
1 المجلس األطلنطي

 
ّ
الّليبي عب  ال�شَّ طموحات  لتحقيِق  اإتِّخاذها  تنوي  اإجراءاٍت  عن  مراراً 

اه2.  ُيكُن  ها مل تنجز الكثري يف هذا الإتِّ الذي اإنَتَف�ض ثائراً، غري اأنَّ

ها ت�شَتطيُع  اُتها َمدوَدٌة اإذاً. اإّل انَّ ٌة و�شالحيَّ ُد باأنَّ احلكومَة اإنِتقاليَّ
َّ
الر

رغم ذلك اأن َت�شوَغ �شيا�شات واإ�شالحات اإقت�شادّيًة جديدًة ُت�شَتخَدم 

فيه  يوؤّدي   
ٍّ
�شوقي اإقت�شاٍد  اإىل  ليبيا  اإقت�شاد  َتويِل  يف  ورِة  بال�ضَّ

القطاع اخلا�ض دوراً رئي�شًا. 

ًة بغية  ٌة �شخمٌة يف جمالٍت عديدٍة �ضوريَّ وَتظَهُر اإ�شالحات هيكليَّ

َعَمٍل  ُفَر�ض  ويَخلق  لَينمو  املجال  وَمنِحِه  اخلا�ّض  القطاع  تفيذ 

ًة. وي�شَتلزُم الأمر اأي�شًا اإحلاَق قانون الَعَمل  اأ�شَبَحت احلاجة اإليها ما�شَّ

بَبع�ِض  املايّل  والنِّظام  التَّعليم  ونظام  والإ�شتثمار  التجارة  وقانوَن 

ن البنى التَّحتّية القائمة  التَّعديالت. هذا وينبغي على احلكومة اأن ُت�شِّ

املنطقة  يف  اأخرى  ُدَوٍل  يف  التَّحتيَّة  البنى  فاَقتها  التي  البالد،  يف 

ُل عائقًا لنموِّ القطاع اخلا�ض. راً، فهي ت�شكِّ َتَطوُّ

 فيدوُر حول م�شتقبِل اإقت�شاد ليبيا.3  اأيعود هذا 
ّ
اأّما ال�شوؤال الأ�شا�شي

ويويل  ب�ضامٍة  فُي�شَبُط  القذايف  نظاِم  يف  عليه  كاَن  ما  اإىل  الأخري 

ِبع احلكومُة اجلديدُة �شيا�شًة َتعَتِمُد اإقت�شاداً  الدَّولَة الدَّوَر الرئي�ض، اأو َتتَّ

اأكرث �شوقّيًة ياأُخُذ فيه القطاع اخلا�ّض الدَّور القيادّي؟ يف حال اإختيار 

خطوًة  اإتِّخاذ  ُة  اإمكانيَّ احلالّيِة  للحكومِة  ُم  َتَتَقدَّ الثان،  ال�شيناريو 

يا�شِة هذه. وَتقوُم هذه اخلطوُة على  اأوىل تبني من خالِلها قاِعدَة ال�شِّ

�شُتعري  والتي  القاِدمة  احلكومة  تعَتِمُدها  �شاِملٍة  اإ�شالٍح  ة  خطَّ و�شِع 

بال�ضورة الإقت�شاَد ُمعظم اإهتمامها. 

عبيَّة يف البالد يف �شهر  اإنهاَر اإقِت�شاد ليبيا مع ِبداية الإنِتفا�شِة ال�شَّ

القذايف  نظام معمر  �شقوط  اإىل  ت  اأدَّ التي   2٠١١ عام  �شباط/فرباير 

نة نف�شها. وقد �شهَد النَّ�شاط الإقت�شادّي باأكَمله تقريبًا،  يف اأواخر ال�شَّ

 لإقت�شاد ليبيا، تراجعًا 
ّ
ٍة اإنتاج النَّفط األ وهو العماد الأ�شا�شي وبخا�شَّ

اإنتهاء احلرب عام  البالد. وبعد  اأ�شاَبت  التي  مِّ احلرب  حاّداً يف ِخ�شَ

2٠١2، اإ�شتعادت البالد ن�شاَطها الإقت�شادّي جزئّيًا وعاد اإنتاُج النَّفط 

بعد  يبلغ  ليبيا مل  اإقت�شاد  اأنَّ  ع. غري  املَتَوقَّ اأكرب من  ب�ضعٍة  لريتفع 

الو�شُع  اإ�شَتغَرق  فقد  طوياًل.  يدوم  الذي  امُل�شتدام  مّو  النُّ من  مرحلًة 

ما  اإىل  لَيعود   2٠١3 عام  حّتى  اإمَتدَّت  فرتًة  الواقع  يف  الإقِت�شادّي 

كان عليه قبل الإنتفا�شة.

 

َطلُّعات  والتَّ رات  الّتطوُّ  ١ الدَّويّل  النَّقد  �شندوِق  تقييُم  اإعَترَب  لقد 

ًة، كما راأى اأنَّ احلكومَة الّليبيَّة  اِهنة يف البالد اإيجابيَّ
ّ
ة الر الإقت�شاديَّ

منيَّة  ال�شِّ امل�شاكل  مُلعاجلة  امُلنا�شبة  ة  الإقت�شاديَّ يا�شات 
ّ
ال�ش َتتَّبع 

ة  ف اإذاً هذا التَّقييم الذي تلى م�شاورات املادَّ �شَ امُلَتَعلِّقة بالنِّظام. واإتَّ

اجلارية،  نة  ال�شَّ من  اأّيار/مايو  �شهر  يف  امُلنَتهية  ة  َنويَّ ال�شَّ ابعة 
ّ
الر

على  ُتطغي  زالت  ما  ال�شيا�شيَّة  فالإهتمامات  تفاوؤله.  يف  بامُلباِلِغ 

التي  البالد  اليوم كما يف كلٍّ من  ة يف ليبيا  الإهتمامات الإقت�شاديَّ

ة اإنتباَهها  �َشهدت الربيع العربي. وتعرُي بالّتايل احلكومُة الّليبيَّة احلاليَّ

بغية  امُلخَتِلفة  والقبائل  غِط  ال�شَّ توحيِد جماعاِت  اإىل  تقريبًا  الكامل 

ت�شكيل حكومٍة ُمَتجان�شٍة و�شياَغة د�شتوٍر جديٍد. 

اليوم  حّتى  احلكومُة  بَذلتها  التي  اجلهوُد  اإقت�َضَت  امُلقابل،  يف 

احلكومة  اأعَلَنت  فقد  الكالِم.  على  ة،  الإقت�شاديَّ يا�شات  ال�شِّ لتنظيم 

ح الرؤية بعد ورة : لم َتَتَوضَّ إقِتصاد ليبيا بعد الثَّ
فبراير ٢٠14

ِبَقلم محسن خان وكرمي مزران  تحـليــــل

مركز رفيق الحريرى للشرق االوسط

محسن خان وكريم مزران  كبير باحثين في مركز رفيق الحريري للشرق االوسط

ط       1 مة رقم ١3/٦٠، 23 اأيار/مايو 2٠١3. راِجع اأي�شًا امُلقابلة بعنوان »ليبيا: َنرويج جديدٌة يف منطقة البحر امُلَتَو�شِّ  Libya: the new) »�شندوق النَّقد الّدويل، ليبيا: ن�ضة معلومات معمَّ

Norway on the Mediterranean) مع رئي�ض بعثة �شندوق النَّقد الّدويل يف ليبيا رالف �شامي التي َوَرَدت يف �شحيفة ليبيا هريالد (Libya Herald) 2٠١3 بتاريخ ٤ حزيران/يونيو. : 

ق الأو�َشط واآ�شيا الو�شطى ل�شندوق النَّقد الّدويل بعنوان » ليبيا بعد الثَّورة: التَّحّديات والفر�ض    2 ادر عام 2٠١2 عن اإدارة ال�ضَّ .»التَّقرير ال�شّ

ٌة اأو   3 ة يف م�ض: �شيا�شٌة �َشعبيَّ يا�شات الإقِت�شاديَّ  لإختيار منوذجًا اإقت�شادّيًا تتبعه. راجع على �شبيل املثال البحث املوَجز بعنوان »ال�شِّ
ّ
بيع العربي

َّ
 تدور امُلناق�شات يف الواقع يف كلٍّ من البالد التي �شهدت الر

 »ذي اأتالنتك كاون�شل
ّ
ادر عن مركز البحوث الأمريكي ل/اأكتوبر ٢۰١٢ (The Atlantic Council) »اإ�شالحات؟« بقلم م�شن خان و�شفيتالنا ميلربت ال�شَّ .بتاريخ ١٠ ت�ضين الأوَّ
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َول املجاورة واإقت�شاد ُدَول جمل�ض  اإقت�شاُد الدُّ َف بذلك  �شَ اإتَّ بقدر ما 

بدرجٍة  ليبيا  على  َقت  َتَفوَّ التي  للنَّفط  امُلنتجة   
ّ
اخلليجي التَّعاُون 

عن  اِدر  ال�شّ التَّ�شنيُف  يف  ذلك  َظَهَر  وقد  املجال.  هذا  يف  َملحوظٍة 

 Business Monitor( اإنرتنا�شونال  مونيتور  بزن�ض  �شة  موؤ�شَّ

اإقِت�شاديٍّ  ٍه  َتَوجُّ اإعتماد  َحيُث  2٠١٠ من  لعام   (International
املجال  هذا  يف  ُمهّمًا  دوراً  تلعُب  اأخرى  دَوٍل  ويف  ليبيا  يف   

ٍّ
وقي

ّ
�ش

)راِجع امل�شتند ١). 

عام  من  امُلمتدَّة  الفرتِة  خالل  ليبيا  يف  النَّفِط  اإنتاج  ُمَعدَّل  َبلَغ  وقد 

2٠١٠ حوايل ٦،١ مليون برميل يف اليوم ومّعدَّل  2٠٠٠ حّتى عام 

ومع   .(١ )جدول  اليوم  يف  برميل  مليون   ٤٧،١ النَّفطيَّة  ادرات  ال�شّ

ِة عام 2٠٠٨،  �َشعي البالد لالإ�شتفادة من اإرتفاِع اأ�شعار النَّفِط العامَليَّ

اأنَّ  غري  اليوم.  يف  برميل  مليون   ٧٨،١ ليبلغ   
ّ
النَّفطي اإنتاُجها  اإزداَد 

عليه  كانت  ما  اإىل  �شنٍة  مروِر  بعد  لَتنَخِف�ض  عاَدت  الإنتاج  ن�شبة 

عام  من  الّثان  النُّ�شِف  يف  النَّفِط  اأ�شعار  تَدّن  نتيجة  وذلك  �شابقًا، 

وقد  هذا   .2٠٠٩ عام  ُمعَظم  خالل  ن�شبّيًا  ُمنخَف�شٍة  وبقائها   2٠٠٨

نوّي لإجمايل الّناجت امَلَحّلي  َل خالل الفرتة نف�ِشها ُمعدَّل النُّمو ال�شَّ َو�شَ

 اإىل ٥،٤ باملئة، ما يقلُّ بن�شبٍة �شئيلٍة عن معدَّلِت النموِّ يف 
ّ
احلقيقي

)جدول  للنَّفط  دِّرِة  امُل�شَ اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ق  ال�ضَّ منطقة  بالِد 

الغري   
ّ
احلقيقي امَلَحّلي  الّناجت  لإجمايل  نوّي  ال�شَّ مّو  النُّ ُمَعدَّل  اأّما   .(١

النِّ�شبَة  لكنَّ  اأف�شل،  نتيجًة  بالّتايل  اًل  ُم�َشجِّ باملئة  فَبَلغ ٣،٦   
ّ
النَّفطي

دِّرة للنَّفط  َلتها بالٌد اأخرى ُم�شَ هذه قلَّت هي اأي�شًا عن النِّ�شِب التي �شجَّ

ق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وذلك مبا يقارب ١ باملئة.  يف منطقة ال�ضَّ

إقتصاد ليبيا قبل اإلنتفاضة
تتحّلى ليبيا باإقت�شاٍد تقليديٍّ ُيَهيِمُن َعَليه قطاُع النَّفط. فالنَّفُط ياأتي، 

 اإىل َحدٍّ ما، بحوايل ٦٥ باملئة من اإجمايّل 
ّ
بالإ�شافة اإىل الغاِز الطبيعي

الّناجت امَلحّلي و٩٦ باملئة من الإيرادات من التَّ�شدير وما ُيقاِرُب ٩٨ 

على  هذا  الكبرُي  الإعِتماد  يوؤّدي  احُلكوميَّة.  املقبو�شات  من  باملئة 

كات اأ�شعاره باإقت�شاد البالد. 
ُّ
ِم اإنتاُج النَّفط وَتر كُّ قطاع النَّفِط اإىل َتَ

ُل اإىل  وِّ �شة الوطنيَّة للنَّفط َتَتَوىّل اإدارة اإنتاج النَّفط وُتَ ومبا اأنَّ املوؤ�شَّ

ِة  اخلارجيَّ املبيعات  من  امُلتاأتِّية  َة  النَّفطيَّ الإيرادات  جميع  احلكومِة 

البالد.٤   يف  ئي�ض 
َّ
الر الإقت�شادّي  الدَّوَر  احلكومُة  تلَعُب  ِة،  واملحلِّيَّ

ائَب  ال�ضَّ للنَّفط  الوطنيَّة  �شة  املوؤ�شَّ طريِق  عن  احلكومُة  ُل  �شِّ وُتَ هذا 

والأتاوى امُلتوّجبة على �ِضكاِت النَّفِط الأجنبيَّة التي َتعَمل يف ليبيا 

)مبا فيها �ضكات توتال)Total) الفرن�شيَّة واإيني )ENI) الإيطاليَّة 

ة  وريب�شول )Repsol) الإ�شبانيَّة وبريتي�ض برتوليوم )BP) الإنكليزيَّ

قطاُع  يتَّ�شُف  لذلك،  الأمريكيَّة).   (Occidental( واأوك�شيدنتال 

ِة الأخرى  النَّفِط بامَلح�شور ول ُيحِدُث اأّي اأَثٍر يف القطاعاِت الإقت�شاديَّ

الّليبيَّة  احلكومُة  م  َتَتَحكَّ النَّفط.  اإيرادات  احلكومُة  ُتنِفق  عندما  اإّل 

�شاِط الإقت�شادّي  النَّفط، بالنَّ بالّتايل من خالل �َشيَطَرتها على قطاِع 

كّله يف البالد.

البالِد لرَيدَع  م احلكومِة باإقت�شاِد  كُّ القذايف من َتَ اإ�شَتفاَد نظاُم  لقد 

 
ّ
وقي

ّ
ف اإقت�شاد ليبيا بال�ش منَوّ الِقطاِع اخلا�ّض. ونتيجًة لذلك مل يتَّ�شِ

4
 عام 

ّ
ادر عن َم�ِضف التَّنمية الأفريقي ة الأفريقيَّة يف ليبيا« ال�شّ عات الإقِت�شاديَّ َوقُّ  تقرير »التَّ

2٠١2.

 2 ATLANTiC CouNCiL

The key question is what the Libyan economy will look 
like in the future.3 Will it revert back to the model of 
the Qaddafi regime where the economy was tightly 
regulated and the government was the central player? 
Or will the new government opt for a more market-
oriented economy where the private sector takes the 
lead? If the latter, the current government can make 
a start by laying the groundwork for this objective by 
developing a comprehensive reform blueprint for the 
next government, which will necessarily have to focus 
on the economy. 

The economy before the uprising
Libya has a classic oil-dominated economy. Oil (and 
to some extent gas) represents some 65 percent of 
the country’s GDP, 96 percent of export revenues, 
and nearly 98 percent of government revenues. This 
high degree of dependency makes oil production and 
oil price movements drive the economy. Because oil 
production is managed by the National Oil Corporation 
(NOC), which transfers oil revenues from foreign 

and domestic sales to the government, it makes the 
government the principal economic actor in the 
country.4 The tax and royalty payments by foreign 
oil companies (including Total from France, ENI from 
Italy, Repsol from Spain, BP from the United Kingdom, 
and Occidental from the United States) operating in 
Libya also accrue to the government via the NOC. 
The oil sector is an enclave and only affects the rest 
of the economy when the government spends the 
oil revenues. By its control over the oil sector, the 
government is able to influence virtually all economic 
activity in the country. 

The Qaddafi regime exercised this control over the 
economy to hold back the development of the private 
sector. As a consequence, Libya was less market-
oriented than its neighbors, and significantly less than 
its fellow oil producers in the Gulf Cooperation Council 
(GCC). A 2010 Business Monitor International (BMI) 
rating on the market orientation of Libya and other 
relevant countries bears this out (see Figure 1). 

Source: Business Monitor International (BMI)

3 In fact, the discussion over the future economic model is taking place in all the Arab Spring countries. See Mohsin Khan and Svetlana Milbert, “Economic 
Policies in Egypt: Populism or Reforms?” Atlantic Council Issue Brief, October 10, 2012.

4 African Development Bank, African Economic Outlook: Libya, 2012. 
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Figure 1: Market Orientation Rating, 2010 هًا َول لعام ٢۰١۰ من حيث إعِتماِدها توجُّ مستند ١: تصنيف الدُّ
إقِتصادّيًا سوقّيًا 

�شة بزن�س مونيتور �إنرتنا�شونال �مل�شدر: موؤ�شَّ
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يف  كبرياً  فائ�شًا  هذه  الفرتِة  بالّتايل يف  البالد  َلت  �شجَّ  .2٠٠٨ عام 

الإحتياطات  َمزوُن  َبَلَغ  وقد  هذا  ِة.  اخلاِرجيَّ اجلاريِة  احل�شابات 

الدَّوليَِّة يف َم�ِضف ليبيا امَلرَكزّي يف ِنهاية عام 2٠١٠ قيمة ١٠١ 

مليار دولر اأمريكي بالإ�شافة اإىل اأ�شوٍل يف اخلارج بقيمة ٧٠ مليار 

وهي  األ  لالإ�شتثماِر  ِة  الّليبيَّ �شة  املوؤ�شَّ اإىل  َتويُلها  متَّ  اأمريكي  دولر 

يادّي اخلا�ّض باحلكومة.  وِة ال�شِّ �شندوق الرثَّ

ليبيا  اأنَّ  اإىل   
ّ
الكّلي الإقِت�شاد  يف  امُلعَتَمدة  ة  العاديَّ املوؤ�ّضات  َتُدلُّ 

الكفاية متامًا  فيه  ُمنَتِع�ٍض مبا  باإقِت�شاٍد  القذايف  َتلَّت خالل وليِة 

اأنَّ  َغرَي  الأو�َشط.  ِق  ال�ضَّ منطَقِة  يف  للنَّفِط  دِّرة  امُل�شَ الأخرى  كالبالد 

ًة  َطّياِتها م�شاكل هيكليَّ اأخَفت يف  الإيجابيَّة بالإجمال هذه  ورة  ال�شّ

ِم الدَّولة  كُّ كود الذي عانى منه القطاُع اخلا�ّض َنتيجة َتَ
ُّ
لها الر ة، اأوَّ عدَّ

 بالإقِت�شاد. فاحلكومة مل توِل اأيُّ اإهتماٍم لَتطويِر القطاع 
ّ
بِه الُكّلي ال�شِّ

َت�شُمُل  وِّه.  مُنُ َتدُّ من  التي  القوانني  من  عَدداً  ت  َفَر�شَ بل  ل  اخلا�ّض، 

َنوّي خالل الفرتة هذه  ِم ال�شَّ خُّ ُل التَّ�شَ بالإ�شافة اإىل ذلك، مل َيَتَخطَّ ُمَعدَّ

َف اإذاً  �شَ امُلمتدَّة من عام 2٠٠٠ حتى عام 2٠١٠، ن�شبَة 3 باملئة واإتَّ

م تفاقمت عام 2٠٠٨ نتيجَة اإرتفاِع  خُّ ط. غري اأنَّ ن�شبة التَّ�شَ بامُلَتَو�شِّ

ليبيا  اأنَّ  علمًا  ملحوظًا،  اإرِتفاعًا  ة  الغذائيَّ للمواّد  ِة  العامليَّ الأ�شعاِر 

َت�شَتورُد ما ُيقاِرُب ٧٥ باملئة من حاجتها للمواّد الغذائيَّة. ثمَّ مع تدّن 

 2٠٠٩ عام  م  التَّ�شخُّ ن�شبُة  عاَدت  الغذائيَّة،  للمواّد  العامليَّة  الأ�شعار 

م على  َقت ليبيا يف جماِل التَّ�شخُّ اإىل ما كانت عليه �شابقًا. وهكذا تَفوَّ

للنَّفِط  دِّرة  امُل�شَ الأخرى  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ق  ال�ضَّ منطقِة  بالِد 

ٍم �َشَنويٍّ ُيقاِرُب ن�شبة ٧ باملئة.  خُّ َل َت�شَ َلت ُمَعدَّ التي �شجَّ

�شِهَدت الفرتُة امُلمتدَّة من �شنة 2٠٠٠ حّتى �شنة 2٠١٠ اأي�شًا اإزدياداً 

يف عائدات التَّ�شدير يف ليبيا لَتَتَخّطى �شعَف ما كاَنت عليه �شاِبقًا 

الَعقِد  ُمنَتِظٍم خالل  ِة ب�َشكٍل  النَّفط العامَليَّ اأ�شعار  اإرِتفاع  ِبَف�شل  وذلك 

من  ل  الأوَّ النَّ�شف  ويف   2٠٠٧ عام  يف  ُمذِهٍل  بَنَمٍط  وتزاُيِدها  هذا 

ة في ليبيا من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٢ ة األساسيَّ جدول ١. المؤّشرات اإلقتصاديَّ

عام ٢٠١٢ عام ٢٠١١  ل عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠  ُمَعدَّ  

    
ّ
اإجمايل الّناجت امَلَحّلي احلقيقي

٥،١٠٤ فر  ١،٦٢ تت ال�شّ  ٥،٤  ( ة للتَّغريُّ )النِّ�شبة املئويَّ

   
ّ
 الغري النَّفطي

ّ
اإجمايل الّناجت امَلَحّلي احلقيقي

٧،٤٣ فر  ٥،٥٢ تت ال�شّ  ٣،٦  ( ة للتَّغريُّ )النِّ�شبة املئويَّ

اإنتاج النَّفط    

٤٥،١  ٤٨،٠  ٦،١ )مليون برميل يف اليوم) 

م     خُّ التَّ�شَ

١،٦   ٩،١٥  ٥،٢  ( ة للتَّغريُّ )النِّ�شبة املئويَّ

ة     ميزان املاليَّة العامَّ

٨،٢٠ فر  ٧،١٨ تت ال�شّ  ٥،١٣ ة من اإجمايل الّناجت امَلَحّلي)  )النِّ�شبة امِلئويَّ

ر�شيد احل�شاب اجلاري    

٩،٣٥  ١،٩  ٥،٢٤ ة من اإجمايل الّناجت امَلَحّلي)  )النِّ�شبة امِلئويَّ

اِدرات     ال�شّ

٧،٦٢  ١،١٩  ٨،٣١   (
ّ
)مليار دولر اأمريكي

الواِردات    

٢،٣٢  ٦،١٥  ٩،١٥  (
ّ
)مليار دولر اأمريكي

ة     الإحتياطات الدَّوليَّ

٥،١٢٤  ٦،١١١  ٨،٤١  (
ّ
)مليار دولر اأمريكي

جمموع الأُ�شول يف اخلارج    

٩،١٧٦  ٥،١٧١  --  (
ّ
)مليار دولر اأمريكي

   

ويل قد �لدَّ �مل�شدر: �شندوق �لنَّ
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بابة والتَّعليم والإ�شكان، ويف امُلقابل على َفر�ِض  الإعانات احلكوميَّة للطَّ

ِة الأ�شا�شيَّة وعلى امَلحروقات.  �شوابٍط َتطال عدٍد كبرٍي من املواّد الغذائيَّ

ل حجُم الإعانات املاليَّة عام 2٠١٠ اإىل ١٠ باملئة من اإجمايّل  وقد َو�شَ

اإعاناٍت للَمحروقات )٧ باملئة) واإعاناٍت  اإ�شَتَمَلت على  الناجِت امَلحّلي 

ُمَعدَُّل  اأّما  باملئة).   ١( للكهرباء  واإعاناٍت  باملئة)   2( الغذائيَّة  للمواّد 

�شعر الليرت من البنزين فقد َبلَغ يف ليبيا يف العام نف�شه ١٥،٠ دولر 

ة اأ�شعاراً  عوديَّ ل اأيُّ دولٍة اإّل اإيران واململكة الَعَربيَّة ال�شَّ  ومل ُت�َشجِّ
ّ
اأمريكي

اأكرث اإنخفا�شًا. وقد متَّ تخ�شي�ض الق�شم الأكرب من النَّفقات احلكوميَّة 

لالإنفاق احلايّل )الذي اإ�شتمل بالأخ�ضِّ على الأجور والإعانات املاليَّة)، 

ة وبالّتايل، متَّ  ًة كبريًة للنَّفقات الإ�شتثماريَّ يَّ ومل مُتَنح قي املقابل اأهمِّ

تخ�شي�ض حجٌم اأ�شغر من املوارد لها. 

حّتى  اإلنتفاضة  بداية  منذ  ة  اإلقتصاديَّ رات  َطوُّ التَّ
اليوم

اإىل  ت  اأدَّ ٍة  اأهليَّ 2٠١١ نتيجة ن�شوِب حرٍب  اإقت�شاد ليبيا عام  تَدهَوَر 

اإنح�شاٍر كبرٍي يف اإنتاج النَّفط الذي اإنخف�ض من ٧،١ برميل يف اليوم 

تها  اإىل ما يقلُّ عن ٥،٠ برميل يف اليوم. كما َلِعبت العقوبة التي َفَر�شَ

مة الأمم امُلتَِّحدة على البالد، والتي تقوم على تميد اأ�شول ليبيا  ُمَنظَّ

يف اخلارج، دوراً يف َتَدهور اإقت�شاِدها. وقد اأّدى اإنح�شار اإنتاج النَّفط، 

بدوره  للدَّخل،  ئي�ض 
َّ
الر وامل�شدر  البالد   يف 

ّ
الأ�شا�شي امُلنَتج  وهو  األ 

اإىل تراُجع اإجمايّل الناجت املحّلي الكّلي بن�شبة ٦2 باملئة )جدول ١). 

بن�شبة   
ّ
النَّفطي الغري   

ّ
احلقيقي امَلحّلي  الناجت  اإجمايل  اإنخف�ض  كما 

اأّما  النَّفط.  الإقت�شاد كّله على قطاع  اإعتماد  ٥2 باملئة وذلك ب�شبب 

 فقد �َشهد بدوره هبوطًا بال �َشكٍّ كارثّيًا 
ّ
اإجمايل الّناجت املحّلي الإ�شمي

 3٥ اإىل   2٠١٠ عام   
ّ
اأمريكي دولر  مليار   ٧٥ من  قيَمته  ت  تدنَّ حني 

 عام 2٠١١. 
ّ
مليار دولر اأمريكي

باملئة   ١٦ مُبَعدَّل   2٠١١ عام  امُل�شَتهلكني  اأ�شعار  اإرتفعت  باملقابل 

باملئة   3٠ نف�شها  نة  ال�شَّ نهاية  يف  م  خُّ التَّ�شَ ن�شبة  بلغت  اأن  اإىل 

مراراً  امليزانيَّة  له  ُت�شجِّ كانت  الذي  الفائ�ض  ل  َتوَّ وهكذا  تقريبًا. 

اإنح�ض  كما  املحّلي.  الناجت  اإجمايّل  من  باملئة   ١٩ بن�شبة  َعجٍز  اإىل 

 من ُمَعدَّل �شنوّي َبَلَغ ما ُيقارب 2٥ 
ّ
فائ�ُض احل�شاب اجلاري اخلارجي

اإىل ١،٩ باملئة.  ابق 
ّ
ال�ش الَعقد  الناجت املحّلي يف  اإجمايّل  باملئة من 

 .2٠١٠ عام  عليه  كانت  ما  ن�شف  يفوق  مبا  فَتَدنَّت  ادرات  ال�شّ اأّما 

اأحَدَث فائ�شًا يف  الذي  الأمر  اجع نف�شه  الرتَّ َلت  �شجَّ الواردات  اأنَّ  غري 

كات  ِ القوانني هذه قوانني قا�ِشيًة يف جمايَل التِّجاَرة والَعَمل ُترِغُم ال�ضَّ

على امُلحافظة على حجٍم �شغرٍي وَتدُّ وظائَفها لَت�شمَّ هذه الأخرية 

واجُلملة. وقد  امُلفرد  �شيَّما يف جماِل تارِة  اخَلدمات فقط ل  تاأمني 

ع الإقِت�شاد  َر القطاِع اخلا�ّض اإىل َتَو�شُّ ت القيود هذه التي َمَنَعت َتَطوُّ اأدَّ

 لَي�شَل حجمه عام 2٠١٠ بح�شب التَّقديراِت اإىل ثلِث حجم 
ّ
�شمي

َّ
َغري الر

٥.
ّ
�شمي

َّ
الإقِت�شاِد الر

   

الَبطالة.  م�شِكلة  وهي  األ  ثانية  ًة  َهيكليَّ ُم�شكلًة  ليبيا  واجهت  وقد 

باملئة،   ٥،١٣ اإىل   2٠١٠ عام  �شميَّة 
َّ
الر البطاَلة  ن�شبة  لت  َو�شَ فقد 

ى  تاأتَّ باملئة.٦   2٥ و3٠  ال�ّشباب ما بني  لدى  البطالة  ن�شبُة  وَبَلغت 

امَلجال  الدولة يف   عن هيمنة 
ّ
اأ�شا�شي ب�َشكٍل  الَعَمِل هذا  غياُب فَر�ِض 

يقارب  ما  العاّم  الِقطاع  يف  فني  امُلَوظَّ ن�شبة  َبَلَغت  فقد  الإقت�شادّي، 

٨٥ باملئة من القوى العاِملة. كما َنَتَج النَّق�ُض يف ُفَر�ض الَعمل هذا 

عن َعَدِم َتطاُبِق املهارات امَلطلوبة يف القطاِع اخلا�ّض مع املهارات 

التي َيَتَحّلى بها الُعّمال الّليبّيون، وعن ُوجوب َتطبيِق بع�ض القوانني 

ة على َتوظيف  ِة ال�ضكات اخلا�شّ ة بالَعَمِل التي َتدُّ من اإمكانيَّ اخلا�شَّ

اإنتاجيَّة الُعّمال اإجماًل. لذلك، �َشغل الأجانُب  اإنخفا�ِض  الُعّمال، وعن 

ت�شَتلِزُم  التي  كما  عاليًة  مهارات  َتَتَطلَُّب  التي  الوظائف  ليبيا  يف 

الَعَمِل يف  الّليبّيني على  اأرَغَم املواطنني  الذي  الأمر  ب�شيطًة،  مهارات 

منطقة  يف  للنَّفِط  دِّرة  امُل�شَ الأخرى  َول  الدُّ عاَنت  وقد  العاّم.  الِقطاِع 

ِق الأو�َشط و�شمال اأفريقيا من امُل�شِكَلة الأخرية هذه نف�شها.  ال�ضَّ

ف القطاع املايّل يف ليبيا بامُلَتَخلِّف وذلك  �شَ اإتَّ بالإ�شافِة اإىل ذلك، 

التي  امَلَحّلي  الّناحت  اإجمايل  قيمة  ومع  البالِد  غنى  مع  بامُلقارنِة 

بالِفعِل  ُم�شكلًة خطريًة  ذلك  القذايف يف  راأت حكومة  وقد  به.  َتَتحّلى 

واإعَتَمَدت عام 2٠٠٦ اإ�شالحات َتطاُل النِّظاِم امَل�ِضيّف وَتهُدُف اإىل 

ة وَو�شِع ِنظاِم  ة القرو�ض امُلَتَعرثِّ َت�شني ُم�شَتوى امل�شاِرف وُمعاجَلَ

املاليَّة  اخلدمات  من  الإ�شِتفادة  اإمكانيَّة  اأنَّ  غري   .
ٍّ
وَطني َمدفوعاٍت 

َنت  مَّ غِم من تطبيِق هذه الإ�شالحات التي َت�شَ
ُّ
بقَيت َمدودًة على الر

خ�شخ�شة بع�ض امل�شارف وامُل�شاركة الأجنبيَّة فيها. ٧  فقد �شدَّت 

مَتويل  خالل  من  وَلِة،  للدَّ الّتاِبعة  �شة  امُلَتَخ�شِّ الإقرا�ض  �شات  موؤ�شَّ

�شات املاليَّة  زبائِنها امُلَميَّزين مقابل كلَفٍة ُمنَخِف�شٍة، العديَد من املوؤ�شَّ

ة  التِّجاريَّ �شات  كات واملوؤ�شَّ َتَرَك ال�ضَّ وق، الأمر الذي 
ّ
ال�ش الأخرى عن 

غرية احلجم �شحيَّة القرو�ض ذات الكلفِة الأكرب وَدَفعها اإىل اللُّجوِء  ال�شَّ

يف  املايّل  القطاع  يبقى  وبالتايل   .
ّ
�شمي

َّ
الر غري  القطاع  اإىل  ًة  خا�شَّ

ناُف�شيَّة العامَليَّة  ليبيا ُمَتَخلِّفًا حّتى اليوم، وقد تبنيَّ ذلك يف َتقرير التَّ

العاملي،  القت�شادي  املنتدى  عن  اِدر  ال�شّ  ،2٠١3-2٠١2 لعام 

فيها  املايّل  القطاع  ر  تَطوُّ حيث  من  دوَلٍة   ١٤٤ ترتيب  اأظَهَر  والذي 

فاإحَتلَّت ليبيا املرتبة ١٤٠. 

 وا�ِشٍع غري 
ٍّ
َبَعت ليبيا خالل ولية القذايف نظاَم َدعٍم ُحكومي واأخرياً، اإتَّ

ًة اأخرى. يقوم هذا النِّظام على تاأمني  ل ُم�شكلًة َهيكليَّ َفعاٍل الأمر الذي �شكَّ

 عام 5
ّ
ادر عن َم�ِضف التَّنمية الأفريقي ة الأفريقيَّة يف ليبيا« ال�شّ عات الإقِت�شاديَّ َوقُّ  تقرير »التَّ

2٠١2.

6
ادر يف اأّيار/مايو 2٠١3 بعد  ل�شندوق النَّقد الدَّويل رقم ١2/١٥٠ ال�شّ

ّ
 التَّقرير الّليبي

ابعة للعام 2٠١3
ّ
ة الر .م�شاورات املادَّ

7
َدَر يف �شحيفة ليبيا هريالد«    غط الإئِتماّن يف ليبيا« بقلم فريوز اأبو الهادي، �شَ  Libya) ال�شَّ

Herald) 2٠١3 ١٨ حزيران/يونيو  .بتاريخ 
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 العام 
ّ
 العام. ثمَّ عنيَّ املوؤمتر الوطني

ّ
 األ وهو املوؤمتر الوطني

ٍّ
ت�ضيعي

ل/اأكتوبر بدوره علي زيدان رئي�شًا للوزراء ووافق  يف �شهر ت�ضين الأوَّ

على ت�شكيل جمل�ض الوزراء. 

اخلطوات  اإتِّخاذ  ة  م�شوؤوليَّ الوزراء  جمل�ض  باملبداأ  هذا  املن�شب  َمَنح 

واإنعا�ض  اإدارتها  تنظيم  واإعادة  البالد  يف  الأمن  ل�شمان  الاّلزمة 

ه ولالأ�شف مل ُيَحقِّق اأّي َتَقدٍُّم يف هذا الإّتاه. يعود ذلك  الإقت�شاد. غري اأنَّ

ًة مع تكاُثر امليلي�شيات   اإىل تراجع الأمن يف البالد )خا�شَّ
ٍّ
ب�شكٍل اأ�شا�شي

واإنت�شار الأ�شلحة واإزدياد الأعمال الإرهابيَّة التي اإ�شتهَدفت قوى الأمن) 

 حيال 
ّ
امُل�شَتِمر ل والغمو�ض  َدخُّ التَّ وعدم قدرة العديد من الوزراء على 

 العام واحلكومة. 
ّ
توزيع الأدوار وامل�شوؤولّيات ما بني املوؤمتر الوطني

طة   وال�ضُّ
ّ
كما وترَك غياب الأمن و�شعوبة اإعادة تنظيم اجلي�ض الوطني

ال عملها. ١٠  اأثراً كبرياً على حكومة زيدان وعطَّ

بع�ض  بداأت  حني   2٠١3 عام  ربيع  يف  ًة  خا�شَّ الو�شع  تفاقم  وقد 

�شات الدَّولة املختلفة  امليلي�شيات ت�شنُّ هجومًا تلَو الهجوِم على موؤ�شَّ

اإجباِرها  وبغية  منها  الح 
ّ
ال�ش لنزع  احلكومة  ماولت  على  رّداً 

امليلي�شيات  َبَعته  اإتَّ الذي  هذا  الأ�شلوب  واأ�شاَب  مواِقفها.  تبديل  على 

اأقاَمته   العام تت ح�شاٍر 
ّ
 املوؤمتر الوطني

َّ
اأقر الَهدَف، ل �شيَّما حني 

�َشغل  َمن  كلَّ  ُيرِغُم  الذي   
ّ
يا�شي

ّ
ال�ش العزل  قانون  عليه،  امليلي�ش�شيات 

خ�ض  وقد  كما  الإ�شتقالة.  على  القذايف  ولية  خالل  ًة  عامَّ وظيفًة 

 .
ّ
راب امُل�شَتِمر َبيهما نتيجة الإ�شطِّ وزيَري الّداخليَّة ووزير الدِّفاع َمن�شِ

ما زال الو�شع يف البالد غري ُم�شتقرٍّ حّتى اليوم ومل يَتَبنيَّ بعد كم من 

 و�شيئ من الأمن اإىل البالد. 
ّ
يا�شي

ّ
الوقت ت�شتغرُق َعودة الإ�شتقرار ال�ش

ال�شيا�شيَّة  رات  التَّطوُّ لي�شمل  اإهتمامها  َح�َضَت  احلكومة  اأنَّ  ومبا 

ة ب�شكٍل ملحوٍظ. يظهر  يا�شات الإقت�شاديَّ والأمنيَّة فقط، مل تتغريَّ ال�شِّ

نظام  بع  اإتَّ فقد  الدَّولة.  ُتَقدِّمها  التي  املاليَّة  الإعانات  يف  مثاًل  ذلك 

الإعانات  لتوفري  النَّفط  اإيرادات  اإ�شتخدام  على  تقوم  �شيا�شًة  القذايف 

عب. وقد حافظت  ال�شَّ اإ�شتياء  اإخماد  الأجور وذلك بغية  املاليَّة ورفع 

الإ�شرتاتيجيَّة  على  القذايف،  نظام  �شقوط  بعد  اّلالحقة،  احلكومات 

ل  احل�شاب اجلاري و�َشَمح للبالد بزيادة اإحتياطاتها الدَّوليَّة. وقد �شكَّ

ٍة داكنٍة اإجماًل.  ذلك النُّقطة الإيجابيَّة الوحيد يف �شورٍة اإقت�شاديَّ

 الإنِتقايّل قيادة البالد يف اأواخر عام 
ّ
ثمَّ حني اإ�شتَلَم املجل�ض الوطني

2٠١١، بداأ الإقت�شاد ينتع�ُض من جديد. فقد اإقرتب اإنتاج النَّفط عام 

الإنتفا�شة وبلغ ٤٧،١ مليون برميل يف  مّما كان عليه قبل   2٠١2

 الكّلي لريتفع 
ّ
اليوم. وعاد نتيجة ذلك اإجمايل الناجت املحّلي احلقيقي

ويبُلغ ما يفوق �شعف ما كان عليه، وذلك مع اإزدياد اإجمايل الناجت 

اإجمايل  ٤٤ باملئة. كما و�شل   بن�شبة 
ّ
 الغري النَّفطي

ّ
املحّلي احلقيقي

اإرتفاع  اًل  ُم�َشجِّ  
ّ
اأمريكي دولر  مليار   ٨١ اإىل   

ّ
الإ�شمي املحّلي  الّناجت 

ت  م فَتَدنَّ خُّ بن�شبة ٨ باملئة عّما كان عليه عام 2٠١٠. اأّما ن�شبة التَّ�شَ

 فائ�شًا 
ّ
َل ر�شيد احل�شاب اجلاري اخلارجي لتبلغ ٦ باملئة، بينما �شجَّ

ة فائ�شًا بن�شبة 3٦ باملئة من  بن�شبة 2١ باملئة وميزان املاليَّة العامَّ

اإجمايل الناجت املحّلي. غري اأنَّ اإنتعا�ض الإقت�شاد هذا مل ياأِت نتيجة 

بالأغلب  تاأّتى  ا  اإمنَّ احلكومة  بها  قامت  نٍة  معيَّ ٍة  اإقت�شاديَّ اإجراءاٍت 

له اإنتاج النَّفط. ورغم اأنَّ اإ�شتعادة اإنتاج النَّفط  عن الإرتفاع الذي �َشجَّ

الو�شع  تبدُّل  يف  كثرياً  �شاهمت  كبريٍة  ب�ضعٍة  ن�شاطهما  وت�شديره 

ل اإنتاج النَّفط  الإقت�شادّي يف ليبيا عام 2٠١2، من امُل�شَتبَعِد اأن ي�شِ

داً اإىل الكّمّيات التي بلغها خالل العقد املا�شي. يعوُد ذلك بح�شب  دَّ جُمَ

ر اإ�شتخراجه من  ائّيي تليل النَّفط اإىل تقاُدِم حقول النَّفط وَتَعذُّ اأخ�شّ

اأ�شاب املن�شاآت النَّفطيَّة خالل وقف  بع�ض الآبار ب�شبب الأذى الذي 

به الّتام عام 2٠١١. ٨ الَعَمل ال�شِّ

 منّو اإقت�شاد ليبيا بالنِّ�َشب نف�شها تقريبًا التي �َشَجلَّها خالل 
ّ
�شي�شتمر

هي  ما  على  واأ�شعاره  النَّفط  اإنتاج  ة  يَّ كمِّ َثبتت  طاملا  القذايف  ولية 

عليه حالّيًا. وبالتايل ل تتطلَّب اإدامة النُّمو الإقت�شادّي جهوداً كبريًة 

من قبل احلكومة فالإقت�شاد يدفع نف�شه اإىل النمّو. 

فقد  كبرياً  اإنتباهًا  ة  الإقت�شاديَّ ال�شوؤوَن  احلكومُة  تِعر  مل  الواقع،  يف 

والأمنيَّة. ويعود ركود املجل�ض  ال�شيا�شيَّة  امل�شاكل  اإن�َشَغلت مبعاجلة 

حيم 
َّ
ها �شابقًا الرئي�ض عبد الر  الإنتقايّل واحلكومة التي تراأ�شَّ

ّ
الوطني

لطات  ال�شُّ تديد  عدم  لها  اأوَّ ة،  عدَّ اأ�شباٍب  اإىل  املجال  هذا  يف  الكيب، 

ب�شكٍل  واحلكومة  الإنتقايّل   
ّ
الوطني املجل�ض  بني  ما  توزيعها  وعدم 

�شاوؤلت  ، واآخرها ت�شارب التَّ
ٍّ
وا�شٍح، وثانيها غياب اأّي اإطاٍر َت�ضيعي

ث حتى ُتعَتَمد  يُّ َ ابق اأو الرتَّ
ّ
حول ما اإذا يجب اإحرتام قوانني النِّظام ال�ش

ٍة  عيَّ لَطَتني ب�ضَّ قوانني جديدٌة.٩  عالوًة على ذلك، مل َتَتَمتَّع اأيٌّ من ال�شُّ

لهذه  باحللِّ  اأتى   2٠١2 عام  اأنَّ  اإّل  ُتنَتَخب.  مل  لأنَّ كالهما  حٍة  وا�شِ

ل يف الفرتة التي تلت الثَّورة ملجل�ٍض  امل�شكلة فقد �شهد الإنتخاب الأوَّ

8
 عام

ّ
ادر عن َم�ِضف التَّنمية الأفريقي ة الأفريقيَّة يف ليبيا« ال�شّ عات الإقِت�شاديَّ َوقُّ  تقرير »التَّ

2٠١2.

9
 العام«

ّ
يا�شة ما بعد الثَّورة يف ليبيا : النَّظرة داخل املوؤمتر الوطني  البحث املوَجز بعنوان »ال�شِّ

 »ذي اأتالنتك
ّ
ادر عن مركز البحوث الأمريكي  بقلم كرمي مزران وف�شل لمن واإريك كني�شت ال�شَّ

.يف اأّيار/مايو 2٠١3 (The Atlantic Council) »كاون�شل

10
وؤون الدَّوليَّة«  َدَر عن املعهد الأملان لل�شُّ  خطوط النِّزاع يف الثَّورة« بقلم ُولفرام ل�ض، �شَ

 .والأمنيَّة يف اأّيار/مايو 2٠١3

فط  ت إلى إنحساٍر كبيٍر في إنتاج النَّ ٍة أدَّ تَدهَوَر إقتصاد ليبيا عام ٢٠١١ نتيجة نشوِب حرٍب أهليَّ
الذي إنخفض من ٧,١ برميل في اليوم إلى ما يقلُّ عن ٥,٠ برميل في اليوم
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َول امُلنِتجة للنَّفط هذا الهدَف  ، وقد وَجَدت معظم الدُّ
ّ
الغري النَّفطي

ياحِة.  َز على جمايَل اخلدمات وال�شِّ لِّاًل. لذا فعلى ليبيا اأن ُتَركِّ ُم�شَ

ًة يف الإطاِر القانونِّ ويف قانون  اٍت جذريَّ يَتَطلَُّب ذلك اإحداث َتغريُّ

الَعمل وقانون التِّجارِة. 

ع التَّعليِم  باب، ويَتَطلَُّب ذلك تَو�شُّ اإخفا�ض ن�شبة البطالة لدى ال�شَّ 	•
 باملهارات التي تتطاَبُق 

ّ
باب الّليبي  لتزويد ال�شَّ

ّ
والتَّدريب امِلهني

وحاجات القطاع اخلا�ّض. كما ي�شتلزم تقيق ذلك تبديل ثقافِة 

ه ي�شَتحّق اأن   يعَترُب اأنَّ
ّ
الَعَمل امُلَهيِمنة يف البالد فاملواطن الّليبي

ي�شغل وظيفًة يف القطاع العام. 

اإن�شاء نظاٍم مايّل َحديٍث، ويلعُب ذلك دوراً ُمهّمًا يف َدعِم الِقطاع  	•
غرية  ال�شَّ للم�ضوعات  الإئتمان  توفري  يف  ٍة  وبخا�شَّ اخلا�ّض 

كات اجلديدة لكي تكرَب وتخلَق فَر�ض  ِ طة احَلجم كما لل�ضَّ وامُلَتَو�شِّ

املاليَّة  الإ�شالحات  ت�شُمُل  قد  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  جديَدٍة.  َعَمٍل 

تلَعبه  الذي  الدَّور  وتقلي�ض  امل�شارف  من  اأكرب  عدد  خ�شخ�شة 

ماح لدخول  �شة الّتاِبعة للدَّولة وال�شَّ �شات الإقرا�ض امُلَتَخ�شِّ موؤ�شَّ

وق الّليبيَّة. وقد اإنح�َضَ الإقرا�ض يف 
ّ
امل�شارف الأجنبيَّة اإىل ال�ش

الثان/ كانون  �شهر  يف  جديد  قانون  اإقرار  نتيجة  امل�شارف 

اأحكام  2٠١٥ على َتطبيق  يناير ُيرِغُم امل�شاِرف مع بداية عام 

لي�شت  امل�شارف  فاإنَّ  لذا  فائدة.  اأّي  ت�شديد  متنع  التي  يعة  ال�ضَّ

حني  الفائدة  على  امُلعتِمدة  بالقرو�ض  �شيحلُّ  ما  حيال  باأكيدٍة 

الَعَمِل  ورّي  ال�ضَّ ولذلك من  التَّنفيذ.١2  َحيِّز  القانون هذا  يدخل 

ماح للم�شارف  براأي م�ضف ليبيا امَلرَكزّي الذي يقوم على ال�شَّ

هي  كما  البالد  يف  تعمل  اأن  ة   التَّقليديَّ وللم�شارف  الإ�شالميَّة 

ِة الأخرى.  احلال يف البلدان الإ�شالميَّ

لُتعطي  طويًل  وقتًا  �شت�شتغرُق  اأعاله  املذكورة  الإ�شالحات  اأنَّ  غري 

. فما اخلطوات 
ّ
عب الّليبي ثماراً الأمر الذي �شيمَتحن بال �َشكٍّ �شرَب ال�شَّ

طة الأمد التي ينبغي على احلكوَمة اأن تتَّخذها لتبدِّل  الق�شرية وامُلَتَو�شِّ

عِب يف اآٍن واحٍد؟  ه الإقت�شاد وُتر�شي ال�شَّ َتَوجُّ

اأكرب  جودة  ذات  تتيَّة  بنى  اإن�شاء  على  َز  تركِّ اأن  ليبيا  على  ينبغي 

راأ�ض  البالد من  للتَّعوي�ض عن مزون  الإعمار  اإعادة  اإىل  بالإ�شافة 

ٍة  املال الذي متَّ تدمريه خالل احلرب. فُرغم اأنَّ ليبيا تتمتَّع برثوٍة نفطيَّ

الإ�شتثمار  لَدعم  ة  وريَّ ال�ضَّ التَّحتيَّة  البنى  الدَّولة هذه  ُتِقم  كبريٍة، مل 

 
ّ
الأجنبي الإ�شتثمار  الأخري كما جلذب  هذا  اخلا�ّض ومنوِّ  القطاع  يف 

َلت  عب. هذا وقد �َشجَّ الم من ال�شَّ نف�شها ُماِولًة بالّتايل اأن تبتاع ال�شَّ

واملوادِّ  للنَّفط  الإعانات  َحجم  يف  اإرِتفاعًا   2٠١2 ِلعام  امليزانيَّة 

ثمَّ  املحّلي.  النَّاجت  اإجمايل  من  باملئة   ١١ ليبلغ  والكهرباء  الغذائيَّة 

َل َحجُم الإعانات  َلت امليزانيَّة لعام 2٠١3 اإرِتفاعًا اأكرب بعد، فو�شَ �َشجَّ

هذه اإىل ما ُيقاِرب ١٤ باملئة من اإجمايل النَّاجِت امَلَحّلي. 

بالإ�شافِة اإىل ذلك، اإزدادت الأجور يف القطاع العاّم بن�شبة 3٠ باملئة 

نة هذه. ومَتَّ َرفع  غم من َتَدهُور الإقت�شاد يف ال�شَّ
ُّ
�شنة 2٠١١ على الر

ًة اأخرى عام 2٠١2 بن�شبة 2٧ باملئة، كما وُتظهُر امليزانيَّة 
َّ
الأجور مر

2٠ باملئة. وما زال  الأجور بن�شبة  اآخر بعد يف  اإرتفاعًا   2٠١3 لعام 

الأ�شلوب نف�شه الذي يقوم على زيادة الإنفاق املايّل احلايّل على ح�شاب 

يف  ل  ت�شكِّ احلاليَّة  فالنَّفقات  امليزانيَّة.  على  يطغي   
ّ
الإمنائي الإنفاق 

بينما  النَّفقات،  اإجمايل  من  باملئة   ٨٠ ن�شبة   2٠١3 لعام  امليزانيَّة 

تقت�ُض النَّفقات الراأ�شماليَّة على 2٠ باملئة منه وذلك رغم حاجة البالد 

.
ّ
ة اإىل اإعادة الإعمار التي ُتَقدَُّر بقيمة ٧٥ مليار دولر اأمريكي املا�شَّ

ِة  الّليبيَّ الحكومِة  أوَلوّيات  تشمل  أن  ينبغي  ماذا 
ة؟  اإلقِتصاديَّ

اإ�شرتجاع  على  نزاعًا  �شهَدت  دولٍة  كلُّ  ًل  اأوَّ َز  ُتَركِّ اأن  ورّي  ال�ضَّ من 

الإ�شالحات  اإجراء  على  ثمَّ  ومن  البالد،  يف  الإقت�شادّي  الإ�شتقرار 

الَهيَكليَّة الاّلِزمة لتحقيِق منوٍّ ُمرَتِفٍع وُم�شَتدام. ولقد بَلَغ اإقِت�شاد ليبيا 

ن  �شُّ ح من خالل َتَ  حُل�شن احلّظ ُم�شتوى ُمهّمًا من الإ�شتقرار َتَو�شَّ
ّ
الُكّلي

 �شليم. وقد 
ّ
م واإتِّخاذه مركز خارجي خُّ النُّمو الإقِت�شادّي وتراجع التَّ�شَ

عًا وذلك بف�شل عدم  ق الإ�شتقرار هذا ب�ضعٍة اأكرب مّما كان ُمتَوقَّ تقَّ

حلاق املن�شاآت النَّفطيَّة باأ�ضاٍر خطريٍة خالل فرتِة احلرب. وتتناق�ض 

للنَّفط  دِّرٌة  ُم�شَ دولٌة  وهي  األ  العراق  يف  احلالة  مع  ليبيا  يف  احلالة 

تَتَمتَّع بامل�شتوى نف�شه يف هذا املجال. فقد اإ�شتغرق اإنتاج النَّفط يف 

العراق �شنني عديدًة ليعود اإىل ما كان عليه قبل احَلرب كما اإ�شتغرق 

الإقت�شاد �شنني كثريًة لَينَتِع�ض. اأّما ليبيا فتتمتَّع بقاعدٍة ثابَتٍة ت�شمح 

لها باأن تنطِلَق منها لُتَنفِّذ الإ�شالحات الَهيَكليَّة. 

ِبَعها لكي ُتِدَث منّواً يف  فما اخلطوات التي يجب على احلكومِة اأن َتتَّ

عب   وُيَحقِّق ُمراِد هذا ال�شَّ
ّ
عب الّليبي الإقِت�شاد وتعُله ُيَلّبي حاجات ال�شَّ

ابق؟ ينبغي على احلكومة لتحقيق 
ّ
اإنَتَف�ض يف وجه النِّظام ال�ش الذي 

ة لن  هذا الهدف اأن َتعَتمد جمموعًة �شاملًة من الإ�شالحات الإقِت�شاديَّ

ُيظِهر عدٌد كبرٌي منها اأيُّ نتائج اإّل على املدى الَبعيد. 

رئي�شًا  َدوراً  تلعُب  التي  الّتالَية  املجالت  هذه  الإ�شالحات  وتطال 

 
ٍّ
 �شوقي

ٍّ
اإقِت�شاٍد ليبي اإن�شاِء  الدَّوليَّة، يف  �شات  وحا�ِشمًا، بح�شب املوؤ�شَّ

جديٍد. وَت�شمُّ املجالت هذه ما يلي :١١  

اخلا�ّض  القطاع  تو�شيع  خالل  من  الإقِت�شادّي  ع  َنوُّ التَّ زياَدِة  	•

ادر يف اأّيار/مايو 2٠١3 بعد م�شاورات 11  ل�شندوق النَّقد الدَّويل رقم ١2/١٥٠ ال�شّ
ّ
 التَّقرير الّليبي

ادر عن َم�ِضف ة الأفريقيَّة يف ليبيا« ال�شّ عات الإقِت�شاديَّ َوقُّ ابعة للعام 2٠١3. وتقرير »التَّ
ّ
ة الر  املادَّ

 عام 2٠١2
ّ
.التَّنمية الأفريقي

12
 وقف الإقرا�ض امل�ضيّف الّتام يف ليبيا و�شط حظر اإ�شتيفاء الفوائد : املاليَّة الإ�شالميَّة««

َدَر عن وكالة اأنباء بلومربج  Bloomberg) بقلم �شالح �ّضار وكارولني األك�شانِدر، �شَ

News) 2٠١3 اأّيار/مايو   ١٥ .بتاريخ 
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ُل اإحدى  ٍة جديدٍة للمواطنني الّليبّيني الأمر الذي ُي�َشكِّ فر�ض عمٍل اإنتاجيَّ

الأولوّيات لدى احلكومة. �شيوؤّدي ثانيًا الإ�شتثمار يف البنية التَّحتيَّة 

اإىل اإرِتفاع ن�شبة الإ�شتثمار اخلا�ّض ومنّو القطاع اخلا�ّض وذلك لأنَّ 

الإ�شتثمار اخلا�ّض  بع مع  التَّحتيَّة يتكامل بالطَّ البنية  الإ�شتثمار يف 

 الآخر.  واأخرياً، ييُل امل�شتثمرون الأجنبّيون عادًة 
ُّ
ل يجر حّتى اأنَّ الأوَّ

َول التي تتمتَّع بالبنية تتيَّة ذات اجلودة املرتفعة. ول  اإىل اإختيار الدُّ

 على َخلِق ُفَر�ِض عمٍل جديدٍة فقط 
ّ
اأهّميَّة الإ�شتثمار الأجنبي َتقَت�ض 

بل يوؤّدي الإ�شتثماُر هذا اأي�شًا اإىل اإدخال تكنولوجيا جديدة اإىل البالد 

ُت�شاهم يف زيادة الإنتاجيَّة الإجماليَّة يف الإقِت�شاد.

ينبغي على ليبيا اإذاً، بغية َتقيق هذا الهدف، اأن ُتن�شئَئ �شندوق بنية 

وُِّل جميع امل�شاريع الرئي�شة الذي متَّ التَّخطيط لها،   ُيَ
ّ
اأ�شا�شي ة  َتتيَّ

ة والإ�شكان والإتِّ�شالت  ًة الّطرقات وال�شكك احلديديَّ والتي تطال خا�شَّ

هذا  اإىل  ة  ال�شوريَّ املاليَّة  املوارد  كّل  وُيَحوِّل  واملرافئ،  واملطارات 

وكالٍت  على  هذه  امل�شاريع  توزيع  ُف  يتَّ�شِ بامُلقابل  ندوق.  ال�شّ

بامليزانّية  ة  وخا�شَّ بريوقراطية  بقواعد  منها  كلٌّ  َتتحّلى  ُمَتِلَفٍة 

ُمَتِلفة بالأقلِّ فعاليَّة. 

ه اإقت�شادها  يف النِّهاية، تتقدَّم اإىل ليبيا اليوم فر�شًة يف تبديل َتَوجُّ

فيه  ُل  وُت�َشكِّ ًة  اأهّميَّ يزداد  ينفّك  ل  دوراً  اخلا�ّض  القطاع  فيه  ليلعب 

ها حكومٌة  احلكومة َم�شَدَر دعٍم. كما وتَتَمتَّع احلكومة احلاليَّة، رغم اأنَّ

ُتَطبُِّقها  لٍة  وُمَف�شَّ �شاملٍة  ٍة  اإقت�شاديَّ ٍة  خطَّ و�شع  باإمكانيَّة  ٌة،  اإنِتقاليَّ

ه الإقت�شاد هذا.  قِّق اأخرياً تبديل َتَوجُّ احلكومات الآتية لكي ُتَ

مرتبٍة  يف  التَّحتيَّة  البنية  حيث  من  ذلك  نتيجة  ليبيا  تلُّ  املبا�ض. 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ق  ال�ضَّ َملحوٍظ من بالد منطقة  ب�شكٍل  اأدنى 

املجاورة  َول  الدُّ من  اأدنى  مرتبٍة  يف  كما  للنَّفط  دِّرة  امُل�شَ الأخرى 

كتون�ض مثاًل )راِجع امل�شتند 2). 

ٍة عاِملٍة الأمر الذي  َتَتَمتَّع ليبيا حالّيًا ب�شبكِة خطوط �شَكٍك حديديَّ ل 

دَّرها يف هذا املجال. وقد َو�شع نظام  َتَت�شَ اأن  ي�شمُح مل�ض وتون�ض 

ًة تقوم على اإن�شاء �شبكِة خطوط  القذايف قبل ن�شوب احَلرب الأهليَّة خطَّ

ومن  جنوبها  اإىل  البالد  �شمال  من  كم   3٠٠٠ متَتدُّ  ٍة  حديديَّ �شَكٍك 

اإذاً  ُح  َتتَّ�شِ تًا.  موؤَقَّ ة  اخلطَّ هذه  اإيقاف  متَّ  ه  اأنَّ غري  غربها،  اإىل  �ضقها 

ة. كما وتظهُر �ضورة َتطوير املطارات  �ضورة اإعادة اإحياء هذه اخلطَّ

واملرافئ التي بداأت َتَتقاَدم وُتعان من قدرة اإ�شتيعاٍب مدودٍة. هذا 

ة بناء 2٠٠٠٠٠ منازل جديدٍة بكلفٍة تبلغ 32 مليار  وقد اأوِكَلت مهمَّ

 اإىل هيئة الإ�شكان والبنى التَّحتيَّة وذلك ملعاجلة م�شكلة 
ّ
دينار ليبي

َمبَلَغ  اإّل  �ض  ُتَخ�شِّ مل   2٠١3 لعام  امليزانيَّة  اأنَّ  الإ�شكان. غري  نق�ض 

التَّمويل  يف  الّتاأجيل  اأعاق  وقد  كما  الغر�ض.  لهذا  دينار  مليار   ٥،١

تنفيَذ �ضكات البناء الأجنبيَّة للعقود التي متَّ اإقراُرها. 

 خالل 
ّ
وتعزُم ليبيا على اإ�شتثمار مبلغ قدره ١٤٠ مليار دولر اأمريكي

الَعقد الآتي يف م�شاريع البنية التَّحتيَّة.  تظهُر اإذاً �ضورُة توفري كلفة 

الكبرية  البالد  اأ�شول  واإ�شتخدام  ُمبكَرٍة  مرَحلٍة  يف  هذه  امل�شاريع 

جمال  يف  الإ�شتثمار  وياأتي  هذه.  الكلفة  لت�شديد  اخلارج  يف  احلجم 

ًل  اأوَّ اأ�شا�شيَّة. فهو يخلق  اأ�شعدة  باملنفعة على ثالثة  التَّحتيَّة  ATLANTiC CouNCiL 7البنية 

significantly below that of other MENA oil exporters 
and lower than neighbors like Tunisia (Figure 2). 

At present, Libya has no operating railway system, 
lagging behind Egypt and Tunisia in this regard. Prior 
to the civil war the Qaddafi regime had plans for a 
3,000 kilometer North-South and East-West national 
rail network, but they were put on hold. Clearly these 
plans need to be revived. The country also needs to 
improve its airports and seaports, which are aging 
and have limited capacity. To address the housing 
shortage, the Housing and Infrastructure Board (HIB) 
was tasked with constructing 200,000 new houses at 
a cost of 32 Libyan Dinar (LYD) billion. However, only 
LYD 1.5 billion was provided for this purpose in the 
2013 budget. Delays in financing have also prevented 
foreign construction firms from executing the 
contracts that have been awarded. 

Over the next decade, Libya plans to invest some $140 
billion in infrastructure projects.13 A major imperative 
should be to frontload these projects and utilize the 

substantial foreign assets Libya has at its disposal to 
pay for them. Investment in infrastructure will yield 
three main benefits. First, it will create productive 
jobs for Libyans quickly, something which has to be 
a high priority for the government. Second, it is well 
established that public investment in infrastructure 
is complementary to private investment, almost on a 
one-for-one basis, and thus will lead to higher rates 
of private investment and private sector growth.14 
Finally, foreign investors tend to move to countries 
with better quality infrastructure, and foreign 
direct investment brings with it not only jobs, but 
also technology transfers that improve the overall 
productivity of the economy. 

To this end, Libya should create a central 
infrastructure fund that would finance all the major 
projects envisioned—notably roads, railways, housing, 
telecommunication, airports, and seaports—and 
transfer the needed financial resources to this fund. 
This would be more effective and efficient than leaving 

13 Khaleej Times, “Libya to Invest $140 billion in projects of the next decade,” http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=/data/
uaebusiness/2013/June/uaebusiness_June19.xml&section=uaebusiness. 

14 There is considerable empirical evidence confirming this positive relationship between public investment in infrastructure and private investment. See 
Mohsin Khan and Manmohan Kumar, “Public and Private Investment and the Convergence of Per Capita Incomes in Developing Countries,” Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, February 1997. 

Source: Business Monitor International (BMI)
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Figure 2: Infrastructure Rating, 2010 َول لعام ٢٠١٠ من حيث جودة البنية مستند ٢: تصنيُف الدُّ
ة حتيَّ التَّ

�شة بزن�س مونيتور �إنرتنا�شونال �مل�شدر: موؤ�شَّ

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معاً مع خبراء من الشرق األوسط، حيث يهدف إلى تشجيع حوار حول السياسات 
ذات الصلة مبستقبل االقليم في ظل هذه اللحظة التاريخية من التحول السياسي، وينتج املركز حتليالت محايدة وتوصيات خالقة للسياسات حول التغيير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في الدول العربية، كما يعمل على بناء مجموعات تأثير حول املوضوعات احليوية. 
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