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 مقدمة

لم تكن هزيمة القذافي في الثورة الليبية، على الرغم من 

الصراعات املسلحة بين أبناء  أهميتها، إال بداية لنشأة

، حيث كان التقدم في بناء دولة ليبية الشعب الليبي

 
ً
سلمية ومتماسكة في حقبة ما بعد القذافي بطيئا

 
ً
في الواقع، أبرزت الخروقات ألامنية ألاخيرة . ومتراجعا

وتفش ي العنف داخل البالد وامتداده إلى دول شمال 

أفريقيا املجاورة على عدم استقرار وتأزم الوضع 

سل  في ليبيا في الراهن، فقد أدى تصاعد الصراع امل

داخل ليبيا، ما أعداد النازحين تزايد الفترة ألاخيرة إلى 

فاقم من ألازمات املعيشية للمواطنين؛ فزادت أزمات 

 عن انقطاع التيار الكهربائي، 
ً
الخبز والوقود، فضال

خر صرف املرتبات ونقص ألادوية بمختلف أنواعها، وتأ

 .وقد طال هذا التدهور جميع القطاعات

حالة  4102شهدت ليبيا خالل العام وفي هذا الصدد، 

عدم الاستقرار نتيجة ألاحداث الصعبة التي مرت من 

بها والزالت حتي آلان، وأبرزها الانقسام السياس ي 

الذي نتج عنه نزاع عنيف وازدواج في  عسكري وال

السلطات، مع استمرار غلق املوانئ والحقول النفطية، 

وكثرة الاعتصامات والاقتحامات املسلحة ملقرات 

املواجهات املسلحة وما أعقبها من مرحلة و الدولة، 

عصيان مدني، باإلضافة إلي نشوء أجسام موازية 

 عن نشوء
ً
حالة من  ملؤسسات الدولة السيادية، فضال

التسابق نحو إلانفاق للحصول علي الوالءات واثبات 

 .الشرعية

تعتبر حالة ازدواج السلطات هي الحدث ألاصعب، 

 علي البالد، حيث أنه تولت عدة سلطات 
ً
 وألاشد أثرا

 

 4102ملهام التشريع والتنفيذ بعد انتخابات يونيو 

ونشوء نزاع حول شرعية انعقاد جلسات السلطة 

ثلة في مجلس النواب في مدينة طبرق الجديدة مم

 لإلعالن 
ً
ورفض السلطة املؤتمر الوطني تسليمها خالفا

الدستوري، ونتيجة لذلك فقد تفاقمت حدة الانقسام 

السياس ي والاجتماعي والعسكري وارتفاع وتيرة القتال 

وسوء ألاوضاع ألامنية، وزاد ذلك سوًء إلي ما تعاني 

في  ة، وضعف  منه مؤسسات الدولة من سوء إدار 

في ألاموال والامكانيات، واستشراء  ألاداء، وهدر  

 .1للفساد

ومع استمرار وتوسع رقعة الانقسام السياس ي في ليبيا 

وانتقاله نحو الهالل النفطي وازدياد املعاناة إلانسانية 

والاقتصادية للمواطن الليبي، تبدو مالمح الانهيار 

 تلو الاقتصادي واملأساة إلانسانية في 
ً
البروز يوما

آلاخر، نتيجة تصاعد ألاحداث وانهيار الخدمات 

ألاساسية للمواطن وغياب الاحتياجات ألاساسية له 

من ماء ودواء وكهرباء وغاز وطعام وأمان وقدرة على 

الحركة لقضاء مصالحه والحصول على احتياجاته، 

يضاف إلى ذلك التهديد ألامني املتزايد والعنف واملعاناة 

 .نسانية للنازحين الليبيين في الداخل والخارجالالإ

بات الاقتصاد الليبي على حافة إلافالس في ظل تصاعد 

الصراع املسل  بين الفرقاء من ناحية وتهاوي أسعار 

 على القطاع 
ً
 من ناحية أخرى، ما أثر سلبا

ً
النفط عامليا

من إيرادات البالد، في ظل % 59النفطي الذي يشكل 

                                                           
 .01، ص 4102التقرير السنوي لديوان املحاسبة لعام   1

http://www.alaraby.co.uk/economy/080b6695-8e71-47f3-8643-fae5a6bdf256
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 ذولية من إفالس ليبيا ونفاتحذيرات تقارير د

سنوات، في حال  2الاحتياطي النقدي الاجنبي خالل 

 . استمرار الاضطرابات ألامنية والسياسية

في ِخضم ألازمة املالية املعقدة وتزايد حالة الانقسام و

السياس ي التي تمر بهما البالد، فمن املتوقع أن يؤدي 

دولة قد إلي مزيد من التراجع في إلايرادات العامة لل

يتسبب في إحداث عجز تاريخي غير مسبوق، ينذر 

بمتوالية من التداعيات يصعب حصرها أو التنبؤ 

بحجمها، تطال معيشة املواطنين وأمنهم ، حيث لم 

يعد هناك مناص من وضع ألاسس الصحيحة للخروج 

ذي لن يكون من تلك ألازمة ومعالجة آثارها، ألامر ال

باإلجراءات العادية، بل يتطلب  متاحا في املدي القصير

  .في ألادوارتعاونا بين الجهود املبذولة وتكامال ً

 لخطورة آلاثار الاقتصادية لالنقسام 
ً
واستدراكا

الضوء الورقة البحثية تلقي هذه  السياس ي في ليبيا،

 . علي هذه آلاثار من خالل ثالثة محاور أساسية
ً
: أوال

ة لالنقسام إطار نظري موجز عن آلاثار الاقتصادي

 
ً
التداعيات الاقتصادية : السياس ي في الدول، ثانيا

 لالنقسام السياس ي في ليبيا، 
ً
البدائل املناسبة : ثالثا

للحد من آلاثار الاقتصادية في ضوء أزمة الانقسام 

 .السياس ي

 
ً
إطار نظري موجز عن آلاثار الاقتصادية : أوال

 لالنقسام السياس ي في الدول 

السياس ي على أنه مؤشر عام ظر إلى الاستقرار ين  

لنجاح السياسات الاقتصادية للنظم السياسية وذلك 

يكون النظام السياس ي عندما ف ،الذي يرض ي املجتمع

 فإنه يوجه سياسته الاقتصادية نحو أهداف 
ً
مستقرا

التي ترفع هي وهذه السياسات التنموية  ،التنمية

 مما يمستوى املعيشة والرفاهية باألفراد 
ً
من خلق نوعا

لرضا الشعبي تجاه النظام السياس ي، الطمأنينة وا

 .بينما يحدث عكس ذلك في حاالت الانقسام السياس ي

أرست الاتجاهات النظرية واملمارسات العملية وقد 

مبدأ عاًما يتعلق بأهمية ضمان التزام أجهزة الدولة 

بالنزاهة والشفافية والحيادية في تقديم السلع 

لوضع يبدو مختلًفا على نحو والخدمات العامة، ولكن ا

خالل فترات الصراعات السياسية التي  ملحوظ

تشهدها بعض الدول، إذ ربما يكون تحقيق تلك 

ألاهداف أمًرا صعب املنال، رغم أنها تصبح في هذه 

 ةالحالة أكثر إلحاًحا بسبب التداعيات السلبية العديد

التي تؤدي إلى ارتفاع و التي تفرضها تلك الصراعات، 

الت الفقر وانهيار العملة الوطنية وتدهور معد

 .2الاحتياطي النقدي وتزايد أعداد الالجئين

، ترافق الاقتتال على املوارد وعلي الصعيد الليبي

والنفوذ في مختلف أنحاء ليبيا التي تعاني من 

، مع منذ سقوط نظام معمر القذافي انقسامات حاّدة

وقد انعكست هذه . تغييرات في الوالءات القبلية

السياس ي ألاوسع  السياقالنزاعات املحلية في 

ين وقوى 
َ
واملشحون في ليبيا، بوجود حكومَتين وبرملان

 ، وأيديولوجيات متناحرة

                                                           
2
هل يمكن الحفاظ على حيادية املؤسسات الاقتصادية في   

ليبيا؟، املركز إلاقليمي للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، 

5/3/4109. 
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 :4102فقط خالل العام ويوضح الجدول التالي السلطات التي تولت أمور البالد 

 (برئاسة)السلطة التنفيذية  السلطة التشريعية املدة الزمنية

 علي زيدان املؤتمر الوطني العام 9/3/4102 – 0/0/4102

 عبدهللا الثني املؤتمر الوطني العام 2/5/4102 – 9/3/4102

 أحمد امعيتيق املؤتمر الوطني العام 9/6/4102 – 2/5/4102

 عبدهللا الثني املؤتمر الوطني العام 2/8/4102 – 9/6/4102

 عبدهللا الثني مجلس النواب - املؤتمر الوطني العام 45/8/4102 – 2/8/4102

 عمر الحاس ي - عبدهللا الثني مجلس النواب - املؤتمر الوطني العام 30/04/4102 – 45/8/4102

 

، كان الحدث ألاخير املرتبط  4102وفي نهاية عام 

بالسلطات في الدولة هو حكم املحكمة العليا بعدم 

دستورية التعديل الذي أقر انتخابات مجلس النواب ، 

وبعد هذا الحكم استمرت جميع السلطات في ممارسة 

مهامها، حيث استمر املؤتمر الوطني العام بممارسة 

عمله في مدينة طرابلس ومجلس النواب في مدينة 

ضافة إلي حكومتي عبدهللا الثني في مدينة إل طبرق، با

 .الحاس ي بمدينة طرابلسالبيضاء وحكومة عمر 

 
ً
التداعيات الاقتصادية لالنقسام السياس ي : ثانيا

 في ليبيا

أدي الانقسام السياس ي في ليبيا للعديد من التداعيات 

 :وآلاثار الاقتصادية الهامة نذكرها علي النحو التالي

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي  (0

 :املؤسسات الاقتصادية الليبية

 

 

يطرح تصاعد حدة الصراع في ليبيا منذ سقوط نظام 

، والذي 4100الرئيس السابق معمر القذافي في عام 

 أسفر في النهاية عن وجود حكومتين وبرملانين، تساؤالت 

عديدة حول ما إذا كان بإمكان املؤسسات الاقتصادية 

الرئيسية في الدولة، ال سيما املصرف املركزي 

، الالتزام بالحيادية في تقديم واملؤسسة الوطنية للنفط

السلع والخدمات العامة، والبقاء بعيًدا عن ذلك 

الصراع، خاصة في ضوء الضغوط العديدة التي 

تفرضها بعض ألاطراف السياسية وامليليشيات املسلحة 

على تلك املؤسسات، بشكل ربما ينتج في النهاية 

تداعيات سلبية خطيرة على املستويات السياسية 

 .صادية وألامنيةوالاقت

  مصرف ليبيا املركزي 

تسعى جميع الفصائل املتنافسة في ليبيا للسيطرة على 

املصرف املركزي، ألنه يملك التحكم في ألاصول املالية 

مليار دوالر، ويتحكم  011للدولة، وحيازته ملا يقرب من 

من عائدات  %59في مبيعات البترول التي تشكل 

الدولة، ويلعب البنك دوًرا مهًما في البالد نتيجة 
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لسيطرته على النظام البنكي الليبي بالكامل، لذلك 

من جميع الفصائل الليبية فرض  فرقاءحاول ال

 .4100نفوذهم على البنك منذ قيام الثورة العام 

تجدر إلاشارة إلي أن الرغبة في السيطرة على املوارد 

ة هي الدافع الحقيقي في الحرب ألاهلية املالية الليبي

الدائرة بين الجماعات املسلحة والقبائل والقوات 

حيث أن ليبيا على وشك أن يتم تجميد . العسكرية

أرصدتها بواسطة املجتمع الدولي كنتيجة للصراع 

 .الحالي من أجل السيطرة على مصرف ليبيا املركزي 

السياس ي في شكل املصرف املركزي محور الضغط وقد 

قرار مجلس النواب الليبي  ىالفترة ألاخيرة، حيث أت

املنعقد بمدينة طبرق  بإقالة محافظ مصرف ليبيا 

بمثابة خطوة مفاجئة زادت من  الكبيراملركزي الصديق 

يسيطر علي  حالة الانقسام والتوتر السياس ي الذي

 .كافة ألاوساط الليبية

ع الفصائل لجمياملركزي رغم مطالبة محافظ البنك  

الليبية بعدم إقحامه في الصراع السياس ي بين املؤتمر 

الوطني في طرابلس ومجلس النواب املنتخب في طبرق، 

الراعي ألاساس ي ألموال  مصرف ليبيا املركزي  حيث يعتبر

يعتبر  الليبي، وحصن الدفاع ألاخير عنه، كما الشعب

جزًءا من صندوق النقد الدولي التابع لألمم املتحدة، 

التي تعترف رسميا بمجلس النواب كممثل شرعي 

بمجرد إقالة املحافظ فإن جميع ، لذلك للشعب الليبي

 . ملغاه خارجياتعتبر توقيعاته 

وزاد من حدة املشكالت املالية في ليبيا اندالع موجة من 

سرقات البنوك وهو دفع املصرف املركزي الي العزوف 

الصعبة وهو ما عن امداد البنوك التجارية بالعملة 

أدي الي تفاقم نقص الدوالر في بعض القطاعات 

الاقتصادية وزاد من ضعف الدينار ، والسباب 

الانفالت الامني اصبحت بعض شركات التأمين اقل 

استعدادا لتوفير غطاء تأميني للشحنات النقدية من 

الدوالرات من حسابات املصرف  املركزي في الخارج الي 

 .ليبيا 

ع خفض درجات الائتمان الليبية بسبب الزج ومن املتوق

باملركزي في الصراع السياس ي من كبريات بيوت 

وينذر الانقسام والصراع . التصنيف املالي الدولية

السياس ي القائم الذي تشهده ليبيا ووجود برملانين، 

واحد في طرابلس وآلاخر في طبرق، بحدوث انقسام في 

في تجميد  املصرف املركزي نفسه؛ مما قد يساهم

أصول البنك املركزي، في الخارج وذلك بعد أن أفرج 

، والتي 4104مجلس ألامن عن أصول املصرف نهاية 

وال شك أن هذا . مليار دوالر 041بلغت في تلك الفترة 

الاجراء سيطيل من أمد الازمة وهذا سيعطي فرصة 

أكبر للدول الخارجية للتدخل في الشأن الليبي لتحقيق 

 .3فيما يتعلق بالشأنين املالي والنفطي كبر أمكاسب 

 لنفط الليبية لؤسسة امل 

تعد مؤسسة النفط الوطنية الكيان الرئيس ي لتنظيم 

وقد دفعت املحاوالت . قطاع النفط والغاز في البالد

الحثيثة التي بذلتها ألاطراف املختلفة، منذ اتساع نطاق 

املواجهات املسلحة، للسيطرة على املؤسسة، إلى 

إصدارها بيانات متعددة لتأكيد التزامها بالنأي بعيًدا 

 .عن ذلك الصراع

                                                           
أنس رخا، مالبسات وتداعيات استدراج املصرف املركزي   3

             الليبي لدائرة النزاع السياس ي، املركز الليبي للبحوث والتنمية، 
 .4102نوفمبر 
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لكن رغم ذلك، فإن ثمة مؤشرات عديدة تزيد من 

احتماالت حدوث تغير ملحوظ في تلك السياسة التي 

 :، تتمثل فيةاملؤسس هذه تلتزم بها

 أعلنت حكومة عبد هللا الثني في  : تغيير القيادات

، عن تعيين املبروك أبو 4102ديسمبر  03طبرق، في 

سيف رئيًسا ملجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط 

بدال من مصطفى صنع هللا، وذلك، دون أن تعترف 

  .حكومة الغرب بهذه التغييرات بطبيعة الحال

 مازالت املقرات الرئيسية املعترف بها : نقل املقرات 

ملؤسسة النفط الليبية تقع في العاصمة طرابلس حتى 

آلان، إال أن حكومة الثني بذلت محاوالت حثيثة قبل 

بهدف نقلها إلى طبرق، وفي هذا الصدد  4102نهاية عام 

، نظاًما جديًدا 2014ديسمبر  41تبنت الحكومة، في 

لتحصيل إلايرادات النفطية يجنبها املرور عبر البنك 

بلس، الذي ال يخضع لسيطرتها، املركزي في طرا

ويقض ي بأن يتم تحويل املدفوعات إلى أحد فروع 

 .البنك املركزي في شرق ليبيا

 تعرضت املؤسسة لتهديدات أمنية : ضغوط أمنية

متعددة، بسبب املحاوالت التي بذلتها بعض التنظيمات 

، وهو ما أثار مخاوف 4109للسيطرة عليها في يناير 

اه بعض مسئولي مؤسسة عديدة من إمكانية اتج

النفط في طرابلس، تحت الضغوط التي تفرضها 

امليليشيات، إلى توظيف ألاموال بطرق غير مشروعة 

من ناحية ومنع وصولها إلى مناطق الشرق لتمويل 

 .النفقات العامة من ناحية أخرى 

 بالنسبة إلى معظم 
ً
 جدا

ً
 وضبابيا

ً
ويبقى الوضع ملتبسا

قطاع النفط الذين يتفّرجون املستثمرين الدوليين في 

، شأنهم 
ً
على الفوض ى في ليبيا من دون أن يحّركوا ساكنا

، حيث 4في ذلك شأن الجزء ألاكبر من املجتمع الدولي

 إلى النفط،  الصراع في ليبيا انتقل
ً
بشكل واض  مؤخرا

بعدما قالت وزارة النفط في حكومة طرابلس إنها 

 ضد مشتري الخام إذا تجاوزوا 
ً
ستتخذ إجراء قانونيا

 
ً
املؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من العاصمة مقرا

لها، ما يجعل القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة 

وجاء تحذير  .راملخاطفي إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة 

 على فتح حساب مصرفي 
ً
وزارة النفط في طرابلس، ردا

في دولة إلامارات يتبع للمؤسسة الوطنية للنفط في 

طبرق لتحويل مستحقات بيع النفط لصالحها عبر هذا 

 .د بإيرادات البالد النفطيةاالحساب، في محاولة لالنفر 

حكومة طبرق مجلس ي إدارة شركتين تابعتين كما عّينت 

 ،كة نفط خاضعة لسيطرة حكومة عبد هللا الثنيلشر 

 املؤسسة 
ً
وأنشأت شركة نفط جديدة تسمى أيضا

الوطنية للنفط على غرار الشركة املوجود مقرها في 

طرابلس، وتعهدت بإتمام مدفوعات مبيعات النفط من 

خاللها، لكن املشترين ألاجانب للنفط الليبي ال 

املؤسسة الوطنية يتعاملون بالرغم من ذلك إال مع 

 .للنفط في طرابلس

 من 
ً
جود حكومَتين في ليبيا، ترتب علي ذلك و وانطالقا

ن للمؤسسة الوطنية ين للنفط ورئيسيوجود وزير 

ِنع وزير النفط املنتمي إلى املؤتمر الوطني . للنفط وقد م 

العام من حضور اجتماع منظمة البلدان املصّدرة 

في حين  4102وفمبر في فيينا في أواخر ن( أوبك)للنفط 

ِمح لوزير النفط في حكومة طبرق التي تحظى  س 

ويتم توزيع العائدات . باالعتراف الدولي، باملشاركة

                                                           
ريبيكا موراي، العداوات في جنوب ليبيا، مؤسسة كارنيجي   4

 . 4102ديسمبر، 10للسالم الدولي، 
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النفطية بالتساوي عن طريق املصرف املركزي الليبي 

 . الذي اليزال يتمتع حتى آلان باستقالل ذاتي

املوازنة  آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي (4

 4109لعام دولة لل العامة

لتمويل  شكلت إيرادات النفط املصدر الرئيس ي

موازنتين منفصلتين أعدتهما الحكومتين املتصارعتين 

على السلطة في ليبيا، ووسط صراع على حقول 

وإيرادات الصادرات النفطية، وفى ظل اضطرابات 

أمنية وسياسية تعانى منها البالد، أدى النقسام غالبية 

 .شهور  9وتأخير اعتماد املوازنة ملدة مؤسسات الدولة 

أقر املؤتمر الوطني العام في ليبيا قانون املوازنة العامة 

مليار دينار ليبي،  23قاربت قيمتها نحو  4109لسنة 

عضو،  011عضوا من أصل  59وأيد القانون 

واحتسبت املوازنة الجديدة على أساس متوسط لإلنتاج 

رميل يوميا وسعر النفطي لليبيا بحدود نصف مليون ب

  91لبرميل الخام يصل إلى 
ً
  .دوالرا

ويأتي إقرار هذه املوازنة أيضا بعد أيام من إعالن 

مجلس النواب املنحل والذي يتخذ من مدينة طبرق 

مقرا له بأنه تسلم من الحكومة املنبثقة عنه مقترح 

مليار  22املوازنة العامة للعام الحالي، واملقدرة بنحو 

الي فإن موازنة املؤتمر الوطني العام تقل ، وبالت دينار

 .بموازنة حكومة طبرق  إذا ما قورنت% 4قيمتها بنسبة 
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 4105جدول يوضح مقارنة بين موازنة كل من املؤتمر الوطني ومجلس النواب لعام 

 البيان موازنة املؤتمر الوطني العام مجلس النوابموازنة 

 ايرادات النفط 03.1 00.4

 ايرادات الضرائب والجمارك 4.5 3.1

 4102مخصصات متبقية من موازنة عام  7.1 1

 اجمالي إلايرادات 4245 0244

 املرتبات: الباب ألاول  09.5 40.1

 النفقات التيسيرية: الباب الثاني 6.3 6.8

 التنمية: الباب الثالث  1.1 9.4

 الدعم: الباب الرابع   11.1 11.0

 اجمالي النفقات 2449 2241

 4105اجمالي العجز لسنة  0842 4948
 

 ىويتض  من أرقام الجدول السابق عدم توافق الرؤ 

أو  بين املوازنتين سواء فيما يتعلق بتقدير الايرادات

، 4109النفقات املتوقعة وحجم العجز املتوقع لعام 

املنعقد في مدينة أعلن مجلس النواب الليبي حيث 

طبرق أنه تسلم من الحكومة الليبية املؤقتة املنبثقة 

عنه، مقترح املوازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي 

 انقسمتمليار دينار ليبي،  22ملقدرة بنحو وا 4109

مصروفات املوازنة العامة للعام الحالي إلي أربعة 

 ، والنفقات ردينامليار  40أبواب، أولها الرواتب بقيمة 

 

ج ، ومشروعات وبراممليار دينار 1.9التشغيلية بقيمة 

، والنفقات الخاصة مليار دينار 9.4التنمية بقيمة 

إلايرادات املتوقعة ، بينما مليار دينار 00بالدعم بقيمة 

مليار  00.4مليار دينار، منها 02.4ستكون في حدود 

يادية مليار دينار إيرادات س 3دينار إيرادات نفطية، و

، و من املقدر أن من الرسوم الجمركية والضرائب

من و  ،مليار دينار 45.9العجز في املوازنة إلى يصل 

عبر طرح أذون خزانة عبر وزارة  هاملخطط أن يتم تمويل

 .املالية



املنــــظمة الليبية للســــياسات وإلاســـــتراتيجيات                        

Libyan Organization Of Policies & Strategies 

 
 
 

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي في ليبيا   8 

أقر املؤتمر الوطني العام في ليبيا قانون  وفي املقابل

 23قاربت قيمتها نحو  4109املوازنة العامة لسنة 

  تشمل. مليار دينار 09، بعجز مقدر يبلغ حوالى مليار

ار ملي 41نفقات الرواتب بقيمة  مصروفات املوازنة

التشغيلية للحكومة مصروفات ت دينار، والنفقا

مليارات دينار، ومشروعات وبرامج التنمية  9بقيمة 

 03الدعم بقيمة  مليارات دينار، ونفقات 7بقيمة 

تقدر وحول موارد املوازنة العامة، ، مليار دينار

مليار  09.0إلايرادات النفطية للعام الجاري بنحو 

دينار، فضال عن مخصصات متبقية من موازنة العام 

مليارات دينار، إلى  9م يتم إنفاقها بقيمة املاض ي ل

جانب إلايرادات السيادية من ضرائب وجمارك بقيمة 

عجز  ومن املخطط أن يتم تمويلمليار دينار،  2.5

املوازنة من خالل طرح أذون خزانة أيضا عبر وزارة 

 .املالية

امتد الصراع بين حكومتي طرابلس وطبرق كما 

بيا، إلى دعم السلع املتصارعتين على السلطة في لي

ألاساسية، لتعلن حكومة طبرق إلابقاء على الدعم، 

بينما تشدد طرابلس في ضرورة رفعه للحد من عجز 

املوازنة املتفاقم، بفعل تردي ألاوضاع الاقتصادية، 

 . على خلفية الصراع السياس ي واملسل  في البالد

لذلك من املتوقع أن تصيب حالة الانقسام السياس ي 

ن أل  وذلكحاليا املوازنة العامة بالشلل التام، السائد 

حة لتسجيل العجز ألاعلى في املوازنة من بين 
ّ
ليبيا مرش

الدول املصدرة للنفط في منطقة الشرق ألاوسط 

من الناتج املحلي إلاجمالي في عام %  37.0ليصل إلى 

 الليبية سيؤدي بوزارة املالية، ألامر الذي 54109

جميع الوزارات بمزيد من ترشيد إلانفاق من  بتطال

بنود املوازنة للعام الحالي، وضرورة التقّيد بالصرف في 

 .حدود الضرورات

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي  (3

 احتياطيات النقد ألاجنبي

املركزي من النقد احتياطيات مصرف ليبيا بلغ رصيد 

 4102مليار دوالر في نهاية عام  71.1ألاجنبي بنحو 

، أي أن 4103مليار دوالر بنهاية عام  019.5مقارنة مع 

مليار دوالر في عام واحد  45املسحوبات بلغت نحو 

ي فقط وفقا لديوان املحاسبة الليبي في تقريره السنو 

وهو مايعني أن ليبيا أنفقت ما يزيد على  .4102لعام 

 4102ربع احتياطياتها من النقد ألاجنبي في عام 

لتعويض الهبوط في إيرادات النفط الحيوية، نتيجة 

 .حالة الانقسام السياس ي

مليار دوالر  45.4ويشير انخفاض الاحتياطيات بمقدار 

ليبيا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة إلى أن 

الدولة العضو في منظمة ألاوبك، ربما تقترب من 

وحذر ديوان املحاسبة من أن الانخفاض  .الانهيار املالي

يشير إلى أنه إذا الاحتياطيات ألاجنبية الحاد في 

استمرت سياسة الانفاق الحالية فإن املصرف املركزي 

 .والاقتصاد الليبي سينهاران في أقل من عامين

وتتمثل إحدى املشكالت في أن نصف احتياطات ليبيا 

ألاجنبية فقط يوجد في صورة سيولة نقدية أو سندات 

                                                           
آفاق النمو بمنطقة الشرق تقرير صندوق النقد الدولي حول  5

أبريل ، 4109مايو  ألاوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

4109. 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/4/3/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-56-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/28/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9
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أما بقية الاحتياطات فهي عبارة عن مزيج من أصول يصعب تسييلها إلى حد ما، كحصص في . مقومة بعمالت رئيسية

 عن أن بعض الاستثمارات متعثرة بسبب بنوك إيطالية وبحرينية أو سندات صينية أو ودائع بال
ً
فرنك ألافريقي، فضال

 .نزاعات قضائية

  

 عدد السنوات التي تنضب بعدها الاحتياطيات املالية في ليبيا مقارنة بعدد من الدول العربية

، 4105مايو  حول آفاق النمو بمنطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستانتقرير صندوق النقد الدولي : املصدر

 41054أبريل 

 

من املتوقع أن يستنزف البنك املركزي املزيد من 

نتيجة حالة الانقسام السياس ي احتياطاته ألاجنبية 

 انخفاض أسعار البترول، ألن انخفاض أسعار و 

يسهم في انخفاض الايرادات  البترول عامليا سوف

النفطية، ويسهم بشكل كبير بالضغط على ميزانية 

البالد، ومن املتوقع انخفاض صافي الاحتياطات 

 الرسمية في ليبيا وفقا ملعدل السحب املستمر 

 

للحكومة، وأصبحت الحكومة تجد صعوبة في تسييل 

 ألاصول التي تملكها ملواصلة الانفاق على ترميم الطرق 

واملدارس واملستشفيات املتداعية، ألامر الذي ملزيد من 

 .التداعيات السلبية علي الاقتصاد الليبي

علي ألاوضاع آلثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي ا (2

 املعيشية في ليبيا

يعيش املواطن الليبي في هذه املرحلة حالة من 

ويعد الغموض والخوف، ووضعا مأساويا سيئا، 

، املواطن الضحية ألاولى للصراع السياس ي والعسكري 
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حيث ألقت حزمة ألازمات التي يعيشها املواطن الليبي 

في كبريات املدن الليبية وباقي املدن والبلدات بظلها 

اء تلك ألازمات  الثقيل على هذا املواطن وهو يعاني جرَّ

التزاحم على محطات الوقود إلى الانقطاع املتكرر 

يار الكهربائي إلى رداءة شبكة الاتصاالت والطويل للت

الهاتفية ثم أزمة توفر السيولة لدى كثير املصارف التي 

اضطرت إلى قفل أبوابها نتيجة انعدام إجراءات ألامن 

والحماية وتكرر السطو املسل  على سيارات نقل 

العملة من املصرف املركزي إلى املصارف ألاخرى 

 .وفروعها

تنحصر هذه التداعيات علي املواطن الليبي فى توفير 

جميع الخدمات للمواطنين، من توفير السيولة 

املصرفية الخاصة باملواطنين، وحل الاشكاليات 

حيث تعانى ليبيا ، املتعلقة بتوفير الوقود للمواطنين

من نقص فى توفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين 

ات الغاز، وذلك وإلي ارتفاع سعر استبدال اسطون

كات الغاز يرجع إلى عدم توفر الحماية ملستودعات شر 

 
ً
وبسبب انخفاض مدخراتهم النقدية، لالستيالء  نظرا

 . ال يستطيعون دفع ثمن إيجار منزل 

عليها من قبل املليشيات املسلحة، والسبب آلاخر هو 

قيام أصحاب النفوس الضعيفة باستغالل ألازمة 

ها ليبيا وتخزين هذه الكميات واملتاجرة التي تشهد

 .بها بالسوق السوداء

وتتخبط ليبيا في حالة من الفوض ى، في حين تصارع 

الحكومة والبرملان لفرض سيطرتهما على بالد تعج 

بالسالح واملتشددين الذين أطاحوا بالقذافي عام 

، غير أنهم يتحدون في الوقت الحالي سلطة 4100

مليار  31دي لخسارة ليبيا ألامر الذي أ .الدولة

دوالر؛ جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في 

 .الحقول النفطية ومرافئ التصدير

 أزمة أدوية .0

 في  مستشفيات عدة في ليبياتشهد 
ً
 حادا

ً
مؤخرا نقصا

ألادوية واملستلزمات الطبية، مما يهدد بكارثة طبية 

في البلد، الذي لم يعرف استقرارا أمنيا أو سياسيا، 

وتسببت . 4100منذ إلاطاحة بالقذافي عام 

بإغالق عدد من مستشفيات  املسلحةالاشتباكات 

أكتوبر، والجمهورية، والهواري، مما  7بنغازي، منها 

 زاد الع
ً
بء على مستشفى بنغازي،  كما أن عددا

 منهم غير قادرين على الحصول على الرعاية 
ً
كبيرا

 . الطبية أو التعليم ألطفالهم

ولم يقف التناحر بالعاصمة طرابلس عند حد 

تهجير السكان وترويعهم والنيل من ممتلكاتهم، بل 

تجاوز ذلك ليطال مخازن ألادوية والعبث بأرواح 

وفي .رق مخزنين وسرقة ثالثاملرض ى من خالل ح

هذا الصدد،  فإن صيدليات العاصمة قامت بتبادل 

ألادوية فيما بينها كإجراء مؤقت للتغلب على النقص 

الحاد الحاصل بهذه الصيدليات، وإن الصيدلية 

فقط من احتياجات املرض ى، % 91توفر حوالي 

بينما يضطر املرض ى للبحث عن بقية عالجهم 

وقد تدخل البالد في كارثة بالصيدليات الخاصة، 

 .طبية بسبب هذا النقص

 

 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/719334
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 أزمة طاقة وانقطاع املياه .4

من حقول نفط وكهرباء،  مصادر الطاقة، تتعرض

لعمليات تخريب منظمة من قبل امليليشيات 

حة وازدادت 
ّ
خسائر الشركة العامة للكهرباء، املسل

بسبب الهشاشة ألامنية، بنحو مليار دينار حتى نهاية 

، نتيجة تعّرض مقارها ومواقعها للسرقة 4102العام 

وأدى تكرار انقطاع الكهرباء  .والنهب والتخريب

بصورة مستمرة ، إلى تعطيل كثير من مظاهر الحياة 

كثير ، وأصبح ذلك مصدرا لإلزعاج والضجيج لدى ال

من املواطنين نتيجة النتشار أصوات املولدات 

الكهربائية املنتشرة في شوارع العاصمة، وقد انعكس 

الخلل الحاصل بوحدات الكهرباء  بشكل مباشر على 

أداء مضخات تشغيل خزانات املياه وأوقفها تماما 

 .عن العمل وهو ما أدى النقطاع املياه عن السكان

س وغيرها من عدم ويعاني املواطنون في طرابل

تمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية، بعد أن 

أغلقت املصارف أبوابها بحجة عدم تمكن املوظفين 

من الوصول إلى أماكن عملهم بسب النقص الحاد 

الحاصل بمحطات الوقود والارتفاع الكبير الذي 

 .طال سعر الوقود بنوعيه النفط والبنزين

أفضل من حال ولم يكن حال الغاز بطرابلس ب

البنزين والنفط، فقد وصل سعر ألاسطوانة 

دينارا،  11ألكثر من " السوق املوازي "الواحدة في 

مما دفع البعض إلحضاره من خارج املدينة للمتاجرة 

به في حين يضطر آخرون للسفر خارج مدينة 

طرابلس لتعبئة أسطوانة غاز أو بنزين، وهو ما 

في أفضل  يضطر الوقوف في طابور ملدة يومين

 .الظروف

 أزمة غذائية .3

تواجه معظم مدن ليبيا أزمة غذائية قابلة للتفاقم، 

مدينة بسبب نقص حاد في املواد الغذائية والسيما 

، نتيجة استمرار إغالق املصارف أبوابها؛ الزنتان

لعدم حصولها على سيولة نقدية من املصرف 

املركزي منذ ثالثة أشهر، كما أغلقت املحال 

التجارية أبوابها، قبل أكثر من شهرين، إثر عدم 

وصول أي إمدادات غذائية للمدينة، التي يقدر 

 .ألف شخص 33سكانها بنحو 

العاصمة طرابلس  أثرت الاشتباكات التي تشهدها

بين القوات الحكومية واملسلحين بشكل كبير على 

حياة املواطنين، بعد أن أدت إلى نقص كبير 

بالخدمات والسلع إضافة لالرتفاع الباهظ باألسعار 

 .وتوقف املصارف عن العمل% 21بنسبة 

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة منذ ثالث 

 رصدت سنوات حول ألاسر الفقيرة، إال أن الدولة

تتم  ،"محرومة من الثروة" أسرة ألف 021

مساعدتها عبر صندوق إلانماء الاقتصادي 

ر منذ نحو سبعة 
ّ
والاجتماعي الذي يعاني من التعث

أشهر، نتيجة عدم وجود سيولة، بسبب ألازمة 

 .املالية والاقتصادية املتفاقمة

كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية وألادوية في 

ألاسواق الليبية، التي تعاني من غياب الرقابة، في 

ظل الصراع السياس ي واملسل  لفرض النفوذ على 

http://www.alaraby.co.uk/economy/f2c58050-9765-41d8-9a77-d0f0d2acec21
http://www.alaraby.co.uk/economy/f2c58050-9765-41d8-9a77-d0f0d2acec21
http://www.alaraby.co.uk/Home/Getpage/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/28945ffc-1df6-460c-8068-034c46985eb3
http://www.alaraby.co.uk/Home/Getpage/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/28945ffc-1df6-460c-8068-034c46985eb3
http://www.alaraby.co.uk/Home/Getpage/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/28945ffc-1df6-460c-8068-034c46985eb3
http://www.alaraby.co.uk/Home/Getpage/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/28945ffc-1df6-460c-8068-034c46985eb3
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مؤسسات الدولة، بينما بقيت الرواتب عند 

مستوياتها، بل وهناك مطالبة مستمرة من املصرف 

ماعية املركزي بإجراءات تقشفية تطاول عالوات اجت

للمواطنين، حيث أن أسعار السلع املدعومة، قفزت 

منذ بداية العام الحالي إلى الضعف في السوق الغير 

الرسمية، في ظل ندرة بعضها في الجمعيات 

الاستهالكية، منها ألارز والسكر ومعجون الطماطم 

كما ارتفعت أسعار بعض السلع  .والزيت النباتي

حليب ألاطفال، بوتيرة أعلى تجاوزت الضعف منها 

 من  09التي وصل سعرها إلى أكثر من 
ً
 بدال

ً
 1.9دينارا

 .دنانير 

 هروب رجال ألاعمال .2

لجأ عشرات من رجال ألاعمال وأصحاب ألاموال الى 

الهروب من ليبيا مصحوبين بعائالتهم بسبب تنامي 

ظاهرة الخطف والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة 

له او ألحد أفراد  السالح واغلبهم تعرض لعملية ابتزاز

اسرته من قبل املليشيات املسلحة والخارجون عن 

القانون بعد موجة العنف التي تشهدها البالد هده 

الفترة ، وأهداف الخطف متنوعة من بينها الابتزاز 

وطلب الفدية ومنها مساومة لإلفراج عن مخطوفين 

وعادة ما يلجأ الخاطفين الى التركيز على  اخرين

ت ورؤوس الاموال او ألحد من افراد اصحاب الشركا

اسرهم بهدف الحصول على الاموال من وراء هذه 

الاعمال املشينة وتوجد في ليبيا عدد من السجون 

واملعتقالت ال تعلم الدولة عنها شيئا وتدار من قبل 

عصابات تتبع ملليشيات مسلحة يتحركون كيف ما 

يشاءون في املدن التي يسيطرون عليها وخصوصا 

دن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي وهناك حاالت امل

 .لم يتم التبليغ عنها

وبالتالي، فإن املواطن صاحب الدخل املحدود هو من 

يدفع فاتورة املعاناة، وسط الصراع املسل  في البالد، 

وتزايد أعداد النازحين حيث أن ألاوضاع املعيشية 

 في حالة عدم وجود استقرار سياس ي في 
ً
تزداد سوءا

 عن موجة ارتفاع ألاسعار بعد الربع 
ً
البالد، فضال

ألاول من العام، نتيجة انخفاض إلايرادات النفطية 

في البالد، وانخفاض قيمة العملة املحلية في سوق 

 .السوداء إلى دينارين للدوالر

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي  (5

 املؤشرات الاقتصادية

معدل نمو  4102ام شهد الاقتصاد الليبي خالل الع

، ومن املتوقع أن يصل % 41سلبى، وانكمش بنسبة 

 41)مليار دوالر  09.3إلى  4109العجز في موازنة 

، وأن يحقق ميزان املدفوعات عجزا (مليار دينار

مليار دوالر، كما أنه من  49بنحو  4109خالل 

في % 04املتوقع ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 

، وارتفاع عجز 4102في عام % 4بـمقارنة  4109عام 

، 4109مليار دوالر في عام  44.9الحساب الجاري 

مليار دوالر في العام املاض ي، باإلضافة  09.4مقابل 

إلي ذلك، فقد تراجعت احتياطيات املصرف الليبي 

مليار دينار،  030إلى  4102املركزي بنهاية عام 

ار ملي 020البالغ  4103مقارنة بمستواه نهاية عام 

مليار  025البالغ نحو  4104دينار، ومستواه في عام 

ومن املقدر في حال استمرار هبوط سعر  .دينار

دوالرا أكثر من  91و 39النفط واستقراره ما بين 
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عشرين شهرا من دون حصول تحسن فسوف 

تضطر ليبيا لبيع ممتلكاتها في الخارج مع إمكانية 

حصول فشل وتدني مستوى إنتاجية بعض 

ات العامة واللجوء لالستدانة من القطاع الشرك

 .الخاص والخارج

في ظل توقع استمرار تراجع احتياطيات النقد 

مشكلة التضخم ألاجنبي في ليبيا، سوف تعاني ليبيا 

، مما يرفع تكلفة الاستيراد من الخارج وهو املستورد

ما سيؤدي ملزيد من تفاقم العجز في امليزان التجاري 

وهذا معناه ارتفاع معدالت ، 4109خالل عام 

التضخم السيما ارتفاع أسعار السلع ألاساسية وهو 

ما سيزيد ألاعباء علي املواطن ومن ثم علي الحكومة 

التي تدعم تلك السلع ألاساسية، ألامر الذي يهدد 

بثورة جياع خاصة أن الفاقد من الاحتياطي يتم من 

خالله شراء سلع أساسية ، بالتالي لن يستطيع 

نك املركزي التدخل لحماية الدينار الليبي إال من الب

خالل رفع أسعار الفائدة وهي أيضا خطوة ستكون 

نتيجتها ارتفاع تكلفة إلاقراض والتمويل علي 

مختلف القطاعات الاقتصادية وبذلك ندخل في 

 .دائرة مفرغة في حلقات متصلة من ألازمات

ومن املقدر في حال استمرار هبوط سعر النفط 

دوالرا أكثر من عشرين  91و 39قراره ما بين واست

شهرا من دون حصول تحسن فسوف تضطر ليبيا 

لبيع ممتلكاتها في الخارج مع إمكانية حصول فشل 

وتدني مستوى إنتاجية بعض الشركات العامة 

 .واللجوء لالستدانة من القطاع الخاص والخارج

ارتفاع الانفاق الجاري والرأسمالي بالتزامن مع 

والسنوات  املتوقع خالل السنة املالية الحالية

القادمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية وتطوير البنى 

التحتية واملشاريع النفطية، فان الاقتراب من خط 

العجز املالي محتمل في املدى املتوسط بينما العجز 

املالي حتمي على املدى البعيد على اعتبار ان 

ي املساهمة بنحو الايرادات النفطية سوف تستمر ف

 .من اجمالي الايرادات% 51

من املرج  أن الوضع الحالي مع استمرار حالة 

الانقسام السياس ي وانخفاض أسعار النفط 

سيتسبب في ارتباك كبير بالوضع الاقتصادي 

وإصابته بالشلل، حيث من املتوقع أن تتسبب 

انخفاض أسعار النفط خسارة العديد من املشاريع 

طل رواتب موظفي القطاع العام إلانمائية وتع

ودخول البالد فى موجة تضخمية فى أسعار السلع 

والخدمات وتدهور فى مستوى معيشة املواطنين 

يعززه انكماش فى الانتاج املحلى، وضغوط كبيرة على 

احتياطيات ليبيا من النقد ألاجنبي عموما 

واحتياطيات مصرف ليبيا املركزى على وجه 

العجز فى موارد النقد الخصوص، اذ أن سداد 

يعنى تخفيض مباشر فى  4109ألاجنبي خالل العام 

احتياطيات مصرف ليبيا املركزى الى الحد الذى قد 

يهدد غطاء العملة الليبية املقرر بالنقد ألاجنبي ومن 

ثم قيمتها فى مواجهة العمالت ألاجنبية وقوتها 

مما يتسبب في احتجاجات . الشرائية فى الداخل

العاصمة طرابلس ومدن كبرى أخرى،  واسعة في
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ويؤدى إلى مزيد من الانفالت ألامني، مما يهدد 

 .6استقرار ليبيا

وبالتالي نستخلص من كل املؤشرات وألارقام أن ليبيا 

، في ظل استمرار الفوض ى تواجه أزمة مالية خانقة

ألامنية، التي تسببت في خسائر فادحة لصناعة 

ات، مع تراجع أسعار النفط املصدر الرئيس ي لإليراد

وإنتاج النفط في البالد، ما زاد من الشكوك حول 

قدرة ليبيا على توفير السيولة املطلوبة لتغطية 

إلانفاق خالل العام الحالي، وبالتالي تأجيل إعداد 

إلى أجل غير مسمى، كما أن مشاورات  4109موازنة 

البنك الدولي تؤكد أن ليبيا على شفا إلافالس مع 

، في حالة استمرار الصراعات 4109ام مطلع الع

سلحة في البالد، ألامر الذي يستوجب ضرورة قيام 
 
امل

الحكومة باتخاذ إجراءات فورية بشكل عاجل 

 .ة ومؤملةلترشيد إلانفاق، مهما كانت صعب

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي  (6

 الصعيد الدولي

وعلي الصعيد العالمي، فإن التحذيرات الغربية 

للحكومتين املتناحرتين من سوء استغالل الثروات 

الليبية تهدف إلى استخدام العامل الاقتصادي 

وسيلة ضغط إضافية على أطراف ألازمة للوصول 

إلى وفاق وطني، حيث حذرت الواليات املتحدة 

وخمس دول أوروبية من أن مؤسسات الدولة في 

ا التي تهيمن على أصول وطنية تقدر قيمتها ليبي

                                                           
أنس رخا، تقدير موقف عن دور السندات الاسالمية في  6

تمويل عجز املوازنة الليبي، املركز الليبي للبحوث والتنمية، 

4109. 

بمليارات الدوالرات مهددة من الفصائل املتناحرة 

  .للسيطرة على البالد

وفي بيان مشترك، انضمت فرنسا وأملانيا وإسبانيا 

وإيطاليا وبريطانيا إلى الواليات املتحدة في الدعوة 

الستخدام املوارد الاقتصادية واملالية الليبية وموارد 

لطاقة من أجل صال  الشعب الليبي بأسره، حيث ا

 بشأن 
ً
 ألاموال الليبية في الخارجاليزال البيان غامضا

وإلايرادات النفطية ألنه لم يعط إيضاحات بشأن 

إلاجراءات التي من املمكن اتخاذها في حالة استمرار 

الاضطرابات ألامنية في البالد ومصير ألاموال الليبية 

املوجودة بالخارج، ويحاول الغرب استخدام وسيلة 

ل ألاوضاع الاقتصادية واملالية املتردية في ضغط حو 

البالد والتي تقود ليبيا من مصاف الدول الغنية إلى 

دولة تعيش تحت املساعدات الدولية، بينما يطالب 

البعض بوضع مؤسسة النفط ووزارة املالية 

واملصرف املركزي تحت الوصاية الدولية إلى حين 

  .استقرار ألاوضاع السياسية

ل التي تتدخل في الشأن الليبي إلى دول وتنقسم الدو 

غربية كبرى ساهمت في إسقاط القذافي تهمها 

مقدرات الشعب الليبي من بترول ومصال  أخرى، 

كما تهتم بالعمق إلاستراتيجي، إضافة إلى أهمية أن 

تحول ليبيا إلى شرطي بجنوب البحر ألابيض 

املتوسط للمساعدة في وقف موجات الهجرة عبر 

وهناك قسما ثانيا له مطامع يريد تحقيقها  .القوارب

عبر التدخل في ليبيا، ويشمل هذا القسم دوال عربية 

غنية تخش ى انتقال الربيع العربي إليها، وسبق لها أن 

تدخلت في مصر ودعمت الرئيس املصري عبد 

الفتاح السيس ي، وآلان تطلب منه أن يتدخل في 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2014/10/13/120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
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لى حل الشأن الليبي وباملقابل يمكن أن تساعده ع

 .أزمة الطاقة في مصر

على الرغم من التراشق بالكلمات بين الفرقاء 

السياسيين في ليبيا وتوجيه الالئمة، كل منهما لآلخر، 

بمحاولة السطو على أموال ليبيا، إال أنهما يتفقان 

على رفض أية وصاية مالية دولية على املؤسسات 

الليبية، وسط مخاوف من فرضها بعد البيان 

دول أوروبية قبل  9ي الذي أطلقته أميركا والتحذير 

 .أسبوع، بشأن إساءة استغالل ثروات ليبيا

، وهما 
ً
ويتخوف الطرفان املتخاصمان سياسيا

 واملنعقد بطبرق، 
ً
عترف به دوليا

 
مجلس النواب امل

واملؤتمر الوطني العام بطرابلس، من الوصاية 

املوجودة في الخارج، ة ألاموال الليبيالدولية على 

وذلك مغبة فشل الحوار بين الفرقاء السياسيين في 

 .البالد، والذي تشرف عليه ألامم املتحدة

وتشير توقعات بأن املصال  الغربية في ليبيا، سيما 

 
ً
خصبة  لفرنسا وإيطاليا، تجعل من التطورات أرضا

التخاذ إجراءات غربية تبرر التدخل في شؤون البلد 

عضو في أوبك، وإعالن وصاية دولية على النفطي ال

 .مؤسسات ليبيا املالية

آلاثار الاقتصادية لالنقسام السياس ي علي املدي  (7

 الطويل

من املتوقع أن تؤدي حالة الانقسام السياس ي إلي 

دي الطويل لتداعيات السلبية علي املايد من العد

 :وذلك علي النحو التالي

  نفسها، إلانفاق املزدوج علي ألاغراض

وتضاعف املصاريف الحكومية علي كال 

 .الحكومتين

  مات هي في غني اتوريط الدولة في قروض والتز

 .عنها

  عدم القدرة علي فحص ومراجعة العديد من

 .التصرفات في املال العام

  تعطل وتراكم حركة الحسابات وألاموال

خصوصا العمليات املرتبطة باملقاصة املالية 

 .واملصرفية

  الجهات والسفارات من مراجعة عض بتهرب

 .حساباتها

  تفاقم التأثير السلبي علي الايرادات وعلي حل

 .مشاكل املوانئ النفطية

  من املتوقع استمرار عجز ليبيا في تمويل

مشروعاتها التنموية على املدى الطويل في 

استمرار الظروف والاضطرابات السياسية 

 .الراهنة

 
ً
للحد من آلاثار البدائل املناسبة : ثالثا

 أزمة الانقسام السياس يفي ضوء الاقتصادية 

ينبغي أن يعي الجميع في ليبيا صعوبة الوضع املالي 

وأن الدولة متجهة نحو الاقتراض إما بإصدار 

سندات خزانة أو الحصول علي قروض، وبالتالي 

 آخر إال بتكاتف الجهود 
ً
فلن يكون هناك خيارا

http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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يض إلانفاق وفرض مجموعة من السياسات لتخف

والبحث عن مصادر تمويل أخري، والتنازل علي 

بعض الضروريات ملساعدة الدولة علي تخطي هذه 

 .املحنة والقيام من جديد

في الواقع، إن الحاجة إلى تدخل الدولة تتخطى 

وضع في يشمل دور الدولة . إرساء سيادة القانون 

حزمة من الشروط الالزمة لتسهيل عودة املجتمعات 

عودة كريمة، وسالمة العائدين  :ة، بما في ذلكالنازح

وأمنهم في منازلهم، وإعادة تشغيل الخدمات مثل 

وحدها . املياه والكهرباء واملدارس في تلك املناطق

 .الدولة القوية يمكنها أن تستوفي هذه الشروط

والفقراء على الرغم من أن الوصول إلى املحتاجين 

التوصل إلى  سيظل تحديا، إال أنومحددوي الدخل 

حل دائم للعنف هو ألاولوية القصوى، فليبيا ال 

تحتاج إلى الكثير من املساعدات؛ بل ألاهم من ذلك 

هو التوصل إلى حل طويل ألاجل إلنهاء القتال من 

خالل اشتراك املجتمع الدولي في جهود الوساطة 

ويدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين املجموعات 

ويتمثل   .على السلطة في ليبيااملختلفة التي تتنافس 

الحل ألانجع في بلورة مصالحة وطنية شاملة بين 

مختلف املناطق الليبية، تشكل صمام أمان للسلم 

الاجتماعي وتوفر اطارا لفض املشاكل والنزاعات 

املترتبة عن الاحداث التي عرفها البلد وذلك 

 .باالحتكام الى العدالة وسلطة القانون ال غير

تعي املؤسسات الليبية وخاصة مصرف ينبغي أن 

ليبيا املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط جيدا 

خطورة ألازمة الراهنة وتداعياتها علي تماسك 

واستمرارية الدولة، وبالتالي يتوجب عليهم الاستمرار 

في أن ينأوا بنفسهم عن التجاذبات السياسية، 

ويقفون علي مسافة واحدة من الجميع، باعتبارهم 

لدفاع ألاخير للحفاظ علي هيبة الدولة خط ا

الليبية، داخليا وخارجيا، وصوال بها إلي بر ألامان، و 

مهما كان التنازع في الاختصاصات بين سلطات طبرق 

ينبغي . وطرابلس في إلانفاق من املوازنة العامة

ضرورة أن تكون الجهات السيادية عموما، والسيما 

ركزي، على حياد وزارتي النفط واملالية والبنك امل

تام، دون إقحامهم في الصراعات التي تعرقل الحياة 

 .الاقتصادية للبالد

يوفر تراجع أسعار النفط فرصة ملراجعة سياسات 

إلانفاق العام، بما يكفل ترشيد إلانفاق العام من 

جهة، وتخفيضه الى الحد الذي يتوافق مع املوارد 

نى املتاحة الحالية من جهة أخرى، حيث أن التد

 4109الحاد املتوقع فى إلايرادات العامة خالل عام 

يستوجب، وبشكل عاجل ومل ، اتخاد جملة من 

 :إلاجراءات يأتى فى مقدمتها ما يلى

  ضرورة سرعة عودة الانتشار ألامني في

الشارع الليبي، وعودة الاستقرار السياس ي ، وانجاز 

 الحوار الليبي، و وجود نوع من التوافق املجتمعي بين

الفرقاء السياسيين، يعتمد هذا التوافق على عقد 

اجتماعي جديد ِقوامه املصارحة واملكاشفة، والتعهد 

ببناء نماذج تنموية حقيقية، تعكس املطالب 

 .الثورية

  تطبيق القانون علي الجميع والضرب بيد

من حديد علي كل الخارجين عن القانون ألنه بدون 

ستقرار اللذان هما الردع الكافي لن يتحقق ألامن والا 
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ألاساس لجذب الاستثمارات للسوق وتحريك عجلة 

 .الاقتصاد

  ضرورة الالتزام التام بتطبيق الرقم الوطني

في جميع املعامالت املالية وبشكل فوري مع إيجاد آلية 

فاعلة لتحصيل إلايرادات السيادية إضافة الي إعادة 

النظر بشكل فوري في سياسات الدعم، ومرتبات 

لقطاعات وتأجيل دفع عالوة ألابناء والعائلة إلى بعض ا

 .حين تحّسن ألاوضاع املالية

  ضرورة وضع موازنة طوارئ في البالد، مع

إجراءات تقشفية، تشتمل علي اعادة النظر فى 

سياسة الدعم السلعى املتبعة ، والتخلص مما 

يعرف بدعم السلعة ، ولن تكون هناك فرصة 

لدعم املستهلك بشكل مباشر بسبب عدم وجود 

موارد كافية ، ألامر الذى يعنى ضرورة رفع الدعم 

ه فى سلعة او سلعتين على الاكثر، تدريجيا وتقليص

والعمل على وضع سياسة للدخل جديدة تتحدد 

بموجبها ألاجور واملرتبات الحقيقية املناسبة 

 . لليبيين 

  تعتبر سياسة دعم املحروقات املعمول بها

حاليا سياسة غير رشيدة، سببت فى هدر أهم مورد 

اقتصادى فى ليبيا ويستفيد منها ألاجنبي بدون وجه 

، اذ ال يعقل ان يكون سعر لتر البنزين اقل من حق

سعر لتر املاء فى دولة نفطية تستورد املحروقات من 

 9الخارج، حيث وصلت قيمة دعم املحروقات حوالي 

 . 4102مليار دينار خالل عام 

  ضرورة تنمية إلايرادات السيادية غير

، مع إيجاد (الضرائب والرسوم الجمركية)النفطية 

  .تحصيل إلايرادات السياديةآلية فاعلة ل

  إعادة النظر في السياسة التجارية التي

تسببت في إغراق ألاسواق، وذلك للحد من استنزاف 

أرصدة الدولة من النقد ألاجنبي، وبشكل فوري، 

 .وكذلك إعادة النظر في آلية العالج بالخارج

  تأجيل قرارات الايفاد والبعثات الدراسية

ن تحسن أوضاع املالية والتدريب بالخارج إلي حي

العامة، وكذلك إعادة النظر في البعثات 

 .الدبلوماسية بالخارج وتقليصها بشكل فوري

  ما تلجأ الحكومات حينما تتعرض 
ً
غالبا

، "بنكنوت"لتراجع في احتياطياتها إلى طبع أموال 

لتوفير السيولة الالزمة لدفع مرتبات العاملين في 

لكن قد يتسبب هذا أجهزة الدولة وتسيير ألاعمال، 

إلاجراء في ارتفاع معدل تضخم أسعار املستهلكين 

بشكل كبير ويؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة 

  .الشرائية للعملة الليبية

  لجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات

تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد ألاجنبي، إال 

أن مصرف ليبيا عليه أن يتبع سياسة الاقتصاد 

بإعادة الرقابة على النقد مؤقتا حتى يعود  الحربي،

الاستقرار للدولة، وأهمية الصرف ألاجنبي للسلع 

والخدمات الضرورية فقط، وضرورة وضع موازنة 

طوارئ في البالد، مع إجراءات تقشفية، تشتمل علي 

اعادة النظر فى سياسة الدعم السلعى املتبعة ، 

 والتخلص مما يعرف بدعم السلعة ، ولن تكون 

هناك فرصة لدعم املستهلك بشكل مباشر بسبب 

عدم وجود موارد كافية ، ألامر الذى يعنى ضرورة 

رفع الدعم تدريجيا وتقليصه فى سلعة او سلعتين 

على الاكثر، والعمل على وضع سياسة للدخل 
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جديدة تتحدد بموجبها ألاجور واملرتبات الحقيقية 

 . املناسبة لليبيين 

 سندات إسالمية  سرعة التفكير في إصدار

لتمويل عجز املوازنة، لتعويض خسائر إيرادات 

 .النفط

  فتح السوق الليبي لالتصاالت والتقنية

أمام الشركات العاملية املنافسة من أجل الحصول 

على رسوم التراخيص وضرائب غير مباشرة تساعد 

في تمويل عجز املوازنة وتشغيل العمالة الوطنية، 

والتقنية التي أصبح وتحسين خدمات الاتصاالت 

مستواها متدنيا في معظم مناطق ليبيا في الفترة 

 .ألاخيرة

  استخدام النفط الليبي كسالح ملقاومة

التشدد من خالل إعادة توزيع عوائد النفط مرة 

أخرى بما يكفل تحقيق املساواة والعدالة بين أفراد 

املجتمع، وبما يرض ي جميع الجهات الجغرافية 

ن يكرَّس جزء كبير من هذه ويجب أ. والقبلية

العائدات للتعليم، من أجل مقاومة التشدد ونشر 

 .ثقافة إلاسالم السمحة

 

هذه السياسات الاقتصادية املقترحة واملطلوبة 

 يتمثل في توقف 
ً
 وأساسيا

ً
 ضروريا

ً
تتطلب شرطا

النزاعات املسلحة فى كافة ارجاء البالد وانتهاء حالة 

، فقد حاليا فى ليبياالانقسام السياس ي القائم 

فتحت الثورة الليبية املجال أمام بناء مستقبل 

الطريق املؤّدية إلى ذلك املستقبل  تبقى مشرق، لكن

انهاء حالة محفوفة باألخطار التي يحتاج تجاوزها إلى 

م  لألولوياتالانقسام السياس ي و 
َ
حك ، من  تحديد  م 

سنوات، وتنتقل  01ضمن رؤية إستراتيجية تمتّد لـ

فَرط على النفط، ومنطق ب
 
االقتصاد من الاعتماد امل

توزيع الريع بين املناطق والقبائل، ورعاية قطاع 

خاص يعيش على العقود الحكومية، إلى اقتصاد 

متنّوع يقوم على قطاع خاص مستقل ومبادر 

 . وتنافس ي
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إلاستراتيجياتنبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و   

 

                        تأسست نظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية امل

 . 4109و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، في طرابلس ليبيا  4102في ديسمبر

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من  

و تكرس املنظمة   . الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارل أجل الوصو 

تهدف . تصادية وإلاجتماعية للشعب الليبيجهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاق

املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل تطوير أداء 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة . املؤسسات الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

و ورش عمل و  تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات . صاءات والدراسات والتقارير الدوريةمن خالل نشر إلاح

 .منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  –زاوية الدهماني    

                      3022صندوق البريد   
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  87 75 340 21 00218: فاكس 
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