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الدكتورة ساسكيا فان جنوجتن

باحث أول ،أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية  -أبو ظبي.
الدكتــورة ساســكيا فــان جنوجتــن هــي باحــث أول ببرنامــج الســلم واألمــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بأكاديميــة
اإلمــارات الدبلوماســية .وســابقاً  ،كانــت تعمــل مستشــارة الشــؤون الخارجيــة لمجلــس الشــيوخ فــي هولنــدا ،ومســؤول
الشــؤون السياســة فــي بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ،ومديــر فــي شــركة .PricewaterhouseCoopers
والدكتــورة ساســكيا حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات الدوليــة المتقدمــة ( )SAISفــي جامعــة جونــز
هوبكنــز ،ولهــا كتــاب مــن تأليفهــا بعنــوان العالقــات بيــن دول الغــرب وليبيــاPalgrave Macmillan,( 2011 - 1911 :
 )2016والعديــد مــن المقــاالت المنشــورة عــن الشــؤون األوروبيــة وشــؤون الشــرق األوســط.

ملخص تنفيذي
• بالرغــم مــن كافــة االنقســامات السياســية إال أن معظــم الليبييــن يتفقــون علــى أن هنــاك ضــرورة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
لتحقيــق االســتقرار فــي اقتصــاد بالدهــم حيــث تتدهــور مســتويات المعيشــة ويتفشــى التضخــم وتواصــل العملــة تدهورهــا
فــي الســوق المــوازي.
• حتــى فــي ِظــل نظــام القذافــي ،كان هنــاك إقــرار بــأن االقتصــاد الليبــي لــن يحافــظ علــى اســتدامته بــدون اتخــاذ إجــراءات عاجلــة
تجــاه التنويــع االقتصــادي ،وإصــاح منظومــة الدعــم ،وإصالحــات فــي القطــاع المصرفــي ،وتطويــر القطــاع الخــاص .فضـ ًـا
عمــا ســبق فــإن األزمــة السياســية واألمنيــة المســتمرة أضافــت عــدداً مــن الصعوبــات االقتصاديــة ومنهــا:
انخفاض إيرادات الدولة جراء االضطرابات الحادة في اإلنتاج النفطي وانخفاض أسعار النفط على مستوى العالم.
إنفــاق الدولــة علــى أجــور موظفــي القطــاع العــام ال يــزال مرتفعــاً  ،نظــراً لوجــود عــدد كبيــر مــن الموظفيــن الوهمييــن
		المقيديــن علــى الــورق فقــط ،والقــرار الــذي اتُ خــذ بتخصيــص رواتــب مــن الدولــة لمــن ســاهموا فــي اإلطاحــة بنظــام
القذافي.
النقــص المتواصــل فــي احتياطــات النقــد األجنبــي ممــا تولــد عنــه ضغــوط علــى ربــط العملــة والتضخــم المتزايــد بســبب
تزايد صعوبة االستيراد.
النمــو فــي االقتصــاد الــذي يعتمــد علــى األنشــطة اإلجراميــة ،وهنــاك خطــورة مــن أن األنشــطة غيــر المشــروعة تكتســب
صفة “الوضع الطبيعي” جراء الوضع األمني المتدهور وغياب نظم الحكم والتنظيم.
الضغــوط علــى المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة المســتقلة فــي البــاد لدفعهــا إلــى االنضمــام إلــى أحــد أطــراف الصــراع
فعال في االنقسامات السياسية.
والمساهمة
ً
• هنــاك توافــق يتشــكل بيــن األطــراف المتصارعــة بأنــه مــن غيــر المحتمــل أن يســتفيد أحــد مــن تعطــل االقتصــاد باســتثناء
المجموعــات المتطرفــة علــى األرجــح .وتتزايــد الرغبــة التــي يبديهــا الخصــوم السياســيون وقــادة الدوائــر االقتصاديــة فــي
التعــاون معــاً إليجــاد الحلــول.
• فــي حيــن أن هنــاك الكثيــر مــن القضايــا التــي تســتدعي مناقشــتها بمــا فــي ذلــك الجوانــب السياســية كتشــكيل المجلــس
الرئاســي وتعديــات االتفــاق السياســي الليبــي إال أن اســتئناف الحــوار الوطنــي بهــدف إصــاح االقتصــاد هــو فرصــة لصياغــة
حلــول مشــتركة إليجــاد نمــوذج اقتصــادي ناجــح وشــامل للجميــع.
اخلة وهي:
• تجدد الحوار بين األطراف قد يبدأ بالبحث عن إجابات لخمس قضايا اقتصادية ُمتَ َد ِ
كيف يمكن استئناف إنتاج وتصدير منتجات الطاقة لتعود إلى مسارها الطبيعي؟
كيف يمكن لمصرف ليبيا المركزي المساعدة في كبح جماح التضخم وتحقيق االستقرار في عملة البالد؟
كيف يمكن إنفاق الموارد المحدودة في ميزانية الدولة بعدالة وفعالية؟
للح ّد ِمن االقتصاد غير الشرعي؟
ما الخطوات التي يمكن اتخاذها َ
كيف يمكن تعزيز وحدة واستقالل المؤسسات االقتصادية الوطنية؟

تفاصيل الموضوع
بالرغــم مــن كافــة االنقســامات السياســية إال أن معظــم الليبييــن يتفقــون
علــى األرجــح علــى أن هنــاك ضــرورة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق
االســتقرار فــي اقتصــاد بالدهــم .وترجــع أســباب األزمــة االقتصاديــة الحاليــة
فــي أحــد جوانبهــا إلــى انخفــاض اإليــرادات النفطيــة جــراء االضطرابــات
فــي مســتوى اإلنتــاج ،ونقــص االســتثمارات ،وانخفــاض أســعار النفــط،
وتعــود فــي جانــب آخــر إلــى النزاعــات حــول ســلطة الحكــم والضغــوط علــى
المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة لالنضمــام إلــى أحــد أطــراف الصــراع فــي
األزمــة السياســية المســتمرة.
ـدال مــن التغييــرات اإليجابيــة الملموســة التــي كان ينتظرهــا الليبيــون
وبـ ً
بعــد توقيــع األطــراف المتحاربــة علــى االتفــاق السياســي الليبــي ،فــإن
الليبييــن شــهدوا تدهــوراً فــي مســتوى معيشــتهم وتفشــياً فــي التضخــم
وتدهــوراً متواصـ ًـا فــي قيمــة عملتهــم فــي األســواق الموازيــة اآلخــذة فــي
االنتعــاش .وبــا جــدال يؤثــر هــذا الوضــع الحــرج ســلباً علــى ثقــة المواطنيــن
فــي مؤسســات الدولــة الوطنيــة الليبيــة ،ويجعــل موقف المجلس الرئاســي
التابــع لحكومــة الوفــاق الوطنــي ضعيفــاً  ،حيــث يعانــي المجلــس فــي ســبيل
الحصــول علــى األمــوال الالزمــة لتحقيــق الطموحــات المنشــودة منــه.
وفــي ضــوء اتجــاه اقتصــاد البــاد نحــو الهاويــة االقتصاديــة ،فــإن األطــراف
المتصارعــة تــدرك أن التقاعــس لــن يكــون فــي مصلحــة أي طــرف .ويبــدو
أن هنــاك توافقــاً يتشــكل مفــاده أن إيجــاد الحلــول يســتدعي أن يتعــاون
األطــراف مــع بعضهــم البعــض بطريقــة أو بأخــرى .ومــع عــودة اإلنتــاج
النفطي في مايو  2017ألول مرة للمســتوى الذي كان عليه في ،2014
فــإن األطــراف المعنيــة علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة يعتقــدون أن
تجميــع األشــخاص المناســبين حــول طاولــة المفاوضــات واســتخدام القــدر
المناســب مــن الضغــوط الدوليــة يمكــن أن يــؤدي إلــى اتفاقــات جديــدة.
فــي الشــهور األخيــرة ،تمــت العديــد مــن االجتماعــات بيــن شــخصيات مــن
مجتمــع األعمــال وسياســيين مــن ناحيــة والمســؤولين عــن المؤسســات
االقتصاديــة الوطنيــة المعنيــة مــن ناحيــة أخــرى .ويبيــن االجتمــاع الــذي ُع ِقــد
فــي أبــو ظبــي بيــن رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي ،فايــز الســراج ،والجنــرال
خليفــة حفتــر فــي أوائــل شــهر مايــو أن هــذا اإلحســاس المتجــدد بالطبيعــة
العاجلــة لهــذه القضايــا وصــل إلــى أعلــى المســتويات السياســية الليبيــة.

ويتــم تــداول مقترحــات حــول كيفيــة تحقيــق االنتعــاش االقتصــادي الشــامل
للجميــع ،ومــن المحتمــل أن تســاعد تلــك المقترحــات فــي تقريــب وجهــات
النظــر بيــن األطــراف الليبيــة المتصارعــة .تعــرض هــذه النظــرة التحليليــة
قيــم
مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية نبـ ً
ـذة عــن االقتصــاد الليبــي ،وتُ َّ
كال مــن التحديــات طويلــة األجــل والتعقيــدات اإلضافيــة التــي تســببت
ً
فيهــا الحــروب األهليــة .وفــي الختــام ،تُ حــدد هــذه الورقــة البحثيــة خمســة
موضوعــات رئيســية يمكــن التركيــز عليهــا فــي الحــوار السياســي الــذي يجريــه
األطــراف بشــأن االقتصــاد.

ما أهمية الموضوع؟
• إن اســتئناف الحــوار الوطنــي بهــدف إصــاح االقتصــاد قــد يتيــح الفرصــة
لتغييــر بــؤرة تركيــز المناقشــات الحاليــة بعيــداً عــن االنســداد السياســي
نحــو صياغــة حلــول مشــتركة للتوصــل إلــى نمــوذج اقتصــادي ناجــح
وشامل للجميع.
• اســتقرار ليبيــا ضــرورة الســتقرار المنطقــة ،واألداء االقتصــادي الســليم
يقــع فــي قلــب جهــود تحقيــق االســتقرار .فهــذه الدولــة الغنيــة بالمــوارد
هــي بمثابــة منطقــة جاذبــة للعمــال الوافديــن مــن الــدول المجــاورة،
ويعتــاد ســكانها علــى النمــوذج االقتصــادي القائــم علــى إعــادة توزيــع
الدخل.
• يتســبب كســاد االقتصــاد الرســمي وغيــاب نظــم الحكــم والتنظيــم فــي
“مزيــد” مــن النمــو فــي االقتصــاد غيــر الشــرعي .وبقــدر اســتمرار األزمــة،
يــزداد التغلغــل المحتمــل للتهريــب وغيــره مــن األنشــطة اإلجراميــة فــي
االقتصاد السياسي الليبي على المدى البعيد.
• تصــل الصناعــة النفطيــة الليبيــة إلــى درجــة مــن الضخامــة تتيــح لهــا التأثيــر
علــى أســعار النفــط الدوليــة .وتــم إعفــاء ليبيــا مــن المشــاركة فــي االتفــاق
التاريخــي الــذي توصلــت لــه منظمــة األوبــك بشــأن تقليــل حجــم اإلنتــاج
حتمل أن يزيد االســتقرار
وي َّ
وذلــك فــي ضــوء الصــراع المســتمر فــي البــادُ .
من االستثمارات في صناعة النفط والغاز في ليبيا.

المربع  - 1التاريخ السياسي الليبي بإيجاز

فــي  ،1951أعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة ليبيــا مملكــة مســتقلة بقيــادة الملــك محمــد إدريــس السنوســي .قبــل االســتقالل وفــي الفتــرة مــن
 1911حتــى  ،1943كانــت المناطــق التــي تتكــون منهــا ليبيــا اآلن خاضعــة لحكــم إيطاليــا والتــي تولــت ســدة الحكــم فيهــا مــن اإلمبراطوريــة العثمانيــة.
بعــد هزيمــة إيطاليــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ( )1939-1945وحتــى تاريــخ االســتقالل ،كانــت المناطــق الشــرقية والغربيــة مــن ليبيــا تحــت إدارة
بريطانيــا ،فــي حيــن كانــت منطقــة الجنــوب تحــت إدارة فرنســا.

تمــت اإلطاحــة بالنظــام الملكــي بقيــادة الملــك محمــد أدريــس السنوســي فــي  1969علــى أيــدي مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش الصغــار بقيــادة
معمــر القذافــي الــذي كان يبلــغ مــن العمــر  27ســنة وقتــذاك وكان مصــدر إلهامــه الرئيــس المصــري آنــذاك ،جمــال عبــد الناصــر .حكَّ ــم القذافــي ليبيــا
حتــى انــدالع الحــرب األهليــة فــي  2011والتــي قــادت إلــى اإلطاحــة بــه ومصرعــه .وســاعد التدخــل الدولــي بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 1973
والــذي نفذتــه قــوات الناتــو وشــركاؤها فــي ســقوط نظــام القذافــي.
ورغبـ ًـة فــي إعــادة بنــاء المؤسســات السياســية الليبيــة ،نُ ِظمــت انتخابــات النتخــاب أعضــاء للمؤتمــر الوطنــي االنتقالــي فــي  .2012فــي يونيــو ،2014
كان مــن المفتــرض أن يقــوم أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام بتســليم الســلطة إلــى مجلــس النــواب الجديــد .ولكنهــم رفضــوا ،وفــي الوقــت نفســه
حكمــت المحكمــة العليــا فــي ليبيــا ببطــان االنتخابــات التــي تشــكل علــى أساســها مجلــس النــواب .اندلعــت حــرب أهليــة ثانيــة ،وتســببت فــي وجــود
حكومتيــن وبرلمانيــن متنافســين فــي ليبيــا.
فــي ديســمبر  ،2015تمخــض عــن االتفــاق الــذي تــم بوســاطة األمــم المتحــدة إنشــاء حكومــة وفــاق وطنــي ،ومــع هــذا فــإن ذلــك لــم ينـ ٍـه الصــراع أو
ادعــاء كل طــرف بأنــه مصــدر الســلطة الوطنيــة.

1

النفــط والغــاز وفشــل محــاوالت التنويــع
ا ال قتصــا د ي
كان االقتصــاد الليبــي  -قبــل انــدالع الحــرب األهليــة فــي  - 2011يســير
علــى نحــو جيــد ،ولكــن كان مــن المعــروف أيضــاً أنــه يعانــي مــن عــدد ال
يســتهان بــه مــن التحديــات متوســطة وطويلــة األجــل .وكانــت العديــد مــن
المشــكالت الجوهريــة التــي تواجههــا ليبيــا هــي إحــدى الســمات التــي ترتبــط
عامـ ًـة باقتصــادات الــدول المصــدرة للنفــط ومنهــا ضخامــة بنــد األجــور فــي
القطــاع العــام ونقــص الحوافــز أمــام أنشــطة القطــاع ا لخــاص وارتفــاع
مســتوى اإلنفــاق علــى الدعــم.
تــم اكتشــاف النفــط بكميــات تجاريــة فــي ليبيــا فــي أواخــر الخمســينات مــن
القــرن الماضــي ،وأحــدث هــذا االكتشــاف تغيــرات هائلــة فــي الدولــة .حيــث
كانــت ليبيــا قــد نالــت اســتقاللها منــذ عــدة ســنوات قبــل اكتشــاف النفــط،
وكانــت تُ عتَ بــر واحــدة مــن أفقــر الــدول األعضــاء في منظمــة األمم المتحدة
بمــا فــي ذلــك مــن حيــث رأس المــال البشــري .فــي الســنوات األولــى بعــد
إنشــاء الدولــة ،كانــت ليبيــا تعيــش علــى العائــدات الناتجــة مــن تأجيــر القواعــد
العســكرية إلــى الــدول األجنبيــة والدعــم الكبيــر للموازنــة ومعظمــه مــن
نفــس الــدول األجنبيــة وهــي بريطانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
لقــرب النفــط الليبــي مــن األســواق األوروبيــة وجودتــه العاليــة ،فإنــه
نظــراً ُ
كان مصــدر جــذب للعديــد مــن الشــركات الغربيــة وتســارعت أنشــطة
التنقيــب واإلنتــاج فــي الســنوات التاليــة الكتشــاف النفــط .وبمــا أن ليبيــا
كانــت ،قبــل هــذا االهتمــام الدولــي العــارم ،ال تحظــى إال باهتمــام قليــل
مــن المســتثمرين ،فــإن التأثيــر علــى المجتمــع الليبــي ال يمكــن التهويــن مــن
شــأنه أبــداً  .ولنوضــح هــذه النقطــة فإنــه فــي الفتــرة بيــن  1962إلــى ،1968
ارتفــع إجمالــي الناتــج المحلــي الليبــي مــن  177.2إلــى  853.3مليــون جنيــه
ليبــي .واســتقرت معــدالت النمــو بالقــرب مــن  20بالمائــة ســنوياً  ،ونمــا

نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي الليبــي بســرعة ليصبــح واحــداً مــن
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أعلــى المعــدالت فــي المنطقــة.
وبــا جــدال كان النفــط ،وبعــده الغــاز ،نِ ْع َمــة لخزينــة الدولــة الليبيــة
وتحــول فيمــا بعــد ليصبــح إحــدى القــوى الدافعــة نحــو توحيــد التشــريعات
والسياســات بيــن المناطــق الثــاث التــي كانــت تُ شــكِ ل جوهــر نظــام الحكــم
المبدئــي فــي ليبيــا .ولكــن فــي ذات الوقــت ،قضــت صناعــة الطاقة المربحة
علــى كافــة الحوافــز أمــام إنشــاء قطــاع خــاص وحالــت دون حــدوث أي
تنويــع فــي االقتصــاد .وال تــزال صناعــة الهيدروكربونــات التــي تتميــز بكثافــة
رأس المــال مصــدراً لحوالــي  95%مــن إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة ،بالرغــم
مــن أن هــذه الصناعــة ال توفــر إال  2%فقــط مــن فــرص العمــل المحليــة
نظــراً العتمادهــا الشــديد علــى الفنييــن الوافديــن ،وقــد غــادر العديــد منهــم
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البــاد بســبب الصــراع الدائــر هنــاك.
ومــع ذلــك فــإن الدخــل الناتــج مــن النفــط وجــد طريقــه إلــى المجتمــع
مجــدداً  .حيــث كانــت اإليــرادات الحكوميــة مصــدراً لتمويــل عــدد كبيــر
مــن وظائــف القطــاع العــام وأتاحــت اإلنفــاق بســخاء علــى دعــم الوقــود
والغــذاء والكهربــاء .فــي  ،2016ارتفــع بنــد أجــور موظفــي القطــاع العــام
ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن  60%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 3.فــي ،2012
وصــل الدعــم الحكومــي المباشــر إلــى مبلــغ وقــدره  11.5مليــار دوالر بمــا
يعــادل  13.8%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 4.ونتيجــة لهــذا الدعــم ،فــإن
هنــاك عــدداً مــن الســلع فــي ليبيــا أرخــص بكثيــر مــن أســعار مثيالتهــا فــي
الــدول المجــاورة ،ممــا يــؤدي بــدوره إلــى وجــود ســوق ســوداء كبيــرة.
ليبيــا هــي أيضــاً إحــدى الــدول التــي تعتمــد علــى االســتيراد ،واحتياطــات
النقــد األجنبــي الناتجــة مــن النفــط والغــاز ضروريــة لتمويــل الــواردات .وال
أراض
يتــم تصنيــف إال  1%بالمائــة فقــط مــن اإلقليــم الليبــي باعتبــاره ٍ
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صالحــة للزراعــة ،وتســتورد ليبيــا  90%مــن اســتهالكها مــن الحبــوب.

المربع الثاني :صناعة النفط والغاز في ليبيا

مصدر الخريطة :إدارة معلومات الطاقة األمريكية ()EIA

يصــل احتياطــي ليبيــا مــن النفــط الخــام إلــى  48مليــار برميــل وبذلــك
يكــون أكبــر احتياطــي مؤكــد للنفــط الخــام فــي أفريقيــا وتاســع أكبــر
احتياطــي علــى مســتوى العالــم .ويتــم اإلنتــاج حاليــاً فــي ســتة مناطــق
رئيســية وهــي ســرت ،مــرزق ،غدامــس ،برقــة ،الكُ فــرة ،والمناطــق
البحريــة .وحقــل ســرت هــو أكبــر هــذه الحقــول جميعــاً  ،حيــث يوجــد بــه
 80%مــن االحتياطــات القابلــة لالســتخراج .وتتجــه معظــم صــادرات
النفــط الخــام إلــى األســواق األوروبيــة وفــي مقدمتهــا إيطاليــا ثــم
ألمانيــا وفرنســا.
وتمتلــك ليبيــا أيضــاً خامــس أكبــر احتياطــي مؤكــد مــن الغــاز الطبيعــي
فــي أفريقيــا .وفــي عــام  ،1971احتلــت ليبيــا المركــز الثالــث فــي العالــم
بعــد الجزائــر والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي بــدء تصديــر الغــاز
المســال وذلــك مــن محطــة مرســى البريقــة ،ويتجــه معظــم
الطبيعــي ُ
ـادة هائلـ ًـة بعــد إنشــاء خــط أنابيــب جريــن ســتريم ومشــروع
اإلنتــاج إلــى أســواق جنــوب أوروبــا .اعتبــاراً مــن  ،2004زادت طاقــة تصديــر الغــاز الليبــي زيـ ً
غــاز غــرب ليبيــا ويتجــه معظــم الغــاز إلــى إيطاليــا.
ليبيــا هــي إحــدى الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط “األوبــك” .فــي عــام  2010وقبــل انــدالع االضطرابــات ،وصــل إنتــاج ليبيــا
إلــى  1.65مليــون برميــل يوميــاً  ،وكانــت المؤسســة الوطنيــة للنفــط تخطــط لزيــادة طاقــة اإلنتــاج بحوالــي  775,000برميــل فــي اليــوم باســتخدام
المحســن للنفــط .فــي الوقــت الحاضــر ،يتأرجــح حجــم اإلنتــاج بيــن  300,000و 750,000برميــل فــي اليــوم .ووضعــت المؤسســة
طــرق االســتخراج
َّ
الوطنيــة للنفــط هدفــاً لنفســها للوصــول إلــى  1.1مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول أغســطس  ،2017ولــم تُ غيــر أيضــاً مــن رؤيتهــا الراميــة إلــى زيــادة
اإلنتــاج ليصــل إلــى  2.1مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول .2022
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سياسات معمر القذافي والعقوبات الدولية
تفاقمــت التحديــات المتأصلــة فــي االقتصــاد النفطــي الليبــي جــراء
السياســات التــي طبقهــا معمــر القذافــي فــي الفتــرة التــي حكــم فيهــا ليبيــا
مــن  1969إلــى  .2011حيــث تأثــرت السياســات االقتصاديــة التــي طبقهــا
تأثــراً شــديداً برؤيتــه الخاصــة للنظريــات والممارســات االقتصاديــة بحســب
الشــرح الغامــض الــوارد لهــا فــي الكتــاب الــذي ألَّ فــه بنفســه بعنــوان الكتــاب
األخضــر والــذي كان بمثابــة الدســتور غيــر الرســمي لليبيــا .وكانــت إحــدى
الســمات الرئيســية فــي تفكيــر القذافــي هــي كُ راهيتــه الشــديدة ألنشــطة
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القطــاع الخــاص وحقــوق الملكيــة الخاصــة.
فــي ذات الوقــت ،تركــت السياســة الخارجيــة للقذافــي أيضــاً بصمات واضحة
علــى االقتصــاد الليبــي ،حيــث إن دعمــه للجماعــات التخريبيــة واإلرهابيــة في
مختلــف أرجــاء العالــم َعـ َّـر َض ليبيــا لفــرض عقوبــات دوليــة عليهــا .وكانــت
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي فتــرة رئاســة الرئيــس األمريكــي رونالــد
ريجــان أول دولــة تقــوم بتصعيــد العقوبــات االقتصاديــة .فبحلــول ،1986
كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة قــد حظــرت كافــة الــواردات مــن ليبيــا
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ـامال علــى الســفر إلــى ليبيــا.
والصــادرات إليهــا ،وفرضــت حظــراً شـ ً
فــي البدايــة ،لــم يكــن لتلــك العقوبــات أحاديــة الجانــب تأثيــر ُيذكَّ ــر علــى
االقتصــاد الليبــي حيــث ســارعت الشــركات التابعــة إلــى الــدول األخــرى
ومعظمهــا فــي أوروبــا إلــى ممارســة وتعزيــز أعمالهــا فــي ليبيــا .ولكــن الضــرر
الحقيقــي حــدث فــي فتــرة العقوبــات متعــددة األطــراف التــي امتــدت
لمــدة  7ســنوات (مــن  1992إلــى  )1999والتــي ُفرضــت علــى ليبيــا بعــد
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اتهامهــا بالتــورط فــي تفجيــر طائرتيــن ومصــرع  441شــخص علــى متنهمــا.
ـؤد هــذه العقوبــات إلــى تغييــر النظــام ولكنهــا أســهمت فعـ ًـا فــي
ولــم تـ ٍ
تأجيــج القالقــل الشــعبية ،وأصابــت االقتصــاد الرســمي بالشــلل ،وتســببت
فــي تنامــي ســوق ســوداء لبضائــع دون المســتوى بأســعار تضخميــة.
خطط التنويع االقتصادي والخصخصة
ُر ِفعــت العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ليبيــا فــي  1999بعــد امتثــال
القذافــي لطلبــات مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة .وأثــرت العقوبــات
تأثيــراً ســلبياً علــى المكانــة الشــعبية لمعمــر القذافــي ،وأدرك القذافــي أنــه
لكــي يســتمر علــى الســاحة السياســية فــا بــد أن يســتجيب لمطالــب قطــاع
األعمــال والمواطنيــن فيمــا يخــص االســتثمار األجنبــي وزيــادة االنفتــاح
وإجــراء تغييــرات اقتصاديــة إيجابيــة.
وكانــت ليبيــا قــد حاولــت فعـ ًـا فــي إحــدى الفتــرات الماضيــة تنفيــذ إصالحــات
االقتصاديــة وخصخصــة مشــاريع فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي عندمــا
أدى انخفــاض أســعار النفــط آنــذاك إلــى ضغــوط علــى ميزانيــة الدولــة .ولكــن
لــم تنجــح الخصخصــة وقتــذاك جــراء غيــاب التناســق والتناغــم بيــن سياســات
القذافــي وكذلــك غمــوض اللوائــح والتشــريعات .بعــد رفــع العقوبــات ،أبــدت
بعــض العناصــر فــي نظــام القذافــي  -ومنهــا ابنــه ســيف اإلســام  -عزمــاً
وتصميمــاً أكثــر قليـ ًـا مــن الفتــرات الماضيــة حيــال الخصخصــة والتنويــع.
فــي عــام  ،2002قــرر القذافــي ربــط الدينــار الليبــي بحقــوق الســحب الخاصــة
( )SDRفــي صنــدوق النقــد الدولــي لتحســين منــاخ االســتثمار .كمــا وافقــت
ليبيــا أيضــاً علــى قيــام صنــدوق النقــد الدولــي بمشــاورات بموجــب الفقــرة
الرابعــة ،ونُ ِشــرت االســتنتاجات األولــى منهــا فــي  2003وتضمنــت ضــرورة
تحســين إدارة االقتصــاد الكلــي ،وإلغــاء القيــود أمــام حركــة التجــارة ،وإلغــاء
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الدعــم مــن بيــن أمــور أخــرى.
حقــوق الســحب الخاصــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي هــي عبــارة عــن
عملــة حســابية تــم إنشــاؤها فــي  1969لدعــم االحتياطــات الرســمية
للــدول األعضــاء وتجنــب االعتمــاد المفــرط علــى الــدوالر أو الذهــب.
وتتحــدد قيمتهــا فــي الوقــت الحالــي علــى أســاس ســلة مــن خمــس
عمــات رئيســية وهــي الــدوالر األمريكــي ،واليــورو ،والرنمينبـ ّـي
الصينــي ،واليــوان اليابانــي ،والجنيــه اإلســترليني.

في الســنوات التي ســبقت اندالع الحرب األهلية في  ،2011كانت خطط
الخصخصــة والتنويــع االقتصــادي تــزداد وضوحــاً وتبلــوراً  .ففــي عــام ،2006
نشــر مجلــس التخطيــط العــام فــي ليبيــا بالتشــاور مــع مجموعــة Monitor
 Groupتقييمــاً بعيــد المــدى بعنــوان اإلســتراتيجية االقتصاديــة الوطنيــة:
تقييــم تنافســية الجماهيريــة العربيــة الليبيــة .وفــي أعقــاب هــذا التقريــر،
اتُ ِخــذت إجــراءات عديــدة ومنهــا إنشــاء ســوق طرابلــس لــأوراق الماليــة،
والمؤسســة الليبيــة لالســتثمار ،ومركــز لتنميــة الصــادرات ،وهيئــة لتشــجيع
االســتثمار وشــؤون الخصخصــة ،ومجلــس وطنــي للتنميــة االقتصاديــة
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برئاســة الدكتــور محمــود جبريــل.
ولهــذا فحتــى فــي ظــل نظــام القذافــي ،كان هنــاك إقــرار بــأن االقتصــاد
الليبــي لــن يحافــظ علــى اســتدامته بــدون اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تجــاه التنويع
االقتصــادي وإصــاح منظومــة الدعــم وتطويــر القطــاع الخــاص .فــي الفتــرة
مــن انتفاضــة  2011حتــى انــدالع الصــراع فــي  ،2014بــدا مــرة ثانيـ ًـة أن
هنــاك زخمــاً لتنفيــذ إصالحــات ملموســة ورغبـ ًـة مــن المجتمــع الدولــي
لمســاعدة ليبيــا فــي ســعيها الســتغالل كافــة إمكاناتهــا االقتصاديــة.
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن األزمــة السياســة المســتمرة أضافــت اآلن عــدداً
مــن المشــكالت االقتصاديــة العاجلــة التــي ال بــد مــن التصــدي لهــا قبــل أن
يواصــل صنــاع القــرار الليبيــون ســعيهم لتحديــث وتنويــع االقتصــاد الليبــي.

ظهــور المزيــد مــن المشــكالت االقتصاديــة
جراء الصراع
تســببت الحربــان األهليتــان فــي  2011و 2014فــي ليبيــا فــي العديــد مــن
اخلــة .فــي الوقــت نفســه ،يزيــد انهيــار أســعار
المتَ َد ِ
المشــكالت االقتصاديــة ُ
وي َّبيــن
النفــط الدوليــة مــن تعقيــد التحديــات التــي تواجههــا ليبيــا تحديــداً ُ .
ذلــك مــرة ثانيـ ًـة التقلــب والغمــوض الــذي يكتنــف النمــوذج االقتصــادي
الــذي يعتمــد كليـ ًـة علــى صــادرات النفــط والغــاز.
علــى وجــه العمــوم ،تســببت المســتجدات علــى مــدار الســنوات الســت
الماضيــة فــي الصعوبــات االقتصاديــة التاليــة:
• انخفــاض إيــرادات الدولــة جــراء االضطرابــات الحــادة فــي اإلنتــاج النفطــي
وانخفاض أسعار النفط على مستوى العالم.
• الزيــادة فــي إنفــاق الدولــة علــى أجــور موظفــي القطــاع العــام نظــراً
لوجــود عــدد كبيــر مــن الموظفيــن الوهمييــن المقيديــن علــى الــورق
فقــط ،والقــرار الــذي اتُ خــذ بتخصيــص رواتــب مــن الدولــة لمــن ســاهموا
في اإلطاحة بنظام القذافي.
• نتيجـ ًـة لعجــز الموازنــة المســتمر ،هنــاك نقــص متواصــل فــي احتياطــات
النقــد األجنبــي ممــا تولــد عنــه ضغــوط علــى ربــط العملــة وتزايــد التضخــم
بسبب صعوبة االستيراد.
• النمــو فــي االقتصــاد الــذي يعتمــد علــى األنشــطة اإلجراميــة ،وهنــاك
خطــورة مــن أن األنشــطة غيــر المشــروعة تكتســب صفــة “الوضــع
الطبيعي” جراء الوضع األمني المتدهور وغياب نظم الحكم والتنظيم.
• الضغــوط علــى المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة المســتقلة فــي البــاد
لدفعهــا إلــى االنضمــام إلــى أحــد أطــراف الصــراع والمســاهمة فعـ ًـا فــي
االنقسامات السياسية.
غفــل صنــاع القــرار الليبيــون التحديــات الجذريــة طويلــة األجــل
ينبغــي أال ُي ِ
والسياســات المقترحــة واإلصالحــات التــي تنتظــر مناقشــتها فــي أروقــة
المؤسســات السياســية الوطنيــة .ولكــن نظــراً للظــروف الحاليــة ،يتعيــن
عليهــم البــدء بالتصــدي للقضايــا التــي تتطلــب تدخـ ًـا فوريــاً بعــد ســت
ســنوات مــن الصــراع المدمــر.
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ويبــدو أن الوقــت قــد حــان لمناقشــة هــذه القضايــا والتغلــب عليهــا.
وهنــاك توافــق يتشــكل بيــن األطــراف بأنــه مــن غيــر المحتمــل أن يســتفيد
أحــد مــن أطــراف الصــراع المؤثريــن مــن تعطــل االقتصــاد ،ويبــدي الخصــوم
السياســيون والشــخصيات االقتصاديــة المعنيــة رغبتهــم للتعــاون معــاً فــي
التصــدي لهــذه التحديــات بأفضــل مــا يكــون.
فــي حيــن أن هنــاك الكثيــر مــن القضايــا التــي تســتدعي مناقشــتها بمــا
فــي ذلــك الجوانــب السياســية كتشــكيل المجلــس الرئاســي وتعديــات
ركــز
أخــرى لالتفــاق السياســي الليبــي إال أن اســتئناف الحــوار الوطنــي قــد ُي ِ
علــى صياغــة رؤيــة مشــتركة حــول خمســة موضوعــات وقضايــا اقتصاديــة
اخلــة وهــي:
ُمتَ َد ِ
 )1كيــف يمكــن اســتئناف إنتــاج وتصديــر منتجــات الطاقــة لتعــود إلــى
مســارها الطبيعــي؟
فــي ضــوء أهميــة صناعــة النفــط والغــاز لالقتصــاد السياســي الليبــي ،فــإن
الســيطرة علــى مناطــق اإلنتــاج أصبحــت هدفــاً إســتراتيجياً ألطــراف الصــراع.
وبالرغــم مــن أن األطــراف المتحاربــة امتنعــت بصفــة عامـ ٍـة عــن إتــاف هــذه
الصناعــة ومنشــآت البنيــة التحتيــة الحيويــة الخاصــة بهــا عــن عمــد إال أنهــا
لجــأت إلــى إغــاق هــذه المنشــآت ومحاصرتهــا فــي بعــض األحيــان ألهــداف
سياســية .وتســببت الطبيعــة الممتــدة للصــراع والقتــال للســيطرة علــى
منشــآت النفــط والغــاز فــي إتــاف محطــات اإلنتــاج وعــدد ال يســتهان بــه
مــن خطــوط األنابيــب بمــا فــي ذلــك األنابيــب الممتــدة مــن الشــرارة إلــى
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الزاويــة ومــن زاغــوت والظهــرة وباهــي إلــى الســدر.

المحليــة ممــا يشــير إلــى أن مختلــف الجماعــات فــي كل األطــراف لديهــا
دوافــع سياســة أو ماليــة لحمايــة منشــآت البنيــة التحتيــة .ومــع هــذا ال يــزال
الوضــع فــي جنــوب غــرب البــاد ضبابيــاً وقــد تندلــع فيــه المزيــد مــن أعمــال
العنــف علــى المــدى القريــب.
ـاال أســفرت هــذه االضطرابــات فــي اإلنتــاج مجتمعــة مــع انخفــاض
وإجمـ ً
أســعار النفــط علــى مســتوى العالــم عــن نقــص حــاد فــي العائــدات النفطيــة.
لســجل اإليــرادات فــي منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط ،وصلــت
وطبقــاً ِ
العائــدات النفطيــة الليبيــة فــي  2013إلــى مبلــغ وقــدره  29مليــار دوالر
13
أمريكــي فــي حيــن أنهــا انخفضــت إلــى  9مليــار دوالر فقــط فــي .2014
إيقــاف القتــال للســيطرة علــى منشــآت البنيــة التحتيــة هــو خطــوة أولــى.
وينبغــي أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي إصــاح األضــرار فــي منشــآت
البنيــة التحتيــة وإعــادة جــذب االســتثمارات األجنبيــة .ووضعــت المؤسســة
الوطنيــة للنفــط هدفــاً لنفســها للوصــول إلــى  1.2مليــون برميــل فــي اليــوم
بنهايــة عــام  ،2017وتتوقــع زيــادة اإلنتــاج ليصــل إلــى مــا ال يقــل عــن 1.6
مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول عــام  .2022وقــال مصطفــى صنــع اللــه،
رئيــس المؤسســة الليبيــة للنفــط ،إن ليبيــا فــي حاجــة إلــى اســتثمارات قدرهــا
14
 20مليــار دوالر تقريبــاً لتحقيــق هــذا الهــدف.
فــي الشــهور األخيــرة ،بــذل صنــع اللــه جهــوداً حثيثــة فــي الخــارج لجــذب
االســتثمارات الدوليــة ومــن ثــم إنهــاء الوقــف االختيــاري الــذي كانــت تفرضــه
ليبيــا علــى تلــك االســتثمارات 15.وتخطــط العديــد مــن الشــركات التــي كانــت
تعمــل ســابقاً فــي ليبيــا إلــى العــودة مجــدداً بمجــرد أن يتحســن الوضــع
األمنــي ومنهــا الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول 16.ومؤخــراً  ،أبــدت شــركة
روســنفت  -وهــي أكبــر شــركة إنتــاج نفطــي مملوكــة للدولــة فــي روســيا
 رغبتهــا فــي زيــادة التعــاون .ومــع هــذا ال تــزال العديــد مــن الشــركاتوالمســتثمرين األجانــب متردديــن بســبب الوضــع األمنــي والمخــاوف مــن
المزيــد مــن فائــض العــرض وانخفــاض أســعار النفــط.

ـاال
وشــهد حقــل ســرت  -وهــو الحقــل األهــم مــن حيــث حجــم اإلنتــاج  -قتـ ً
بيــن جماعــات عديــدة ومنهــا الجيــش الوطنــي الليبــي وســرايا الدفــاع عــن
بنغــازي وقــوات البنيــان المرصــوص التــي تهيمــن عليهــا قــوات مصراتــة
وحــرس المنشــآت النفطيــة وتنظيــم داعــش .واســتطاع الجيــش الوطنــي
الليبــي أن يســيطر علــى المنشــآت النفطيــة فــي رأس النــوف والســدر ومــن
ثــم اســتئناف اإلنتــاج فيهــا وضمــان وصــول العائــدات إلــى مصــرف ليبيــا
المركــزي.

ــد ِمــن
الح ّ
 )2كيــف يمكــن لمصــرف ليبيــا المركــزي المســاعدة فــي َ
التضخــم وتحقيــق االســتقرار فــي عملــة البــاد؟

فــي جنــوب غــرب البــاد ،أوقفــت الجماعــات المســلحة اإلنتــاج لبعــض
الوقــت فــي حقــل الشــرارة واســتطاعت إيقــاف اإلنتــاج فــي حقــل الوفــاء
النفطــي مــن خــال إغــاق خــط األنابيــب 12.ويتــم تســوية معظــم هــذه
الحــوادث الخاصــة بإغــاق ومحاصــرة المنشــآت مــن خــال الوســاطة

يــؤدي االنخفــاض فــي العائــدات النفطيــة عــاوة علــى اســتمرار اإلنفــاق
إلــى اســتنفاد احتياطــي ليبيــا مــن النقــد األجنبــي (انظــر الشــكل  .)1ونظــراً
لسياســة ربــط الدينــار الليبــي واعتمــاد البــاد الشــديد علــى االســتيراد ،فــإن
ذلــك يقــود إلــى ضغــوط علــى أســعار الصــرف الرســمية .الدينــار مربــوط
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بحقــوق الســحب الخاصــة فــي صنــدوق النقــد الدولــي ،ولكــن التحــركات
فــي أســواق العملــة الموازيــة تنبــئ عــن ضغــط شــديد لتخفيــض قيمــة
الدينــار .ســعر الصــرف الرســمي هــو  1.4دينــار لــكل دوالر أمريكــي ولكــن
الســعر فــي الســوق الســوداء قــد يتــراوح بيــن  6إلــى  8دينــار لــكل دوالر
أمريكــي وفــي بعــض األحيــان أكثــر مــن ذلــك .ويفاقــم المضاربــون علــى
أســعار العملــة مــن حــدة الموقــف.

الربــع األول مــن العــام .ولــم يقــدم
دوالر أمريكــي) لتغطيــة اإلنفــاق فــي ُ
مصــرف ليبيــا المركــزي ســوى األمــوال الالزمــة لألجــور والرواتــب ،ورســوم
المنــح الدراســية للطــاب فــي الخــارج ،ونفقــات تطويــر قطــاع النفــط والغــاز،
ومصروفــات الكهربــاء وبنــود الدعــم األساســية 22.وكان المبلــغ الــذي
صرفــه البنــك أقــل مــن ُربــع ميزانيــة  2017التــي تــم االتفــاق عليهــا بيــن
23
مصــرف ليبيــا المركــزي وحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ديســمبر .2016

كانــت تقديــرات تخضــم األســعار للمســتهلك فــي ليبيــا تضعهــا عنــد 15.6%
لعــام  2016ومــن المتوقــع أن تتواصــل الزيــادة فــي األســعار علــى مــدار
العاميــن المقبليــن 17.وترجــع األســباب الرئيســية للتضخــم إلــى االضطرابــات
فــي سلســلة اإلمــداد جــراء الصــراع ونقــص الســيولة فــي البنــوك والضعــف
المتواصــل فــي قيمــة العملــة .ورغبـ ًـة فــي زيــادة الســيولة ،قامــت العديــد
18
مــن حكومــات الــدول األجنبيــة بشــحن دينــارات إلــى ليبيــا.

وانخفــض اإلنفــاق علــى التطويــر انخفاضــاً هائـ ًـا ،فــي حيــن أن هنــاك حاجــة
نفــق حصــة
لتحســين الخدمــات األساســية فــي العديــد مــن مناطــق ليبيــا .وتُ َّ
كبيــرة مــن الميزانيــة المركزيــة (الطارئــة) علــى أجــور موظفــي القطــاع العــام.
دخــل عــدد كبيــر مــن الثــوار ضمــن
فــي أعقــاب الحــرب األهليــة ُ ،2011أ ِ
المســتحقين للرواتــب الحكوميــة .ولمــا كان الجهــاز اإلداري للدولــة الليبيــة
عتقــد أنــه لــن
ال يعمــل بالمســتوى المطلــوب ،فــإن العــدد الــذي كان ُي َّ
يتجــاوز عــدة آالف ارتفــع ليصــل إلــى أكثــر مــن  200,000مواطــن يطالبــون
بالحصــول علــى رواتــب.

ومؤخــراً ،أعلــن مصــرف ليبيــا المركــزي تدشــين نظــام لســعر الصــرف لبيــع
العمــات لــكل مواطــن ليبــي .وبموجــب هــذه المبادرة الجديــدة ،باع مصرف
ليبيــا المركــزي حوالــي  100مليــون دوالر أمريكــي مــن العمــات األجنبيــة
بســعر الصــرف الرســمي وذلــك حتــى منتصــف شــهر أبريــل الماضــي 19.وفــي
الوقــت نفســه ،يحــذر التقريــر الســنوي  2016الصــادر مؤخــراً مــن ديــوان
المحاســبة الليبــي مــن التأثيــر المدمــر للفســاد المستشــري فــي قطــاع
20
البنــوك الليبــي.

منــذ  ،2014يقاتــل العديــد مــن هــؤالء المســتفيدين على جبهــات متعارضة،
وحقيقــة أن مصــرف ليبيــا المركــزي يزودهــم بالرواتــب يمكــن النظــر إليــه
باعتبــاره أحــد العوامــل التــي تســهم فــي تأجيــج الصــراع .فــي ذات الوقــت،
فــإن ذلــك يتيــح لمصــرف ليبيــا المركــزي القــدرة علــى إيقــاف التمويــل
عــن عــدد مــن الميليشــيات المســلحة .وال بــد أن تشــمل المناقشــات بيــن
األطــراف البحــث عــن ُســبل إلعــادة تخفيــض فاتــورة أجــور القطــاع العــام
وذلــك مــن خــال مشــروع شــامل لبطاقــات الهويــة الوطنيــة وحــذف
المســتفيدين الوهمييــن المقيديــن علــى الــورق فقــط مــن أجــل توفيــر
األمــوال لتوصيــل الخدمــات وإعــادة إعمــار المناطــق األكثــر تضــرراً .

ويبــدي محافــظ البنــك المركــزي ،الصــادق عمــر الكبيــر ،بصفــة عامــة خشــية
مــن تخفيــض قيمــة العملــة خوفــاً مــن ارتفــاع أســعار الســلع االســتهالكية
الــذي يصاحــب التخفيــض فــي البدايــة ،ممــا قــد يــؤدي بدوره إلــى احتجاجات
اجتماعيــة .ومــع هــذا يبــدو أن هنــاك توافقــاً يتنامــى محليــاً ودوليــاً بشــأن
ضــرورة التدخــل ،وألمــح مصــرف ليبيــا المركــزي إلــى اســتعداده لمناقشــة
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هــذا الخيــار.

ــد ِمــن االقتصــاد غيــر
للح ّ
 )4مــا الخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا َ
ا لشــر عي ؟

تخفيــض قيمــة العملــة هــو قــرار تتخــذه إحــدى الحكومــات إلحــداث
تعديــل بالتخفيــض فــي قيمــة العملــة المربوطــة للبــاد مقارنــة
بعملــة أخــرى أو بمجموعــة مــن العمــات أو بمســتوى قياســي.
وقــد تقــرر دولــة مــا تخفيــض قيمــة العملــة لمكافحــة االختــاالت
فــي الموازيــن التجاريــة ،ولكــن تخفيــض قيمــة العملــة يتســبب أيضــاً
فــي زيــادة تكاليــف الــواردات ومــن ثــم يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة
مســتوى التضخــم وبالتالــي إضعــاف القــوة الشــرائية للســكان.

إن غيــاب نظــم الحكــم والتنظيــم علــى مــدار الســنوات الســت الماضيــة
تســبب فــي (المزيــد) مــن النمــو فــي االقتصــاد غيــر الشــرعي الــذي يعتمــد
علــى األنشــطة اإلجراميــة فــي ليبيــا .وزاد التهريــب واإلتجــار فــي البشــر
نتيجــة الثغــرات فــي الســيطرة علــى الحــدود ،وتوفــر األســلحة ،والدعــم
الســخي ،ونقــص األنشــطة االقتصاديــة البديلــة .فــي العديــد مــن المناطــق
فــي الجنــوب وبطــول خطــوط الســاحل الغربــي ،وفــرت صناعــة التهريــب
فــرص عمــل جذابــة بعائــد ســريع مــن األمــوال ومخاطــر محــدودة وكذلــك
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إمكانيــة الســيطرة علــى األراضــي.

 )3كيــف يمكــن إنفــاق المــوارد المحــدودة فــي ميزانيــة الدولــة بعدالــة
وفعالية؟
فــي منتصــف أبريــل ،اجتمــع وزراء خارجيــة مجموعــة الــدول الصناعيــة
الســبع فــي إيطاليــا ،وأوصــوا مــن بيــن أمــور أخــرى بأنــه “يجــب تحويــل كافــة
العائــدات النفطيــة التــي تحصــل عليهــا المؤسســة الوطنيــة للنفــط إلــى
مصــرف ليبيــا المركــزي والــذي يجــب عليــه وضــع األمــوال تحــت تصــرف
المجلــس الرئاســي” .ويعكــس هــذا البيــان الصعوبــات الماليــة التــي يمــر بهــا
المجلــس الرئاســي لحكومــة التوافــق الوطنــي منــذ إنشــائه.
مصــرف ليبيــا المركــزي هــو الجهــة المســؤولة عــن صــرف األمــوال للحكومة.
ولكــن بمــا أن المصــرف َينْ ــأى بنفســه بعيــداً عــن جميــع األطــراف المتصارعــة
فإنــه ال يرغــب فــي تزويــد حكومــة الوفــاق الوطنــي بأكثــر ممــا هــو مطلــوب
لإلنفــاق الطــارئ وذلــك فــي ضــوء حقيقــة أن حكومــة الوفــاق الوطنــي لــم
يوافــق عليهــا مجلــس النــواب الليبــي وهــذا هــو أحــد الشــروط الــواردة فــي
االتفــاق السياســي الليبــي لعــام .2015
وبمــا أن حكومــة الوفــاق الوطنــي ال تحصــل إال علــى أقــل القليــل ،ففــي
ينايــر  2017حصلــت الحكومــة علــى مبلــغ  4.8مليــار دينــار ليبــي ( 3.5مليــار

ولهــذا فــي أعقــاب الصــراع ،ظهــر فــي ليبيــا عــدد كبيــر مــن “اقتصــادات
الحمايــة” حيــث يتــم الحصــول علــى العائــدات المحليــة مــن حمايــة األشــكال
المشــروعة للتجــارة وكذلــك األشــكال غيــر المشــروعة 25.وكلمــا اســتمرت
حالــة كســاد االقتصــاد الرســمي وتواصلــت الضبابيــة علــى الصعيــد المحلــي،
زاد احتمــال نمــو جــذور راســخة لألنشــطة غيــر المشــروعة ومــن ثــم اندماجهــا
فــي النمــوذج االقتصــادي الليبــي ككل.
مــن بيــن هــذه األنشــطة غيــر المشــروعة ،يحظــى اإلتجــار فــي البشــر بأكبــر
قــدر مــن اهتمــام المجتمــع الدولــي .وتنصــب معظــم جهــود الحكومــات
األوروبيــة علــى وجــه التحديــد علــى إيقــاف موجــات الهجــرة غيــر الشــرعية
مــن ليبيــا إلــى مالطــا وإيطاليــا .وكان الــرد الرئيــس لهــذه الــدول هــو تعزيــز
ســلطات إنفــاذ القانــون مثلمــا هــو الحــال فــي عمليــة االتحــاد األوروبــي
لمكافحــة التهريــب وإبــرام الصفقــات الفرديــة مثلمــا هــو الحــال فــي
26
الصفقــات بيــن إيطاليــا والقبائــل الموجــودة فــي جنــوب ليبيــا.
لكــي يتــم التصــدي لهــذه المعضلــة تصديــاً جديــاً ودائمــاً فــإن المطلــوب
ـموال عــن الدوافــع االقتصاديــة وراء أنشــطة
فعـ ًـا هــو تكويــن رؤيــة أكثــر شـ ً
التهريــب اآلخــذة فــي االزدهــار وطــرح أفــكار حــول كيفيــة توفيــر ُســبل عيــش
بديلــة للمشــاركين فيهــا.
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 )5كيــف يمكــن تعزيــز وحــدة واســتقالل المؤسســات االقتصاديــة
الوطنيــة؟
وضعــت الحــرب األهليــة  2014برلمانيــن وحكومتيــن متنافســتين فــي
وجــه بعضهــا البعــض .قبــل إنشــاء حكومــة الوفــاق الوطنــي ،كان ُينظــر إلــى
المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة المســؤولة عــن إنتــاج النفــط والميزانيــة
واالســتثمارات باعتبارهــا هــي الكيانــات الوطنيــة القليلــة التــي تحافــظ علــى
وحــدة البــاد .ولكــن حتــى المصــرف المركــزي والمؤسســة الوطنيــة للنفــط
والمؤسســة الليبيــة لالســتثمار عانــت مــن ضغــوط سياســية لالنضمــام إلــى
أحــد أطــراف الصــراع.
علــى مــدار الســنوات الثــاث الســابقة ،شــهدت ليبيــا فعـ ًـا إنشــاء العديــد
مــن الفــروع الموازيــة والمتنافســة لهــذه المؤسســات بالرغــم مــن أن
معظــم هــذه الكيانــات المنفصلــة ليــس لهــا إال ســيطرة محــدودة علــى
النفــط وأمــوال الدولــة .وبعــد أن أدركــت الفــروع الموازيــة للمؤسســة
الوطنيــة للنفــط أن االنشــقاق ليــس حـ ًـا ،قــررت فــي يوليــو  2016إعــادة
الوحــدة والتفــاوض مــن بيــن أمــور أخــرى علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا
وعــدد مــن وظائــف المناصــب العليــا 27.وممــا يشــير إلــى المزايــا الناتجــة عــن
الموقــف الموحــد ،فــإن اإلنتــاج النفطــي تضاعــف تقريبــاً فــي الفتــرة بيــن
28
يوليــو وديســمبر  2016ليصــل إلــى  600,000برميــل فــي اليــوم.
عندمــا تحافــظ هــذه المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة علــى وحدتهــا
وتظــل مســؤولة عــن إنتــاج وتصديــر النفــط عــاوة علــى إعــادة توزيــع الثــروة،
فإنهــا تســتطيع أن تســهم إســهاماً هامــاً فــي تســوية األزمــة السياســية.
وبمــا أنهــا تســيطر علــى أمــوال الدولــة ،فإنهــا فــي قلــب (الحــل) لألزمــة
السياســية الحاليــة وينبغــي عليهــا أن تمــارس نفوذهــا لدفــع األطــراف
السياســية إلــى إبــرام اتفــاق قابــل للتطبيــق.

الخاتمة :استغالل الزَ ْخم
يبــدو أن هنــاك توافقــاً يتنامــى داخــل ليبيــا وخارجهــا للتركيــز علــى االقتصــاد
الســبل الكتشــاف (إعــادة اكتشــاف) المصالــح واألهــداف
كإحــدى ُ
المشــتركة بيــن األطــراف .وتدعــو كل جماعــات الضغــط مــن صناعــة الغــاز
والنفــط ومجــال األعمــال وغــرف التجــارة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــةَّ .أمــا
علــى الصعيــد الدولــي ،فــإن وزراء الــدول األعضــاء فــي مجموعــة الــدول
الصناعيــة الســبع أوضحــوا أن هــؤالء المعنييــن ومنهــم المجلــس الرئاســي
لحكومــة الوفــاق الوطنــي ومصــرف ليبيــا المركــزي والمؤسســة الوطنيــة
للنفــط وأولئــك الذيــن يســيطرون علــى الحقــول النفطيــة ال بــد أن يتعاونــوا
معــاً إلنقــاذ االقتصــاد الليبــي.
فــي الوقــت الراهــن ،تنعقــد العديــد مــن االجتماعــات ويتــم تــداول مقترحات
الســبل للتصــدي لألزمــة االقتصاديــة الحاليــة .وينهــض
حــول أفضــل ُ
المصــرف المركــزي بــدور حيــوي فــي هذا الشــأن ،ويمكنه اســتخدام موقفه
السياســي المحايــد لدفــع األطــراف المتصارعــة نحــو الجلــوس إلــى طاولــة
المفاوضــات .وفــي حيــن أن القضايــا السياســية ومنهــا تعديــات االتفــاق
السياســي الليبــي وتشــكيل المجلــس الرئاســي ســتكون عناصــر هامـ ًـة فــي
الحــوار الجديــد إال أنهــا مــن المحتمــل أيضــاً أن تثيــر االنقســام بيــن األطــراف.
ولذلــك فــإن اســتئناف الحــوار الوطنــي مــع التركيــز علــى إصــاح االقتصــاد
ســيتيح الفرصــة للمشــاركين لصياغــة حلــول مشــتركة للتوصــل إلــى نمــوذج
اقتصــادي ناجــح وشــامل للجميــع.
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، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة،عبر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
َّ ُاآلراء الواردة في هذه الوثيقة ت
2017  أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية: حقوق النشر.وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

