8898/8854ودد خ    ل  الدولة مي ا ية ما  ما الخ ة الخمسية الثا ية 

 .(4)وذلأ اغية ا رير مختلف األ ش ة ال نا ية ااخي المرك 
الحمرمة علأل مسااااااااااااااا دش ال ااااااااااااااناعا  التيليدية    مدينة  ا و وذلأ ما خ   االيف خعير لتدريب  عمل  -2

أ،اااااااافرو كما دام  ىاارش   ا  اترزي  مثالغ مالية لت رير  1األ ال  علأل ال ااااااااناعا  النحاسااااااااية والس ااااااااية ولمدش 
انيفاض ليعياضو و    8879 ا   انيفاض ليعياضو و   8179ال ااااناعا  التيليدية وكا   علأل النحر التال :    مرزر 

 .  (7)اني  ليع  199ارا ا 

                                                           
(5) United Nations Technical Assistance Mission In Libya, An Account Of Past And Current Work In 

Libya By The United Nations 1951- 1961, P 12 

 8أر،ااااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو ايرير التنمية اادت اااااااية    ليعياو العنأ الدول  لز شااااااف والتعميرو الج ف الثا  و  (8)
 .118كو ص 8899ىاريي 

ف وك لأ: اريدش 81كو ص 8891 و السااانة الحااية عشااارشو مرك  ال اااناعا  اليدويةو ساااعفاو  راال و298مجلة المعر ةو العدا  (2)
 .1كو ص 8899ىاريي  81و 821  ا و العدا 

 .21 -25ايرير عا ادت اايا  المنا ق الجنربية الر   الرا ا وادتراحا  التنمية    المستيعيو م در سااقو ص  (1)

كو م اااااالحة 8898/8854ية الثا ية أر،اااااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو مسااااااراش الخ ة الخمساااااا (4)
 .97اإلح اف والتعدااو المملاة الليعيةو ص 

رحيم كاهم الفا،ااااااااام و األو ااااااااااع اادت اااااااااااية واااتما ية     ا  خ   الساااااااااتينا  ما الير  الما ااااااااا  ما خ   و ييتيا  (7)
حسرها  والدراساااااااااا  التاريخيةو يناير و السااااااااانة التاساااااااااعة عشااااااااارشو المرك  الر ن  للم8معاصاااااااااراياو مجلة الثحر  التاريخيةو العدا 

 .  817 -814كو ص 2995
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أساااافم  وزارش ال ااااناعة    ا رير صااااناعة السااااجاا اسااااعفا وذلأ ما خ   ى شاااااف مجم  صااااناع  اديد     -1
ك ااالا  ومعادا  وأ را  ميماا يمياة حاديثاة اادا ما التجفي ا  الياديماة المتر رش امرك  ال ااااااااااااااناعا  8898ماارس 

و   ىاارش الم ااان  الجديد م  المراط  ال ااانا ية الت  يمتلافا الي اع الخاصو وذلأ ما خ   ال اااغرىو كما اعا
ايااديم المراا الخاااك والمعاادا  والتسااااااااااااااريقو وار ير وسااااااااااااااااوااي النيااي و ير ااا ما الخاادمااا  احاا  ى،ااااااااااااااراه المجم  

 .    (9)ال ناع 
ك 8891ماير  19فا وزير ال اااناعة    اعم  الحمرمة المرا ق ال ااانا ية وذلأ ما خ   ال يارش الت  داك ا -4

 .  (8)ىلأل م ن  امرر  ر و ومجم  ال ناعا  ال غرىو    ض عا المرا ق ال نا ية    كي ما  دام  وارو
عمل  الحمرمة علأل الر   ما مساترى العامليا االي اع ال ناع  وذلأ ما خ   ىدامة اورا  ادريعية حيث  -7

لمساااااااااتفد ةو  س  مرك  ادريب ساااااااااعفا ا تتح  الدورش التدريعية    السترش ما طا   واية   ا  ما  اااااااااما األماطا ا
ك    مجا  صااناعة األح ية وال ااناعا  الجلدية األخرىو والتس اايي والخيا ة 8/88/8894ك ىلأل 8/88/8891

سااااااااانةو  27سااااااااانة وا ا يد عا  89و ير ا ما المفاو وكا   الدورش للشاااااااااثاب المحلييا ال يا ا ايي أعمار م عا 
 . (2)   ض عا منحفم مما اش مالية أ ناف  ترش التدريبو وااميناض عند ىصااة المتدرب

ى ا ة ىلأل اورش ادريعية أخرى امدينة سعفا علأل ،ئر  الم اا  االم اا  الحمرمية  ظمتفا وزارش ال ناعة االتعاو  
ا مما اش يتيا اااااأل المتدرب ما خ لفم  وزارش األ ثاف واإلر،اااااا للتدريب علأل  نر  ال ثاعة والتجليد والت ااااانيفو و 

در،ااااااااض    اليرك الراحد لليا نيا ااخي المدينةو واني  ليع  واحد للمتدربيا ال يا يي نر  ااألماطا  99مالية ددر ا 
 .             (1)الثعيدشو    ض عا  ما  الحمرمة لتاميا المتدربيا

مة عمل  علأل محاولة احسيا النشاق ال ناع و والر   االنظر ىلأل ما ام  رح     السيار السااق  جد أ  الحمر 
 ما ىمما يا  العامليا ما خ   الدورا  التدريعيةو والمنق الماليةو و ير ا ما الحرا  . 

 ثالثًا: أثر النشاط الصناعي على سكان المنطقة 

                                                           
 -كو  ر ة ال اااااااااناعة والتجارش ا راال  الغرب8898/ 8891المرك  الر ن  للدراسااااااااا  والمحسرها  التاريخيةو الدليي التجاري  (9)

 .879ليعياو ص 

 .8كو المملاة الليعيةو ص 8891ماير  29و 4اريدش اليركو العدا  (8)

 ك.8897و خاص االمؤسسا  ال نا ية 88/ا/88مدينة زليتاو ملف ردم أر،يف  (2)

 ك.9/8897أر،يف مدينة زليتاو او  ردم ملفو مراسلة ما وكيي وزارش ال ناعة ىلأل محا ظ م راا  لشفر  (1)
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 (185الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

  ا  الشااااا   اسااااترععمما ا ريب في  ى  األ شاااا ة ال اااانا ية عمرماض كا  لفا أ ر ا علأل السااااما   س  من ية ار 
 . (4)( يعيا ذلأ8أعدااض ا ااس افا ما أ ال  المن ية والجدو  ردم )

 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

 الير ة

 41 العناف والتشييد 
 18 الخيا ة
 9 النجارش

 8 صناعة األح ية
 8 صناعة الخع 

 اردا

 49 العناف والتشييد 
 4 الحدااش
 2 الخيا ة

 8 صناعة األح ية

 و  ريأ

 72 العناف والتشييد 
 81 صناعة األح ية
 81 الخيا ة
 7 الحدااش
 8 النجارش

 8 صناعة الخع 
 

ما خ   الجدو  السااااااااااااق ي حظ أ  د اع العناف اسااااااااااترعب أعداااض كعيرش ما أ ال  المن ية امختلف المديريا و 
و  ا  ااج عا النف ااة العمرا ية الت  ،اافدافا الع ا اعد اسااتاشاااه النسض أواخر الخمسااينيا  ما الير  الما اا و 

  م الي  ااد  األ ش ة األخرى وعلأل رأسفا حر ة الخيا ة. 
اني  ليع   2.27 –8.27  ارا  الشاااا   أي ااااض كا   أارر ال يا يعملر     صاااناعة مراا العناف اتراوح ما و 

 . وربما   ا األمر اعي معظم األ ال  ينخر ر       ا المجا .(8)   اليرك الراحد
                                                           

 .12و 28و 29ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (4)

 .7و ص ارا  الشا  و م در سااقايرير من ية   ا  عا من ية  (8)
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 (186الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

عداا يعاب أ و   من ية مرزر أي ااض كا  للنشاق ال ناع  اااااااااااااااااثير مثا،ر علأل حياش السما  وذلأ ما خ   است
 .(2)( ير ق ذلأ2منفم للعمي    مختلف األ ش ةو والجدو  ردم )

 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

 مرزر 

 8 صناعة األح ية
 28 الخيا ة
 1 النجارش

 81 صناعة الس  
 2 ال يا ة
 2 الحدااش

 ارا ا

 4 الحدااش
 1 النجارش
 8 الحياطة
 1 الخيا ة

 زويلة
 8 الخيا ة

 1 صناعة األح ية

 أك األرا ب
 89 الخيا ة

 8 صناعة األوا  
 87 صناعة الال 

 81 الخيا ة وااي عتثة
اااالنظر ىلأل الجاادو  الساااااااااااااااااق ي حظ أ  حر ااة الخيااا ااة ا خرق افااا عاادا كعير ما العااامليا ميااار ااة اثاااد  المفا 

 األخرى    كي مديريا  المن يةو ولعي ذلأ راا  ىلأل احتياو السما  لفا. 

                                                           
 . 21و 25و 28و 87و 7ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (2)
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 (187الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

ى اا ة ىلأل ذلأ اساترعع  صاناعة الثساض ال ارفية واأللثسة وأ  ية المنا د والحياوب اليدوية ال رفية المراراش 
عام ض ما الراا  والنسااافو و اام  صااناعة المسرو،ااا  ما  29امديرية ارا ا مجمرعة ما العامليا الغ عدا م 

 .  (8)أ،خاص 9سعف النخيي 
الجنربية  س  من ية ساااااااعفا ك لأ  ااااااام عدااض كعيراض ما العامليا     ،ااااااامي اا ير النشااااااااق ال اااااااناع  كي المنا ق

 . (2)( ير ق ذلأ1مختلف األ ش ةو والجدو  ردم )
 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

 سعفا

 881 العناف والتشييد
 899 السجاا والحياطة
 2 صناعة الخع 
 51 الخيا ة

 1 صناعة األلثسة

 اااية

 87 الخيا ة
 89 صناعة األح ية
 899 صناعة السجاا
 9 العناف

 82 صناعة الخع 

 المفدية
 87 الخيا ة

 1 صناعة األح ية

  دوش
 2 الخيا ة

 2 صناعة األح ية
 87 العناف والتشييد

 المنشية
 79 الخيا ة

 82 صناعة األح ية
                                                           

ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص ف وك لأ: 28و ص ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااق (8)
99. 

 .81اقو ص ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سا (2)
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 (188الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 892 العناف والتشييد الجديد
 1 صناعة األلثسة الير ة
 19 العناف والتشييد اليارش

يت ق ما خ   الجدو  السااق أ  أطثر األ ش ة ال نا ية استيعاااض للعامليا كا   شاق العناف والتشييد وصناعة 
الساجاا لار  األولأل أطثر ا تشاراض احمم النف ة العمرا ية الت  زامن  استخراو النسض كما أسلسناو أما الثا ية  نااجة 

 نرعا . عا كثرش ااستف   ما دعي األ ال  لف ه الم 
طما اسااااترعع  صااااناعة الثسااااض ال اااارفية واأللثسااااة وأ  ية المنا ااااد والحياوب اليدوية ال اااارفية المراراش امديرية 

 .   (8)عام ض  19الجديد مجمرعة ما العامليا الغ عدا م 
لم ييت ااااار أ ر   ا النشااااااق علأل مدينة او   ير ا  س  من يت   ا  وأورا ا حظ  النشااااااق ال اااااناع  اا خراق 

 . (2)( يعيا ذلأ4اا كعيرش ما أ ال  المن يةو والجدو  ردم )أعد
 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

  ا 

الحدااش متمثلة    صناعة 
السماطيا وبعش األعما  

 الحديدية األخرى 
82 

 2 صناعة األح ية
 1 الخيا ة

 8 ميما يما ا ليق م خا 
حره  سرية يعملا علأل حساب 

 الحداايا
879 

 سرال 
 7 الخيا ة

 8 صناعة األح ية
 1 العناف والتشييد

                                                           
 .99ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص  (8)

 .88و 87ايرير من ية   ا  عا من يت   ا  وأورا او م در سااقو ص  (2)

 



  م(2595-2591وأثره على المجتمع )فزان  النشاط االقتصادي في                     محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 
   سالم عمار الجحيدري                                                                                 

 

 

   
 (189الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

يتعيا ما خ   ما ام عر ا     الجدو  الساااق أ  صاناعة الحدااش ما أطثر األ ش ة ال نا ية الت  استرعع  
 عدااض كعيراض ما العامليا وخاصة ما العن ر النساو و وربما يرا  ذلأ ىلأل رواو   ه ال ناعة    المن ية. 

طا  للنشااااااااااااااق ال اااااااااااااناع  أ مية    حياش دا ن  المنا ق الجنربية  س  من ية الجسرش ا خرق ا  أعداا كعيرش  ما 
 . (8)( يعيا ذلأ7األ ال و والجدو  ردم )
 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

 زلة
 29 الخيا ة

 4 صناعة األح ية
 2 العناف والتشييد

 مدويا
 9 الخيا ة
 2 والتشييدالعناف 

 السيفاف
 1 الخيا ة

 8 صناعة األح ية
االنظر ىلأل الجدو  السااااااااق ي حظ أ   شاااااااق حر ة الخيا ة كا   األطثر ح اااااارراض حيث  اااااام  أطعر عدا ما  

 العاملياو وذلأ احمم ااحتياو المت ايد لف ه الم نرعا .  
عام ضو  85ىاارياض و نياضو   ااا ض عا  87ى اااا ة ىلأل ذلأ ا،اااتغي ام ااان  امرر  ر  وب اااسة ااومة ما ييارب ما 

أ،اافرو وكا  عملفم ان  الثامار  9عامي  خريا يعملر  أ ناف مرساام ان  الثامار ال ي يسااتمر لمدش  299وحرال  
و كما اساتي ب د اع العناف والتشييد    كي ما  ر  وسركنة (2)و،اراف ا و يلفا ما مختلف المنا ق ىلأل الم ان 

،ااااااخ ااااااض ما زلة    ،ااااااركا   29اني     اليركو كما يعمي  2  أارر عما  العناف ،اااااخ و وكا  899وواا  
 .    (1)،خ  يعملر      راال  وبنغازي  499،خ اض  خرو     سعفا ومرسأل العرييةو    ض عا  19النسضو و

دا كعير ع ُيسفم ما خ   ال رح السااااق أ  وارا الشااركا  النس ية واسااتخراو النسض كا  ل  اور كعير    اشااغيي
ما العمالة الر نية    ميار الشااااركا  والمرا  و ى ااااا ة ىلأل النف ااااة العمرا ية    المد  الاعرى الت  اسااااتي ع  

 أعداااض كعيرش ما العامليا ما المد  األخرى ما اينفا المد  الجنربية.

                                                           
 .28ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (8)

 . 22ايرير عا ادت اايا  المنا ق الجنربية الر   الرا ا وادتراحا  التنمية    المستيعيو م در سااقو ص  (2)

 .28و 5ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (1)
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 (190الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 اإل شاااااااااافا و   ااااااااا ض عاوالدليي علأل وارا عدا كعير ما العامليا    المد  الاعرى  ر ا تماك الحمرمة اي اع 
 . (8)زيااش قيمة أارر العاملياو وزيااش رأس الما  الثاا 

أما عا المراا الخاك المتر رش    المن ية الجنربية الت  يمما اسااااتخدامفا    الجرا ب ال ااااانا ية  يد ،ااااامل       
و (2)أل رأسااااااافا التمررالنسض والج  ورمي ال ااااااارا  واألحجار وال اااااااخرر والحديدو   ااااااا ض عا المراا ال را ية وعل

ى ااااا ة ىلأل ال ااااره ال ي يتم اسااااتعمال     صاااان  اللحمةو أما ال ي يتم اسااااتعمال     صاااان  ساااادى األراية  يتم 
 . (1)استيرااه ما الخاروو وك لأ الي ا والحرير ال ناع 

لعفا فا يتم اطما يتم اسااااتيراا المراا الخاك الداخلة    صااااناعة األح ية ما ار   واشاااااا والسااااراا  وبعش من     
 -827ما  راال و و  ه ال ااناعة لفا مراوا مال  علأل أ ال    ا و حيث يتراوح ساااعر الح اف اعد ا ااانيع  ما 

أياكو وك لأ  1در،اااض ميااي مدش عمي ا اتجاوز  49 -25در،ااضو ويتراوح عاود الربق اعد خ ام األارر ايا  877
وج ومراوا مال  يعرا علأل المجتم  وما اينفا منتجا  اعش المنتجاا  المحلياة األخرى الت  كاا  لفاا ساااااااااااااارر را

 119در،اااااااااض أي اربق ميداره  929النسااااااايج حيث يثاع الرااف الراحد الم ااااااانرع ما ال اااااااره الخشاااااااا امعلغ ددره 
 .  (4)در،اض 

 النشااااق ال ااااناع  عمرماض اشااالية التيليدي والحديث    مرحلة الدراسااااة كا  ل  أ ره اإليجاا  علأل المجتم  الس ا  
ما حيث عدا العامليا وقيمة األاررو  ير أ  هفرر النسض ووارا ى شااااافا  اديدش    المد  الاعرى كا  ل  أ ره 
علأل األ شااااا ة وال ااااانا ية اساااااعب  جرش العامليا والتحادفم االعمي    الأ اإل شاااااافا  والشاااااركا  النس يةو وذلأ 

 احمم السارر    األارر.   
 المحور الثالث: النشاط التجاري 
 أواًل: المحال التجارية والسلع المبيعة

                                                           
 .  44ايرير من ية   ا  عا اإلدليم الجنرب و م در سااقو ص  (8)

 .98الم در  سس و ص  (2)

أر،يف م ره ليعيا المرك يو انجاميا  يجن و ايرير عا التنمية اادت ااية واااتما ية    ليعياو اعثة األمم المتحدش    ليعياو  (1)
 .88كو ص 8872ايسمعر  87

نا  مأر،ااااااااايف م اااااااااره ليعيا المرك يو أ جي اااا يرا رو ايرير حر  الحره اليدوية الممارساااااااااة    ليعيا  ردفا المتثعة حالياض ومم (4)
 .47و 41و 87و 1كو ص 8878أ س    29ااساع   ادفاو اعثة األمم المتحدش    ليعياو 



  م(2595-2591وأثره على المجتمع )فزان  النشاط االقتصادي في                     محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 
   سالم عمار الجحيدري                                                                                 

 

 

   
 (191الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

اراد العديد ما المحا  التجارية العامة والمتخ ااا اااة    اي  أصاااناه معينة ما السااال و   ااا ض عا اعش      
 األسرار المحلية.

( 9 س  من ية ارا  الشااا    نا  عدش محا  اجارية عامة لعي  الساال  الغ اوية وأخرى لعي  اللحركو والجدو  ردم )
 .(8)ي ذلأيس 

 عدا المحا   رع النشاق المديرية
 الير ة
 

 24 محا  اجارية عامة
 8 محا  اي  اللحرك

 اردا
 27 محا  اجارية عامة 
 9 محا  اي  اللحرك

 أاري وو  ريأ
 12 محا  اجارية عامة
 2 محا  اي  اللحرك

اي  اللحرك وذلأ لحااة الناس اليرمية  يت ق ما خ   الجدو  السااق أ  المحا  العامة عدا ا يسرر ااد  محا 
 للسل  الغ اوية.

والمي را االمحا  التجارية العامة    الت  اعي  التمرر والشاى والسمر واأل  ية المعلثةو واأللثسةو وبعش المراا 
 .    (1)و ومعظمفا مسترراش ما الخارو(2)الحديدية

يراد    من ية ارا  الشااااا   عمرماض أساااارداض محلية اياك ى ااااا ة ىلأل ذلأ يراد    مديرية اردا مخ   واحدو كما 
 . (4)مرش واحدش    األسعرع

 .(7)( ير ق لنا ذلأ5أما    من ية مرزر  فنا   شاق اجاري    مختلف مديريا  المن يةو والجدو  ردم )
 عدا المحا   رع النشاق  المديرية
 22 محا  اجارية عامة مرزر 

                                                           
 .  12و  28 -29ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (8)

 .84ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (2)

 .88قو ص ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در ساا (1)

 .28 -29الم در  سس و ص  (4)

 .28و 21و 25و 28و 87ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (7)
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 (192الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 1 محا  لعي  اللحرك
 1 لعي  اليمق وال ير  محا 

 29 محا  اجارية عامة ارا ا
 1 محا  اجارية عامة أك األرا ب

 زويلة

 8 محا  اجارية عامة
 5 محا  اي  منتجا  الخيا ة
محا  اي  منتجا  صناعة 

 األوا  
8 

 الي رو  
محا  لعي  منتجا  صناعة 

 سعف النخيي
5 

ي حظ ما خ   الجدو  السااق كثرش عدا المحا  التجارية او   ير ا    كي مديريا  من ية مرزرو وذلأ احمم 
 حااة الناس الماسة لف ه السل .  

أما األساااااااااارار العامة    من ية مرزر اياك كي يرك ما أياك األسااااااااااعرع اثاع  يفا عدش أ راع ما الساااااااااال  اتمثي     
 . (8)حره اليدوية ومستح را  إلزالة الرواوق الاريفةالخ ار والتمرر ومنتجا  ال

ا تشااااااار النشااااااااق التجاري    معظم منا ق الجنرب  س  من ية ساااااااعفا  نا  العديد ما المحا  التجارية المتنرعةو 
 . (2)( يعيا ذلأ1والجدو  ردم )

 
 عدا المحا   رع النشاق  المديرية

 المنشية
 81 محا  اجارية عامة 
 1 محا  للح دة

 اااية

 897 محا  اجارية عامة
 8 محا  لعي  اللحرك
 8 محا  للح دة
 4 محا  للعي  الاتب

                                                           
 .84ايرير من ية   ا  عا من ية مرزرو م در سااقو ص  (8)

 .81ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (2)
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 (193الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 1 مح ا  ان يا

 الجديد
 99 محا  اجارية عامة
 1 محا  لعي  اللحرك
 8 محا  لعي  الاتب

 الير ة
 29 محا  اجارية عامة
 4 محا  لعي  اللحرك
 8 محا  للح دة

 1 اجارية عامةمحا   حجارش
 8 محا  اجارية عامة اليارش
 1 محا  اجارية عامة  يرر
 7 محا  اجارية عامة ا ام
 89 محا  اجارية عامة المفدية
 7 محا  اجارية عامة  دوه

 سعفا

 291 محا  اجارية عامة
 1 محا  الح دة
 1 مح ا  ان يا

 1 مخاز  ومحا  لعي  الاتب
 

االنظر    الجدو  السااق ي حظ زيااش كعيرش    عدا المحا  التجارية ميار ة اثاد  األ ش ة األخرىو وذلأ احمم 
 احتياو السما  لمعظم السل  الت  اثاع  يفا.    

 اوالمحا  التجارية    من ية ساعفا اعي  األ  ية المعلثة واأللثسة واألدمشة والحعرب وال ير  والسمر والعفارا و أم
عا األساااارار المحلية العامة  فنا  ساااارر واحدش    ااايةو و خرى    المنشاااايةو و   الجديد ساااارر واحدش أي اااااضو 

 . (8)وسرديا عامتيا    سعفا

                                                           
 .81و 1و ص   عا من ية سعفاو م در سااقايرير من ية   ا (8)
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 (194الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

لم يتردف النشاااااااااااااااق التجاري علأل مدينة او   ير ا  س  مديرية  ا  كا   نا  اعش المخاز  العامة والحرا ي  
 .  (2)حرا ي  عامة 5  ا  لأل  يةو ومخ   واحد عاكو ى ا ة ىلأل العامةو و   مديرية سرال  يراد مخ

مح ض اجارياض معظمفا     ر  وواا  وساااركنة لار    ه المنا ق اربض ايا مدينت   12أما من ية الجسرش  إ  افا 
مح ض    ساااارر ُمغ أل امدينة  ر و وأساااارار أخرى  19مح ا  للعن ياو وك لأ  4 راال  وسااااعفاو ى ااااا ة ىلأل 

 .(1)مشر ة اراا  وسركنة اشتغي  يلة أياك األسعرعم
ى ااا ة ىلأل ذلأ اراد    مدينة  ر  اسااتراحة وم عم وميفألو ومحي واحد لعي  اللحركو ومخ   للاتبو كما يراد 

 .  (4)محا  اجارية أخرى    السيفاف 1محا  اجاريةو و 7مح ض اجارياض عاماضو و   مدويا  82   مدينة زلة 
كو 8871 ر معر 89متجر    مدينة  راال  خاص امنتجا    ا  حمي اسم متجر   ا  ا تتق     طما كا   نا 

و كما حظ  اا تماك كعير ما دعي الحمرمة حيث داك (8)وداد لي  ىقثااض كعيراض ما دعي السااااااااااااااما  المحلييا واألاا ب
 .  (2)أوا  النشاق في روي  وأع اف المجل  التشريع  ووزير المالية واادت اا ا يارا  للردره علأل 

ومن  ا تتاح  واإلقثا  علي  كعير لشااااااااااراف محترياا  اقيية ال اااااااااان  و   ميدمتفا السااااااااااجاا والاليم ومنتجا  النخيي 
 .(1)والسمار والدي و وأ راع أخرى ما المنتجا  النحاسية والحديدية

متنرعة معر اااااااااااااااض لمنتجا    ا  اللم يمتف المتجر اعر  منتجاااا  ااخاي المتجر  يض ااي أدااك    اعش السترا  
 .  (4)منفا السجاا كما أسلسناو ى ا ة ىلأل األدساص والمياعد والستاور وأ  ية ال اوا 

                                                           
 . 88و 87ايرير من ية   ا  عا من يت   ا  وأورا او م در سااقو ص  (2)

 .1ايرير من ية   ا  عا من ية الجسرشو م در سااقو ص  (1)

 .28و 81 -82الم در  سس و ص  (4)

 .4كو ص 8871 ر معر  22و  راال و المملاة الليعيةو 811اريدش الراودو العدا  (8)

 .2كو ص 8899ىاريي  81و 818العدا اريدش   ا و  (2)

 .2كو ص 8899سعتمعر  29و 874الم در  سس و العدا  (1)

مارس  88و السانة السااعةو ال اا  الس ا      منتجا  مرك  ال ناعا  ال غرى    سعفاو  راال و 851مجلة المعر ةو العدا  (4)
كو ص 8899أطتربر  28ا  ال ااااغرى      ا و  راال و و الساااانة الثامنةو ازا ار ال ااااناع884ف وك لأ: العدا 81كو ص 8899
29 . 
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 (195الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

ي حظ ما خ   السيار السااق أ  النشاق التجاري    واية   ا  كا  متعدا األ ش ة ومتنرعاضو  ير أ  الم حظ 
الت  يحتاافا معظم الساااااااما و ى اااااااا ة ىلأل األسااااااارار المحلية اليرمية علي  كثرش المحا  التجارية الت  اعي  السااااااال  

 واألسعر ية. 
 ثانيًا: أثر النشاط التجاري على حياة السكان

طا  للنشاااااااااااق التجاري أ ر علأل حياش سااااااااااما  المن ية وذلأ ما خ   ممارسااااااااااة عدا كعير ما األ ال  لف ا      
 .(7)ذلأ ( يعيا8النشاق    اعش المديريا و والجدو  ردم )

 عدا العامليا  رع النشاق المديرية

 المنشية
 49 محا  اجارية عامة
 1 محا  للح دة

 اااية

 299 محا  اجارية عامة
 8 محا  لعي  اللحرك
 2 محا  لعي  التثغ
 4 محا  للح دة
 8 محا  لعي  الاتب
 8 مح ا  ان يا

 الجديد
 829 محا  اجارية عامة

 7 اللحركمحا  لعي  
 8 محا  لعي  الاتب

 الير ة
 49 محا  اجارية عامة
 1 محا  لعي  اللحرك
 8 محا  للح دة

 9 محا  اجارية عامة حجارش
 8 محا  اجارية عامة اليارش
 7 محا  اجارية عامة  يرر

                                                           
 .81ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (7)
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 (196الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 8 محا  اجارية عامة ا ام
 29 محا  اجارية عامة المفدية
 89 محا  اجارية عامة  دوه

 
ي حظ ما خ   الجادو  السااااااااااااااااق زياااش كعيرش    عدا العامليا    المحا  التجارية العامة ميار ة اثاد  المحا  

 األخرىو و  ا أمر  عيع  احمم انرع السل  الت  اثاع      ه المحا .  
المجا و  س   الم يتردف النشااااق التجاري    واية   ا  علأل العن ااار الراال   يض اي كا  للمرأش مشااااركة       

امرأش اعي  في  عدش أ راع ما  19من ية مرزر اياك كي يرك ما أياك األسعرع أسرار عامة يشار   يفا ما ييارب ما 
 . (8)السل  متمثلة    الخ ار والتمرر ومنتجا  الحره اليدوية ومستح را  إلزالة الرواوق الاريفة كما ذكر سااياض 

ااو و وسااااااارر واحدش     24ا ق   ا و  فنا  ساااااارر واحدش    اااية افا ا تشاااااار  األساااااارار العامة    معظم من
و و   مديرية اردا يتيا ااااأل العاملر  ال يا (2)ااو  19ااو  أي ااااضو و   الجديد سااارر واحدش افا  24المنشاااية افا 

 .(1)در،ُا    اليرك الراحد 79يشتغلرا    مخ   واحد 
مر ا ا ب لشاريحة كعيرش ما سما  المن ية سراف كا     المحا  ما خ   ما ُ رح ساااياض يعد النشااق التجاري 

التجارية أو    مح ا  العن ياو أو    األساااااااارار العامةو كما أ   امي  امشاااااااااركة المرأش الس ا ية الت  ادتحم    ا 
عاض جالمجا  و،ااااااااااارك  الراي    اي  العديد ما الساااااااااال  المختلسة الت  يحتاافا أ ال  المن يةو كما أ   كا  مشاااااااااا

 لأل ش ة اادت ااية األخرى سراف منفا ال را ية أو ال نا ية وذلأ احمم اي  سل  ذا  منشا محل . 
 الخاتمة

 ا من  الخاامة أ م النتاوج الت  ارصي لفا الثاحث والمتمثلة    ااا :  
يي الجرفيةو وأ م المحاصاعد ملاية األرا ا       ا  ملاية خاصاةو كما اعتمد  ال راعة    الري علأل المياه  -

 ال را ية امثل     التمرر.
حظ  النشاااااق ال راع  االدعم الحمرم  المتمثي    عدا ما الجرارا  ال را ية والمر،ااااديا ال راعييا واإلدرا   -

 ال راع و    ض عا مد الس ح االع ور ال را ية والمعيدا  و ير ا.

                                                           
 .84و ص ة   ا  عا من ية مرزرو م در سااقايرير من ي (8)

 .81و 1ايرير من ية   ا  عا من ية سعفاو م در سااقو ص  (2)

 .28 -29ايرير من ية   ا  عا من ية ارا  الشا  و م در سااقو ص  (1)
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 (197الصفحة )   م2202 يونيو هـ /4111 ذو القعدة/  العدد الرابــــع

 عا أل النشاق ال راع  العديد ما ال عربا  كا  ما أ مفا زحف الرما  علأل اااار واألرا   ال را ية.      -
كا  للنشااااااااق ال راع    ار ىيجااية علأل المجتم  وذلأ ما خ   ا خراق عدا كعير ما أ ال  المن ية     -     

و النسض  اار عدا كعير ما السااااما  ىلأل منا ق مفنة ال راعةو  ير أ   ارارا ال ااااعربا  سااااالسة ال كر واسااااتخرا
أخرى والتحيرا االعمي    ،اااااااااااركا   س ية و   أعما  العناف والتشاااااااااااييد الت  اعد األطثر اخ ض واألدي افداضو األمر 

 ال ي عاا االسلب علأل النشاق ال راع .
دية لتمرر وصاااااناعا  ايلياحت ااااان    ا  عدا ما ال اااااناعا  التيليدية والحديثة كا  أ مفا صاااااناعة النسااااايج وا -

 أخرى متنرعةو منفا ما ام ا ديره ومثا  علأل ذلأ صناعة التمرر.
ى  المراا الخاك الداخلة    ال اااناعة معظمفا محليةو وعلأل ساااعيي المثا  صاااناعة  حا الحعرب الت  اعتمد   -

 . علأل ى تاو المن ية ما اليمق والشعير وال رشو و ير ا ما ال ناعا  التيليدية األخرى 
اعم  الحمرمة النشااااااق ال اااااناع  وذلأ ما خ   المسااااااعدا  المالية والدورا  التدريعية وا اااااريف اإل تاوو  -

 وزيارش مسئرل  الدولة ىلأل المنشال  ال نا ية للردره علأل احتياااافا.
لمجتم  اكا  للنشاااااق ال ااااناع  أ ار ىيجااية علأل المجتم  الس ا   وذلأ ما خ   ا خراق عدا كعير ما أاناف  -

 ما العن ريا الراال  والنساو     األ ش ة ال نا ية المتعداش التيليدية منفا والحديثة.
 م    ا  عدااض كعيراض ما المحا  التجارية المتنرعةو وكا  أطثر ا المحا  التجارية العامة و   الت  اعي  السل   -

  ض عا وارا األسرار العامة األخرى.الغ اوية و ير ا الت  يحتاافا المرا ا    حياا  اليرميةو   
للنشاااااااق التجاري   ار ىيجااية علأل المجتم  وذلأ احمم ممارسااااااات  ما دعي عدا كعير ما ساااااااما  المن يةو ودد  -

 امي  امشاركة المرأش      ا النشاق.  
 را ية ما ايا السااااااااال  المعيعة سااااااااال  ذا  منشاااااااااا محل و األمر ال ي كا  مشاااااااااجعاض لثاد  األ شااااااااا ة األخرى ال -

 وال نا ية ما حيث ال يااش    اإل تاو.              
 تبث المصادر والمراجع

 أوال: الوثائق غير المنشورة.
 ك.8897/ 9أر،يف مدينة زليتاو او  ردم ملفو مراسلة ما وكيي وزارش ال ناعة ىلأل محا ظ م راا  لشفر  -8
 ك.8897االمؤسسا  ال نا ية و خاص 88/ ا/ 88أر،يف مدينة زليتاو ملف ردم  -2

 ثانيًا: الوثائق المنشورة.
أر،يف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو ايرير التنمية اادت ااية    ليعياو العنأ الدول  لز شاف والتعميرو  -8

 . 8899ىاريي  8الج ف الثا  و 
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يم ةو ايرير ارا من ياااة   ا  عا اإلدلأر،اااااااااااااايف الفيئاااة الر نياااة للمعلرماااا  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميااا -2
 ك.8895الجنرب و المملاة الليعيةو مارس 

أر،يف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية الجسرشو  -1
 المملاة الليعية.

عفاو لتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية سااأر،ايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض وا -4
 المملاة الليعية.

أر،اااااااااااااايف الفيئااة الر نيااة للمعلرماااا  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميااةو ايرير ارا من يااة   ا  عا من ياااة  -7
 الشا  و المملاة الليعية.

 يت   ا  ر ارا من ية   ا  عا منأر،يف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو ايري -9
 وأورا او المملاة الليعية.

أر،يف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو ايرير ارا من ية   ا  عا من ية مرزرو  -5
 المملاة الليعية.

 ق الجنربية دت اااااايا  المناأر،اااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو ايرير عا ا -1
الر ااااا  الرا ا وادتراحا  التنمية    المساااااتيعيو اإلاارش العامة للشااااائر  اادت اااااااية واااتما يةو  راال و ير ير 

 ك.8898
/ 8898أر،اااايف الفيئة الر نية للمعلرما  والتر يقو وزارش التخ يض والتنميةو مسااااراش الخ ة الخمسااااية الثا ية  -8

  اف والتعدااو المملاة الليعية.          كو م لحة اإلح8854
أر،يف م ره ليعيا المرك يو أ جي اااا يرا رو ايرير حر  الحره اليدوية الممارسة    ليعيا  ردفا المتثعة  -89

 ك.8878أ س    29حالياض ومممنا  ااساع   ادفاو اعثة األمم المتحدش    ليعياو 
  يجن و ايرير عا التنمية اادت اااااية واااتما ية    ليعياو اعثةأر،ااايف م اااره ليعيا المرك يو انجاميا  -88

 ك.8872ايسمعر  87األمم المتحدش    ليعياو 
كو  ر ااة التجااارش 8891/8898و اااوق المرك  الر ن  للاادراسااااااااااااااا  والمحسرهااا  التاااريخيااةو الاادليااي التجاااري  -82

 ليعيا.   -وال ناعة ا راال  الغرب
81- United Nations Technical Assistance Mission In Libya, An Account Of Past And 

Current Work In Libya By The United Nations 1951- 1961.                       :الكتبثالثًا . 
   ك.8891 ويعيال-و ممتثة النررو  راال ال ثعة األولألال ا ر أحمد ال اويو معجم العلدا  الليعيةو  -8

 : الدوريات. رابعاً 
 ك.8871 ر معرو  22و  راال و المملاة الليعيةو 811اريدش الراودو العدا  -8
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 ك.8891ماير  29و المملاة الليعيةو 4اريدش اليركو العدا  -2
 ك.8899ىاريي  81و سعفاو المملاة الليعيةو 821اريدش   ا و العدا  -1
 ك.8899ىاريي  1و سعفاو المملاة الليعيةو 818  ا و العدا  اريدش -4
 ك.8899سعتمعر  29و سعفاو المملاة الليعيةو 874اريدش   ا و العدا  -7
 ك.8898يناير  89و سعفاو المملاة الليعيةو 859اريدش   ا و العدا  -9
 ك.8898ير ير  7و سعفاو المملاة الليعيةو 815اريدش   ا و العدا  -5
 ك.8898ير ير  88و سعفاو المملاة الليعيةو 888يدش   ا و العدا ار  -1
األو اااااع اادت ااااااية واااتما ية     ا  خ   السااااتينا  ما الير  الما اااا  ما رحيم كاهم الفا،اااام و  -8

للمحسرها   ر ن و المرك  الشو الساااانة التاسااااعة عشاااار 8خ   و ييتيا معاصااااراياو مجلة الثحر  التاريخيةو العدا 
      ك.2995راسا  التاريخيةو يناير والد
و السنة السااعةو ال اا  الس ا      منتجا  مرك  ال ناعا  ال غرى    سعفاو 851مجلة المعر ةو العدا  -89

 ك.8899مارس  88 راال و 
أطتربر  28و السااااااااانة الثامنةو ازا ار ال اااااااااناعا  ال اااااااااغرى      ا و  راال و 884مجلة المعر ةو العدا  -88

 .ك8899
 ك.8891و مرك  ال ناعا  اليدوية سعفاو  راال و شو السنة الحااية عشر 298مجلة المعر ةو العدا  -82
أ س    29و السنة الثالثةو  راال و 8ال ناعة والت ني     ليعياو مجلة ليعيا الحديثةو العدا عل  ايريو  -81

 ك.8897
 : المواقع اإللكتروني.خامساً 
8- https://ar.wikipedia.org 

 
 

        المالحق
 (8ملحق ردم )

 
 ك8891-8872خري ة ار ق واية   ا  ما ايا وايا  المملاة الليعية المتحدش ما عاك 
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 ك8898-8891 أوباري( ما ايا محا ظا  المملاة الليعية ما عاك-خري ة ار ق محا ظا    ا  )سعفا

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3696-3691التقسيم اإلداري للمملكة الليبية من عام   
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