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العصورعبروتطورهاالليبيةالبحريةالموانئنشأة

موضوعاتكأحد،العصورعبروتطورهاالليبيةالبحريةالموانئنشأةالبحثهذايتناول
العصورففي،الدراسةمنطقةفيالساحليةالمدنونمونشأةفيتأثيرمنلهلما،النقلجغرافية

وازدهرتونمت،للمالحةتصلحطبيعيةمرافئبهاالتيالمواضعفيالمدنأهمنشأتالقديمة
كمدينتيأطالالًوأصبحتبعضها،وأضمحلبموانئهاالتجاريةالحركةازدهارمعالمدنهذه

الموانئهذهمالمحإظهارمحاولةإلىتهدفكما،مينائهماباضمحاللوتوكرةطلميثة
البحريةللمالحةوخدماتهابهاالمحيطةالعمرانيةللمناطقكممراتفعاليتهاومدىوخصائصها

.الدوليةوالتجارة
المقدمة

الموانئلنشأةصحيحفهمإلىترشدناأنهافيللموانئالتاريخيةالدراسةأهميةتكمن
فتاريخ،الحاليوضعهاإلىوصلتحتىبهامرتالتيالمختلفةالفتراتخالل،وتطورها

نفسهاالحضارةتاريخباعتبارهإليهينظر،مواقعهاتاريخالتحديدوجهعلىهوالذيالموانئ
فكلما،معاًاالثنانوتطورنشأفقد،وتطورهاالمالحةبنشأةالموانئتاريخويرتبط،(1)

تنشأحيث،الموانئفيازدهارذلكصاحب،وحجماًعدداًالسفنوازدادتالمالحةازدهرت
.(2)السفنتلكخدمةعلىقادرةلتكونالقديمةالموانئوتطورجديدةموانئ

علىللتعرفالعصورعبروتطورهاالليبيةالبحريةالموانئنشأةالبحثهذايتناول
المراحلإلىالتطورهذاتقسيمويمكن،الحاليةالصورةإلىوصلتأنإلىاألولىالبدايات

:التالية
(631ـــم.ق69)اإلغريقيالعهدفيالليبيةالبحريةالموانئ:األولىالمرحلة

التجاريالنقلحركةوازدهارالمبكراالهتمامعلىالتاريخيةالدراساتبعضتؤكد
(شحات)قورينةمدينةتعدحيث،البالدمنالشرقىللجزءاإلغريقياالستيطانفترةخالل

ومنذ،م.ق631عامحوالىأنشأتأنهاويرجح،ليبياشرقفىاإلغريقبناهامستوطنةأول
الوصلحلقةبمثابةكانتالتي،الموانئإنشاءإلىاهتمامهموجهواليبياإلىاإلغريقدخول
موانئوشهدت،أخرىناحيةمنأفريقياوأواسط،ناحيةمنالمتوسطالبحربلدانوبينبينهم
التبادلفيتمثل،قبلمنتشهدهلمتجارياًونشاطاًحركة،الوقتذلكمنذ–ليبياشرق–ومدن

السلعمنالكثيرتصدراإلقليمموانئكانتحيث،وآسياومصراليونانبالدوبينبينهاالتجاري
لى ناطقهذهإ سلفيومأهمها،الم محال وبعضواألخشابوالجلودوالخيولوالصوفوالق

المعدنيةوالقطعالرخاموارداتهتتعدىوال،والرقيقوالعاجكالذهبأفريقياأواسطمنتجات
نجدهالبالدشرقفىاإلغريقىلالستيطانالعامةالتاريخيةالمالمحوبتقصي،(1)الفخاروأواني

نئمنالعديدإنشاءفىتمثل لتىالبحريةالموا التجاريبشقيهاالنقلحركةأغراضتخدما
:يلىماالموانئهذهبينومن،والعسكري
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أبولونيا،(سوسة)قورينىميناء-1
تصلبمسافةالبحرعنتبعدوالتىم.ق631عام(شحات)قورينىمدينةتأسيسعقب

،واالستيرادالتصديرعملياتطريقهعنتتمميناءإنشاءمنلهاالبدكان،كم16حواليإلى
،الوظيفةبهذهليقومالحالىالوقتفىسوسةمدينةبهوجدتالذيالموقععلىاالختياروقعوقد

المرجحومن،(1)قورينىمدينةمنولقربه،الميناءإلنشاءاألماكنأفضللكونهيرجعوذلك
.(2)م.ق620عامقبلأنشأالميناءأن

عددوقلة،قورينىمدينةمنقربهبسبب،البساطةفىغايةاألمربدايةفىالميناءكانوقد
كانوابالميناءالعاملينفإنولهذا،بالميناءالتجاريةالحركةنقصوكذلك،اإلغريقالمستعمرين

اإلغريقعددزيادةومع،بالميناءوجودهميلزماألمركانإذاإال،قورينىفياإلقامةيحبذون
مو هاقورينىون عاً،ورخائ هارلذلكوتب شاطهاإزد جارين خذ،الت ناءأ موالمي ويتطورين

م.قالرابعالقرنمنالثانيالنصففىمزدهراًكانالميناءأنالتاريخيةاألدلةوتؤكد،بالتدريج
شارةتحمل،بهخاصةعملةيسكقورينىميناءأخذالفترةهذهفىأنهاألدلةهذهأهمومن،

ميزة لكعنعبارةوهيم حريالحيوانذ لذيالب كثرا شاطئقربي عرفال سموي "با
ياءلدىوكان،"الكبوريا ناءفيتجاريةمخازنقورينىأغن يامي المصريونوكان،أبولون
أنواعوأغلىالسجادأنواعوأفضلالكتانمنالمصنوعالنسيجأنواعبأرقىإليهيأتونالقدماء

منكبيرةكمياتالميناءهذاطريقعنذلكمقابلويأخذون،البخوروكذلكالكريمةاألحجار
كانكما،بالعسلمملؤةأخرىوكذلك،الزيوتأنواعبأرقىمملؤةوجراراًوالجلودالصوف

الجثثوحفظالجروحلمداواةيستعملكانالذيالوردروحالمكانهذامنيشترونالمصريون
األثاثمنأنواعاَمنهايصنعونالرومانكانالتيالحمضياتأشجارأخشابكذلك،التعفنمن

ممتلكاتاعتبر،م.ق325عامالميناءعلىاستيالئهعندثيبروناألسبرطيالمغامرأنكما،
،وحماسهمنشاطهمليثير،جنديا7000ًعددهمالبالغجنودهعلىووزعها،حربغنيمةالتجار

الممتلكاتهذهقدربعظميوحى،الجنودمنالعددهذاعلىالممتلكاتهذهتوزيعأنفىشكوال
الميناءفييعيشكانأنهمنبدالالحالوبطبيعة،وثرائهالميناءعمرانمدىيوضحثمومن،

،وقد(3)وتفريغهاوشحنهاوتخزينهاالسلعبنقليشتغلونكانواممنكثيرونالتجارجانبإلى
مدينةمنجزءأُعتبرحيثاإلغريقيالعهدطيلةقورينىميناءاسميحملحالهعلىالميناءبقى

مدينةمنهوكونقورينى،عنالميناءهذابفصلالبطلميالعهدفىبطليموسقامحتى،قورينى
خاللتجارياًنمواًذلكإثروميناؤهاالمدينةشهدتو،أبولونيااسمعليهاأطلقبذاتهاقائمة

.(4)م.قوالثالثالثانيالقرنين

ناءعالقةزادتالبطلميالعصروخالل لدانمعالتجاريةالمي المتوسطالبحرحوضب
جارةونمت جةالخارجيةالت تدعيمنتي مةل هاالبطال فاظذلكفيساعدهموقد،ل بجيشاالحت

إلىواألخشابوالخيولالهلييسيتي،العالمأغلبإلى*السلفيومصدرحيث،قويينوأسطول
والرخامبالفخارالمحملةالسفنإليهوترد،أثيناإلىالحيواناتوجلودوالصوفوالقمح،مصر

،جوثيونوعن،كم600منأكثركريتعنيبعدالالميناءهذاوكان،(1)اليونانبالدمن
حينفي،كم600منبأكثر،أثيناميناء،بيرايوسوعن،كم450منأكثراسبرطةميناء
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بطبيعةكانتقورينىلميناءوثيقةعالقاتهناكفإن،كم800االسكندريةعنالميناءهذايبعد
.(2)منهاالنسبياإلغريقيةالموانئهذهلقربوذلك،اليونانبالدمعالحال

ارسينوىــ(توكرة)توخيرةميناء-2

620عامحواليفىتوخيرةبتأسيسقامواالذينهمقورينىمنمهاجرينأنيعتقدكان
نوعأليالفتقارهانظراً،بالمدينةميناءوجودعدمهوطويللوقتالسائداالعتقادوكان،م.ق

تحتاألثريالمسحبعدولكن،صناعيلميناءأثرأىبهاليسوكذلك،الطبيعيةالحمايةمن
ثالثهناكأناتضح،1972عامبلندنالليبيةالجمعيةدراساتبعثةبهقامتالذى،البحرمياه

،الشاطئمنيخرجانرصيفانمنهما،الميناءأخذهالذىالشكلتحددصخريةكتلبهامناطق
فىالنظرخاللومن،مرفآنيوجدالجانبينوعلىمتراً،220طولهيبلغبدائىحاجزيحميهما
.(3)البطلمىالعهدفىإنشاؤهتمالميناءأنتبينالرصيفينتخطيط

برينيكي(بنغازى)يوسبريدسميناء-3
التيالمتعاقبةالمدنمنسلسلةفيحلقةآخرالشرقيةليبياعاصمةبنغازيمدينةتعد

القادميناإلغريقالمستوطنينأنشأهاوقد،تاريخهامنمختلفةفتراتفيبرقةحكملهاخضع
الشماليالطرفعلىاألمربادئفيالمدينةموقعاختيارتموقد،(4)م.ق515عامقورينىمن
وذلك،اإلسالميةعبيدسيدىمقبرةاآلنتحتلهالذيالموقعنفسأي،الحاليةالسلمانىسبخةمن

الشراعيةالمراكبالستقبالعمقهايكفيضحلةبحيرةعنعبارةقديماًكانتالسبخةألنيرجع
وكان،(5)مباشرةالداخليبنغازيبميناءتتصلكانتكما،الوقتذلكفيالشائعةالصغيرة

،جهةمنالليبيةالساحليةالمناطقبيناإلغريقيالحكمأثناءرئيسيتجاريبدوريقومالميناء
.أخرىجهةمنالمتوسطالبحروموانئ

موقعإلىالمدينةنقلوتمالرمالمنحاجزبتكونتدريجياًبعدفيماأقفلاالتصالوهذا
لتيسير"سيودوبيناس"يسمىكان،البحرفييبرزاليابسةمنشريطعنعبارةوهو،جديد

ماوهو،للبحرالوصولدونحالتالتىالرمليةالرواسببسببالمالحةلتعذربالبحراتصالها
تكريماًالسابقاالسممنبدالًبرينيكياسمومينائهاالمدينةعلىوأطلق،خريبيشبرأسيسمى

لميناءكانوقد،(1)الرومانيالعهدنهايةإلىمزدهرةظلتولقد،الثالثبطليموسلزوجة
النقدلنظامقرطاجةإتباععننتجحيث،البطلميالعهدخاللالتجارةفىالهامالدوربرينيكي
فىمهمدورقورينىموانئلعبتوقد،وقرطاجةمصربينتجاريةعالقاتقيامإلىالبطلمى

.وقرطاجةمصربينالطريقمنتصففىلوقوعها،التجارةهذه
المهمةالمواقعبعضمنوالبطالمةاإلغريقاستفادفقد،الذكرسالفةالموانئإلىوباإلضافة

يامنالشرقيالساحلفى رأس)ناوستتموسميناء:أهمهاالموانئإلقامةاستغاللهاوتم،ليب
وعينبمبةوخليج،"البردى"ومنيالوس،"طبرق"وأنتيبرجوس،"درنة"ودارنيس،الهالل
69)منذاإلغريقىاالحتاللخاللالليبيةالموانئمواقعيوضح(3)رقمالشكل.(2)الغزالة

.(631ــــم.ق
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(644ــم.ق146)الرومانيالعهدفيالليبيةالبحريةالموانئ:الثانيةالمرحلة
عدوهمعلىالقضاءوهى،سياسيةأسبابمنهاأسبابلعدةالليبيالساحلالرومانغزا

كما،أفريقيالقارةوالزراعيةالتجاريةاألهميةوهىاقتصاديةومنها،القرطاجيينفىالمتمثل
علىالرومانشجعتالتىالعواملأحدالفنيقيينأيامفىالصحراءعبرالتجاريالنشاطكان

.(1)أفريقيااستعمار
علىروماالنتصارالليبيالقطروالسالمالحضارةعمتالميالدقبلالثانىالقرنوفى

لىنفوذهاوامتد،م.ق146سنةقرطاجنة مدنإ مراكز،ال يةالتجاريةوال طولعلىالفنيق
المتقدمةالرومانيةالقالعتزالوما،فزانشمالالحمراءالحمادةحتىالجنوبوفى،الساحل

إلىأدىالذياألمر،(2)(بونجيم–غدامس)محورطولعلىشاهداًنفوسةجبلجنوبفى
الموانئبتطويرالروماناهتمفقد،واالجتماعيةاالقتصاديةالحياةفىجذريةتغيراتإحداث

وتطويربالزراعةاهتمواكما،وحمايتهاالقوافلطرقعلىوالسيطرة،الطرقنظاموتحسين
مدنأما،(م.ق211–193)سبتيموساإلمبراطورإقليموموانئمدنازدهرتوقد،المدن
علىقضتاإلسكندريةألنوذلك،الرومانيةالسيطرةبعداالزدهاريصبهافلم،برقةإقليم

.(شحات)قورينىمدينةوهىاإلقليممدنألهمالتجاريةاألهمية
ـــىالليبيــــةالموانـــــئأوضــــاععـــــنأمــــا إيجازهــــافيمكــــنالعهــــدهــــذاـف

:(3)اآلتىفى
هذهأصبحتفقد،(لبدة،أويا،صبراته)الثالثالمدنبموانئالتجارىالنشاطازدهار1-

نفسوفى،روماإلىتصديرهاثمومن،أفريقياأواسطسلعالستقبالرئيسةمراكزالموانئ
لىتردالوقت نئهذهإ ثيرالموا سلعمنالك هاال واألسلحةوالفخاروالزجاجالخزفمن

.(4)والحريريةالصوفيةوالمنسوجات
حيث،االفرنجيالثالثالقرنمطلعفيالميناءتصميمأعيدوقد،لبدةميناءتطوير2-

فياألمواجلكسرحاجزرصيفهيئةعلىمحكمببناءالطبيعيةالصخورمابينوصل
مجموعةتحميهصغيرخليجعنعبارةاألصلفىكانالذى،والشرقيةالشماليةالجهتين

،منتظمغيرمضلعشكلعلىالميناءوأصبحوالشرقية،الشماليةالجهتينمنالصخورمن
.(5)الميلأرباعثالثةحوالىمحيطهطولبلغوقد

قدسرت،خليجوساحلالغربىالساحلعلىالصغيرةالموانئبعضأنالمرجحمن3-
(مصراته)كيفاالى:أهمهاومن،آلخرمرفأمنأهميتهتباينتوإن،تجارياًنشاطاًشهدت

(6)(سرت)يوفرانتا،(سلطان)كاراكس،(الحسونيويرات)أسبيس،

الم
صدر

/
حسين
مسعو

أبود
مدينة

،
200
0،

ص
52.
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يا:برقةإقليمموانئاحتفظت4- )أرسينوى(طلميثة)بتولومايس،(سوسة)أبولون
المستوىإلىتصللمولكنهاالتجارىنشاطهامنببعض(بنغازي)برينيكي،(توكرة
عامسفيروساإلسكندراإلمبراطورمقتلوبعد،(1)البطلمىالعهدفىعليهكانتالذى
منللكثيرالساحليةالمدنتعرضتوقدالرومانية،اإلمبراطوريةالفوضىعمت،م235

بهذهاالقتصادىالوضععلىانعكسمما،(2)الليبيةالقبائلقبلمنالوحشيةالهجمات
لبدةوادىسدانهياربسببلبدةميناءالرواسبملئت،م.قالرابعالقرننهايةومع،المدن

،المتوسطوالبحرالصحراءعبرالتجاريةالطرقفتحإعادةالبيزنطيونوحاول،(1)
نوا ستعادةمنفتمك بدةصبراتها ياول هامنجزءوتحسينوأو كن،التجاريةحركت ول
ئلمهاجمة يةالقبا فلالليب بيزنطيينوعجزللقوا تج،حمايتهاعنال تجارةتدهورعنهن

ــحراء ــخم،الصـ ــدوتضـ ــادالنـق ــرائبوازدـي ــن،الضـ ــموـم ــدهورـث ــاطـت النـش
م642عاملبرقةاالسالميالفتحمعإالالوضعيتحسنولم،الليبيةبالموانئالتجارى

–642)اإلسالميالعربيالفتحخاللالليبيةالبحريةالموانئ:الثالثةالمرحلةشك.(3)
(م1551

الفترةفيالتجاريةالـأهميةذاتالموانئبعضكانت،م642عامليبياالعربفتحعندما
فيتذكرأنتستحقلمبحيث،تدهورتقدحالتهاأنأومهجورةأطالالًأصبحتقد،القديمة
فتحهاعندمالبدةمدينةأنكما،(بنغازي)وبرنيق،توكرةمنها،لليبياالعربيالفتحأخبار

(1).السكانمنالقليلحولهاومنمهدمةوجدوها،العرب
أيةتوجدال،الميالديالعاشرالقرنوحتىالعربيالفتحأعقبتالتيالفترةوخالل

القليلةاالشاراتبعضإال،عامةبصفةالليبيةللموانئوالحربيالتجاريالنشاطعنمعلومات
،العربيالقائدطلبعلىبناءاًطرابلسميناءإلىاالسالميةالسفنبعضوصولتؤكدالتي

الميناءنفسمنخرجتكما،(2)مصرإلىالغنائملتحملم649عامفيالسرحأبيبنعبدهللا
عاموفي،(3)تونسفيجربةجزيرةلفتحاألنصاريرويفعبقيادةبحريةحملةم666عام

لفتحطرابلسميناءمنأبحرتعسكريةحملة،المنتصريدعىطرابلسسكانأحدقادم730
خبرةلعدمرجالهجلدتمولهذا،السفنبعضضياعبسببفشلتالحملةأنإال،صقليةجزيرة
،للسفنترسانةبطرابلستوجدكانتبأنهتفيدنافهي،جداًمهمةاالشاراتهذهوتعد،قائدهم
بقيادةالليبيةبالموانئاالهتمامبدأولقد،(4)ايطالياضدالبحريةالحمالتالنطالقكقاعدةتعمل
الناحيتينمنعهدهمفيالموانئازدهرتحيث،م959عامالمغرببالدفيالفاطميةالدولة

الحركةازدهارتؤكدالتياألدلةبعضالعربالجغرافيينلناتركوقد،والعسكريةاالقتصادية
واجدابياوسرتومصراتهطرابلس:أهمهاالعاشرالقرنمنذالليبيةالموانئبعضفيالتجارية
(3)الشكل.(5)وطلميثة
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(.م1911–1551)العثمانيالعهدفىالليبيةالبحريةالموانئ:الرابعةالمرحلة
فقد،أخرىمرةاألجنبياالحتاللإلىليبياتعرضتاإلسالميةالدولةاضمحاللبعد

األتراكذلكبعدجاءثمالزمن،منلفترةيوحناالقديسوفرساناألسبانىاالحتاللإلىتعرضت
ليبيادخلتوبذلك،المستعمرينطردعلىإلعانتهمالليبيينلطلبتلبيةدخلواوالذينالعثمانيون

.العثمانيالعهد
فىسواءالمنطقةعاشتهاالتيالسابقةالعهودمنكغيرهطابعاًالعثمانيالعهدأخذلقد

مدينةتحريرهممنذاهتموافقد،األخرىالجوانبمنغيرهاأوواالقتصاديةالسياسيةالجوانب
وقتخاللطرابلسميناءأصبحبحيث،البحريأسطولهمبتقوية،مالطافرسانمنطرابلس

البحريالجهادحمالتمنهتنطلقالذى،االفريقيالشمالفىالحربيةالقواعدأكبرمنقصير
بطرابلسالحكمباشادرغوتتولىوعندما،األوروبيالجنوبفىالمسيحيةالدولسفنضد

كانواعندمااألوربيونأنلدرجة،المتوسطالبحرفيالرعبتثيرطرابلسسفنأصبحت
سفنمنهللاحفظكم"يقولالذيبالدعاءيودعونالمتوسطالبحرفيموانئهميغادرون
".طرابلس

كسرأجلمنوذلك،البالدعنالدفاعنزعةمنجديدةحالةالليبيينعلىوفرضت
وذلك،البحريةالتجاريةالمنافذمنحولهمممااالستفادةنحوواالنطالقالمحدودالبدائيةطوق
والحد"البندقية–مالطا–جنوه"مناألوروبيةالسفنسالمةلضمانالرسومدفعاتفاقياتإلبرام

وهولندافرنسامنالتجاريةبالسفنمزدحماًطرابلسميناءأضحىحتى،البحريةالقرصنةمن
.تقريباًالصادراتحجممعمتماثالًالوارداتحجموكان،المصنعةبالموادمحملة

معصداقةمعاهداتعقدفياألوروبيةالدولتسارعت،عشرالسابعالقرنبدايةومع
أناألوروبيةالدولحاولتالمعاهداتوبهذه،المدينةإلىبقناصلهاوأرسلت،طرابلسحكومة

طرابلسأسواقفيوبيعهمأسرهمتمالذينمواطنيهاتحرروأن،القرصنةألعمالحداًتضع
كما،والغاراتوالتهديدلالتفاقياتالخرقمنمتتابعةسلسلةالتالينالقرنينمثلوقد،كعبيد

السفنعلاالعتداءعدممقابلتدفعكانتالتيالرسوموهيللغايةمهينةقاعدةخاللهارسخت
.(1)الرسومهذهيدفعأنالمضايقاتهذهلمثلالتعرضعدمفييرغبمنعلىفكان،البحرية

باقيعنيختلف(م1611ـــ1606)باشاسليمعهدفيطرابلسميناءأصبحلقد
والبندقيةتوسكانةلرعاياالتابعةالتجاريةبالسفنمزدحماًأصبحإذ،األفريقيالشمالموانئ
إلى،الدويالتوتلكطرابلسبينالتجاريةالمالحةإعادةفيالسببويرجع،ومالطاوجنوة

البحارةسفنلغاراتالتعرضوعدم،األمانلهاتكفلضماناتعلىالتجارياتسفنهاحصول
طرابلسبينالوديةالعالقاتعودةبأنالقولويمكن،رسوممنتدفعهمامقابلالطرابلسيين

نهايةومع،(2)الزمنمنلفترةالقرصنةحربتوقفعلىساعدتقد،األوروبيةوالدويالت
بخمسلرحالتهااألمانتشترىاألوروبيةالتجاريةالسفنكانتعشرالسابعالقرن

.رحلةلكل)*(سكوريات
ليبياحكمفىأسرتهواستمرت،الحكمعلىالقرمانلليأحمداستولى،م1711عاموفى

شأنلهاوأصبح،القرمانلليةاألسرةعهدفىالليبيةالبحريةونشطت،(3)م1835عامحتى
للباشاترضيةتقدملكىماليةمبالغلدفعأيضاًأمريكاواضطرت،المتوسطالبحرفىكبير

األمريكانالجنوداحتاللفيهاتحولإذ،طرابلسضداألمريكيةالحملةفشلبعدوذلك،يوسف
.(1)األمريكيةبالقواتحلتكارثةإلىدرنةلميناء
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األوربيةالدولمعنشطةتجاريةحركة،العثمانيالعهدفىالليبيةالموانئشهدتلقد
أصبحالذىبنغازىميناءويليه،طرابلسبميناءتتموالتفريغالشحنعملياتمعظموكانت
أهمهاالبضائعمنالكثيرتصديرخاللهامنيتمكانحيث،الفترةتلكمنذالثانىليبياميناء
والشعير،والملح،والصوف،والسجاد،واإلسفنج،المدبوغةوالجلود،والعاج،النعامريش

.(2)والتمور،

السفناستيعابعلىقادراًكانبأنهالميناء1822ــ1821بيتشياألخوانوصفوقد
التياألماكنفيترسوكانتالباشاسفنأنالسكانمنالعديديذكرحيث،المعقولالحجمذات

يزيدالالتيالصغيرةللسفنإالممكنغيرإليهالدخولأنكما،العاديةالمراكبإالتستقبلال
منبعددحمايتهاجودةرغم،فقطالطقسظروفاعتدالوفترات،أقدامثمانيةسوىغاطسها
.(3)مخاطردونإليهاللدخولمرشداستخدامتحتمالتيالصخريةالنتوءات

(1952–1911)اإليطاليالعهدفيالليبيةالبحريةالموانئ:الخامسةالمرحلة

وتأخذتتبلورلمولكنها،عشرالتاسعالقرنمنذمبكراًليبيافىإيطالياأطماعظهرت
وانتهازاً،العشرينالقرنمناألولالعقدغضونوفى،إيطالياوحدةبعدإالمحددةصور

إيطالياوضعت،المغربفىرغباتهاتحقيقفىألمانياوفشلالبلقانحروبفىتركياالنشغال
التركيةالقواتذلكبعدفانسحبت،تركياعلىالحربوأعلنت،م1911سنةليبياعلىيدها

منجديدةحقبةبذلكلتدخلليبيالتدخلااليطاليللنفوذرسمياًليبياضموتمهزيمتهامعلنة
.(4)االستعمار

،لهموالتصدىالمقاومةحركةبدأتالليبيةالشواطئاإليطاليينأقداموطئتأنوبمجرد
فيعليهاالعتمادهموذلك،عموماًالليبيةالموانئبتطويراالهتماماإليطاليةالحكومةوتعمدت
وخشيتهم،الوقتذلكفيالبريةالطرقعليهكانتالذيالوضعبسبب،العسكريالنقلعمليات

بعنايةطرابلسميناءحظيوقد،قواتهمضدالمجاهدونبهايقومالتيالفدائيةالعملياتمن
منسلسلةبتنفيذقامواولهذا،ليبيافيالموانئأكبرباعتباره،االيطاليينقبلمنخاصة

وتجسدت،(5)الكبيرةالسفناستقبالعلىقادراًيصبححتى،لتطويرهواإلنشاءاتاألعمال
جزرعلىلألمواجحاجزتشييدفيتتمثل،بهاالقيامااليطاليونينويالتيالتطويرأعمال
،المذكورللحاجزمالصقةأرصفةبناءوكذلك،متر1000عنطولهيزيدالشماليةالميناء
لطرابلساحتاللهمبعدااليطاليونشيدهاالتيالمؤقتةاألرصفةبعضعلىالمخططاحتوىوكما

،درنةبميناءرصيفينبناءتمكما،(1)ايطاليةومصالحلشركاتمخصصومعظمها،
،طبرقخليجفىرصيفاًأنشأواكما،(2)متر100بطولواآلخرمتراً،350بطولأحدهما

ومصراتهوالخمسزوارةمنكلفىالصغيرةالموانئمنعددأنشأوافقدذلكإلىباإلضافة
.(3)والبريقةالهاللورأسوسوسة

حيثالصغيرةالموانئأهميةقلت،القرنهذامنالثالثيناتفيالطرقشبكةوبتنفيذ
الموانئواجهت،الثانيةالعالميةالحربوأثناء،(4)الداخليللنقلوسيلةأهمالبريالنقلأصبح

رصيفتعرضفقد،المتحاربةالقواتبينالحربيةالعملياتبسبب،المشاكلبعضالتجارية
،الحربخاللوالجويةالبحريةللعملياتونتيجةالبحربفعل،الدمارمنللكثيربنغازىميناء
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ذلكمنبالرغم،األصليتصميمهفىقائمةكانتعيوب،الدمارهذاحدوثفىسارعومما
عيبينمنيعانيكانوالذي،الحربانتهاءبعداألوسطبالميناءالمالحيةالحركةاستمرت
سفناًيستقبلالأنهوثانيهما،العواصفهبوبأثناءإليهالسفنوصوليتعذرأنهأولهمارئيسيين
.(5)متر5حوالي،قدما14.5ًعنيزيدبغاطس

(لودوكتى)اإليطاليةالسفينةإغراقبسبب،درنةبميناءالمالحةحركةقلتكما
،بالغةألضرارطبرقميناءتعرضكما،1940عامفىبالميناءالمفرقعاتمنبحمولتها

بحريةقطعة(121)طبرقخليجفىأغرقتوقد،الحربأثناءوالبحريالجويالقصفبسبب
.للمالحةصالحغيرجعلهمما

(2007–1952)الحديثةالفترةخاللالييبيةالبحريةالموانئ:السادسةالمرحلة
واألخرىاالستقاللبفترةابتدأت،السابقفىعليهكانتعماتختلفمرحلةليبيادخلت

منمزيٍدتحقيقفىالليبيينطموحعلىانعكستآثاراًعنهانجمحيثالبترولاكتشاففي
وتطويربصيانةتسمحالالتىللبالداالقتصاديةالظروفمنبالرغمأفضلومستقبلالرخاء
قواعدإنشاءمقابلأمريكامنالدوليةواإلمداداتالمعوناتعلىالعتمادهموذلك،الموانئ
تشهدلمالنفطاكتشافسبقتالتىالفترةفإنولذا،الليبيةباألراضىوبريطانيةأمريكيةبحرية

1952عامبدأتالتى،طرابلسميناءتطويرعملياتباستثناء،الليبيةللموانئتطويرأي
تطهيرتمكما،(6)ليبيجنيه500.000حواليعليهأنفقحيث،1960عامحتىواستمرت

لمولكن،درنةوادىمنلالطماءنتيجةتراكمتالتيالرواسبمن،1957عامدرنةميناء
عامالواديفيضانبعدالسيما،جديدمنالطمىتراكمحتى،التطهيرعمليةعلىعاميكتمل
1985.

لتصديوالفشلاإلخفاقنصيبهاكانللمنافسةفرديةمحاوالتظهرتحتىالوضعاستمر
بعضدخلتوعندما،المريحةبالطرقالبضائعنقلعلىالسيطرةومحاولة،الكبرىالشركات

تلكوواجهت،وطنيةأساطيلبإنشاءشرعت،البحريالنقلميداناالستقاللحديثةالدول
النقلعلىللسيطرةاألموالرؤوسأهدافأسمىتحقيقأجلمنالمشاكلمنالعديداألساطيل
:التاليةالنقاطفىالمشاكلهذهحصرويمكنالبحرى،

.المصنعةالبضائعلبيعقيودوضع1-
.الناميةللدولالحديثةالتقنيةبيععلىحظروضع2-
.التكلفةأسعاردونماإلىالنقلأسعارتخفيض3-

بعضلدىالفعلردةظهورفىكانتاالقتصاديةالحربلهذهالمهمةالنتيجةأنإال
عنناهيك،والكويتوالعراقوالسعوديةليبيامثلالنفطيةالدولبعضخاصة،الناميةالدول
سبيلفىالخطواتبعضباتخاذسياحيةأوزراعيةكانتسواءالمصنعةالمواردذاتالدول
وسعت،استراتيجيةصبغةذاتالنقلوسائلواعتبرت،وطنيةلشركاتتابعةأساطيلتكوين

مما،العالميةاالحتكاراتطوقلكسر،االستيرادمصادرتنويعبطريقةاقتصادهالتطوير
إلىطريقهشق،التطورحركةمفهومفىآخرسالحيعتبرألنهدفعقوةالبترولاكتشافأعطى

فىمتخصصةجديدةموانئإنشاءعليهترتبالذىاألمر،العالمفىالبحريةالتجاريةالموانئ
12/9/1961فىالخامالنفطمنشحنةأولمنهصدرتالذيالبريقةميناءمثلالسبعيناتمطلع

حجملزيادةنظراًوذلك،السدرةميناءوكذلك،1964عامافتتاحهتمالذىالنوفرأسوميناء
التوسعإلىأدىذلككل،السكاناحتياجاتفىوالتنوعالشرائيةالقوةارتفاعبسببالواردات

.(2)الحديثةبالمعداتالموانئوتجهيزتطويرفى
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ميناءافتتاحتمحيث،الحديثةالموانئمنعددوافتتاحتطويرالسبعيناتشهدتكما
بينفيمانفذكما،السبعيناتمنتصففىطبرقميناءتطويروتم،1973عامالتجارىزوارة
منكلفى،الطبيعيةبالمرافئالبحرىالصيدلخدماتأرصفةثمانية1979–1975عامى
عامالبحرىللصيدطرابلسميناءافتتاحتمكما،الغزالةوعينوسرتوزريقوجنزورفروة

1977(3).
المصافيمنعددبتنفيذوذلك،النفطيةالصناعاتبتطويرالدولةالهتمامونظراً

،خاصةتجهيزاتذاتصناعيةموانئإقامةذلكعلىترتبفقد،وكيماوياتالبترومصانع
وميناء،السبعيناتمنتصففيالزاويةمصفاةلخدمة،النفطيالزاويةميناءافتتاحتمحيث

،1986عامالصناعيالنوفرأسوميناء،1981عامكماشأبووميناءالصناعيالبريقة
ميناءفيالصيدلسفنأرصفةتنفيذتمكما،وبنغازيطرابلسمينائيتطويرتمالثمانيناتوفي

عامزليتنفيالبحريللصيدميناءوإقامة،(1981)وزوارةومصراته،1980بنغازي
1984.
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الخاتمة
:يليماالعصورعبروتطورهاالليبيةالبحريةالموانئنشأةدراسةمنيتضح

طبرقموانئوهيالقديمةالفترةإلىنشأتهاتاريخيرجعالحاليةالتجاريةالموانئمعظمأن.1
.وسوسةالهاللرأسالصيدموانئإلىباإلضافة،ودرنةوبنغازي

منطقةموانئنشأةحيث،الموانئنشأةفيبالغةأهميةالماضيفيالموضعلقيمةكان.2
منقدربهايتوافر،والتيللمالحةالصالحةالطبيعيةالمواضعفيالقديمةالفترةفيالدراسة
.الحماية

هوكمايتوقفلمبالموانئالعملأنإالالدراسةمنطقةفيدارتالتيالحروبمنبالرغم.3
ناءفيالحال ناءيستخدمكانحيث،بنغازيمي يةالعالميةالحربأث لدماررغمالثان لذيا ا

.لهتعرض
نئبعضاضمحالل.4 لتيالموا فترةفيمزدهرةكانتا نئوهي،القديمةال ثةموا طلمي

.وتوكرةواجدابيا
البريقةشركةورصيفوالزويتينةالحريقةمينائىوهيمعروفةتكنلمجديدةموانئظهور.5

.ليبيافيالنفطالكتشافنتيجةالنفطبتصديرالمتخصصةالنفظلتسويق

الم
صدر

/
حسين
مسعو

د
مد أبو
،ينة

200
0،

ص
125

.
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