واقع قطاع النفط الليبي
وا ثار ا قتصادية وا جتماعية لتوقف تصديره
تمﻬيد
عت قطاع النفط أ م قطاع
ﺣيﺚ إنه يمثل اﳌصدر الرئ
ونه يمثل أع

سبﺔ

قتصاد اللي ،
للدخل إﺿاﻓﺔ إ

تركيبﺔ الناتج ا

جما اللي .
وقد عرف النفط اللي تقلبات واختﻼﻻت عدة
منذ البدء عمليﺔ إنتاجه وتصديره بكميات
اقتصاديﺔ مطلع الست نيات من القرن اﳌنصرم،
ان أبرز ا ما عرف بالصدمﺔ النفطيﺔ و
والثانيﺔ و ان للصدمات أثر ا السل البالغ ع
الوﺿع

قتصادي و جتما

وذلك س ب

طر قﺔ دارة اﳌاليﺔ العامﺔ و نفاق العام وإدارة
قتصاد اللي

الذي صار منذ

ايﺔ عقد

ومع تراجع إنتاج النفط اللي من مستوى 1.5
مليون برميل يوميا اﳌتوسط عام  2012إ أقل
ً
من  400ألﻒ برميل ﺣاليا ،و ظل اختﻼل كب
تركيبﺔ اﳌ انيﺔ العامﺔ تواجه البﻼد أزمﺔ ماليﺔ
قتصاد
ﺣادة سي ون ل ا عواق ا الكب ة ع
ومن ثم ع

السياسﺔ و جتماع،

مقدم ا

يرادات العامﺔ للدولﺔ واست اف

التد ي ا اد
ما ّونه من اﺣتياطي من النقد جن خﻼل
غ

السنوات اﳌاﺿيﺔ ،وإﺣداث ز تار
مسبوق ،ينذر بمتواليﺔ من التداعيات يصعب
ﺣصر ا أو الت بؤ ب م ا ،تطال مع شﺔ
اﳌواطن ن وأم م.

السبعي يات تحت رﺣمﺔ الدولﺔ ليا.
ما عد ثورة  17ﻓ اير ش دت أسعار النفط
انخفاﺿا ﺣادا وصادما خاصﺔ منذ الر ع خ من
عام  2014وﺣ

ن ،ﻓقد انحدرت أسعار النفط

من سقﻒ  112دوﻻرا لل ميل يوليو  2014إ
مستوي  41.5دوﻻرا لل ميل الثالﺚ عشر من
ش ر يناير عام  ،2015و و أد ى مستوى ل ا منذ
ستﺔ أعوام ،ومع رتفاع ال س الذي وقع خﻼل
العام  2016إﻻ إنه ﻻ يزال منخفضا جدا ودون
اﳌستوى الذي يحقق التوازن ب ن

يرادات

واﳌصروﻓات العامﺔ.
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واقع قطاع النفط الليبي منذ اكتشافه
لي يا عود إ بدايات

مؤشرات وجود النفط
الر ع الثا ي من القرن اﳌنصرم ع يد "ارديتو
يطا الذي ان أول من
د سيو" ،ا يولو

اك شﻒ النفط لي يا عام  ،1938ﻓقد وصل
أوائل
د سيو إ لي يا مع اﳌستعمر يطا
الثﻼثي يات وقاد أول ﺣملﺔ استكشاﻓيﺔ وصل ا
ﺣ

جبال تي س  ،وعاد ل سم أول خارطﺔ

جيولوجيﺔ للي يا.
اك شاﻓه للنفط ان مصادﻓﺔ من خﻼل إشراﻓه
ع ﺣفر آبار مياه جوﻓيﺔ عميقﺔ شرق مصراتﺔ،
عبأ منه زجاجت ن  ،أخذ إﺣدا ما إ إيطاليا ﺣيﺚ
ظ رت صورة توثيقيﺔ و و يحمل ا يده ،ب نما
ترك الثانيﺔ لي يا ﺣيﺚ لم ُ عرف ء عن
مص ا.

1

ﺣقﻼ منتجا إ يومنا ذا ،وقد ن ت الشركﺔ
إنتاج نحو  17000برميل يوميا العام ول ،ثم
ما لبﺚ أن ارتفع سقﻒ إنتاج ا ليتخطى  100ألﻒ
برميل يوميا قبل ان اء عقد الست نيات.
إنتاج النفط

اﳌفارقﺔ أن قفزة نوعيﺔ ﺣدثت

اللي ﺣيﺚ أصبحت لي يا من أك منت

النفط

العالم العر ي ،متخطيﺔ سقﻒ إنتاج اﳌملكﺔ
السعوديﺔ ،ﺣيﺚ ارتفع نتاج من  100ألﻒ إ
ّ
استمر نتاج
مليون برميل خﻼل  5سنوات ،ثم
رتفاع ﺣ ّ بلغ  3.5مليون برميل يوميا،
وأصبحت لي يا تضا إيران

نتاج.

2

سعر برميل النفط مع إنتاجه بكميات اقتصاديﺔ
ان ﺣدود دوﻻر ن ،ووقعت الطفرة السعر ﺔ مع
مطلع السبعي يات عد إبرام اتفاقيﺔ طرابلس،

أما اك شاف ا ام سود بكميات وﻓ ة ﻓقد ان
بحلول عام  ،1959و دأ تصديره منذ  ،1962أي

سعار ،و اتت

ﺣيﺚ قادت لي يا عمليﺔ غي
الدول اﳌنتجﺔ ال تحدد أسعار النفط ،ثم وقع

عد عقد من استقﻼل البﻼد ﺣيﺚ مك ا النفط
من الشروع برنامج اقتصادي تنموي أﺣدث

م عام  1973وذلك مع تأس س
التغي
مجموعﺔ الدول اﳌنتجﺔ واﳌصدرة للنفط "أو ك".

نقلﺔ وا

ﺔ

الواقع

قتصادي و جتما

اللي  ،عد أن صنفت لي يا أﻓقر بلد عام .1951

ومن ب ن السياسات ال ّ
مرت ا لي يا
النفط

صناعﺔ

التأميم الذي ان له أنواع مختلفﺔ ،م ا

انت من ب ن أو الشر ات ال دخلت البﻼد
شركتا "إ سو" و"مو يل" عام  ،1955وقد

التأميم بمقابل أي بتعو ض و التأميم ا ز ي ،
والتأميم ال امل مثل مع ﺣدث مع شركﺔ  BPال

ﺣصلت الشر ات ع امتيازات وإعفاءات كث ة،
ﺣيﺚ تمركز شاط ا ﻓيما ُعرف بحوض سرت،

أصبح اسم ا شركﺔ "ا ليج العر ي".

و التحديد ال يقﺔ والواﺣات ،ﻓقد ان ﺣقل إ سو
أول ﺣقول إنتاج النفط وأطول ا عمرا إذ ﻻ يزال

3

أما ﻓيما يتعلق عقود ستكشاف و عاقدات
نتاج ﻓقد ش دت لي يا عاقدات مختلفﺔ و طرق

1

ناصر المقرحي :محاضرة ان أبحاث أرديتو ديسيو في
ليبياhttp://www.sawt- ،
altalea.com/article.php?artid=1984

2

عثمان المثلوثي :أثر اكتشاف النفط علﻰ الحياة اﻻقتصادية
واﻻجتماعية في ليبيا ،العرب اونﻼين 7 ،أبريل 2009
3
نفس المصدر
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متعددة ،قام الكث م ا ع قاعدة إعطاء النفط

يوميا ،و عود سباب إ قيود أو ك ،وأيضا

ب سبﺔ  Cost Oilعد خصم اﳌصار ﻒ.

الظروف منيﺔ والسياسيﺔ ال عيق عمليﺔ إنتاج

بدايﺔ مر انت الشر ات مسؤولﺔ عن جميع
مصارﻒ ستكشاف ،لكن عد ذلك ﺣصل غ ّ
صناعﺔ النفط ،و دﻻ من التفاوض مع الشر ات

ُ
ﻓرادى أصبح التفاوض مع ا
طر ق

مجموعات عن

عﻼن والعطاءات وجوﻻت ال اخيص،

وقبلت الشر ات بنظام ال سبﺔ وﺣصلت ع سبﺔ
 %7وﺣصلت لي يا ع منح توقيع عقود تراوﺣت
ب ن  90و 100مليون دينار.
ونظرا ﻷن عض العقود السابقﺔ وصيغ ا انت
ﺣق الدولﺔ اللي يﺔ غ ّ ت مور
م فﺔ
تدر جيا ﳌعا ﺔ ذا مر ﺣيﺚ ﺣدث عديل

النفط باﳌقدار الطبي .

إنتاج النفط
فبراير 2011

كما سبق شارة ،ﻓإن التطور غ اﳌألوف ﻓيما
يتعلق بإنتاج النفط ان عد تفجر ثورة 17
ﻓ اير ،ﺣيﺚ ش د إنتاج النفط تذبذبا كب ا
خاصﺔ ما عد عام .2013
جدول تطور إنتاج النفط لي يا خﻼل الف ة
ً
) (2015- 2012مليون برميل يوميا

ا صص ،و انت الشر ات اﳌس دﻓﺔ سبع شر ات
من بي ا )إي  /ر سول /أوك  /بي و كندا/
ّ
وتوتال( .وجرى
التوصل إ اتفاقات توقيع مع 4

الف ة
2012
2013
الر ع ول 2014
الرع الثا ي 2014
الرع الثالﺚ 2014
الرع الرا ع 2014
اكتو ر 2014
نوﻓم 2014
د سم 2014
يوليو2015

شر ات تحصلت لي يا بموج ا ع نحو  8مليار
ّ
دوﻻر ،إﻻ ّأن عض الشر ات مر كيﺔ رﻓضت
الدخول اﳌفاوﺿات مثل "ون سال" و"مجموعﺔ
الواﺣﺔ" مركيﺔ 4ما ع ّده عض م صدمﺔ نفطيﺔ
لي يﺔ ﻻنخفاض نتاج س ب مشا ل مع الدول
الغر يﺔ وا ظر الذي ﻓرﺿه ا تمع الدو ع
لي يا ،ﺣيﺚ تراجع إنتاج النفط كما تراجعت سبﺔ
مسا مته

الناتج ا

 ،وش دت البﻼد أزمﺔ

اقتصاديﺔ ﺣادة انفرجت عد سو ﺔ النظام

وتصديره ﺑﻌد

معدل نتاج
1.4
0,928
0.371
0.222
0.614
0.683
0.887
0.842
0.489
0.390

اﳌﺼﺪر :اﻟﻨﴩة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ(
واﻟكتاب اﻻحﺼا ﳌﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻟسﻨﺔ  2015اﻟﺼادر ﰲ ﻳﻨاﻳﺮ .2016

السابق مشا له مع طراف الغر يﺔ ،مر أس م
ُ
عودة الشر ات مر كيﺔ ،وﻓتح الباب أمام
شر ات جديدة لﻼس ثمار ا ال النفطي ،غ
أن سقﻒ نتاج لم يتخط  1.6مليون برميل
4
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وت

من ا دول السابق ال اجع ا اد

م نتاج النفطي لي يا من نحو  1.4مليون
ً
برميل يوميا خﻼل عام  2012إ  928ألﻒ برميل
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ً
يوميا خﻼل عام  2013ل ل أد ى مستوى له
الر ع الثا ي من عام  2014عند مستوى  212ألﻒ
ً
برميل يوميا ،غ أنه ارتفع ع مدار الر ع الثالﺚ

الكب

لﻼقتصاد اللي  ،ﺣيﺚ سا مت ش ل كب
مضاعفﺔ الضغوط ع

 2014إ ش ر اكتو ر  2014ليصل إ  842ألﻒ
برميل ً
يوميا بفضل است ناف العمل بموا ئ النفط
شرق البﻼد ،رغم ذلك انخفض نتاج مرة أخرى

قتصاد ش ل عام و

اختﻼل اﳌ انيﺔ العامﺔ ش ل خاص.
وو

الش ل التا مدى تفاقم زمﺔ اﳌاليﺔ

لي يا ﺣيﺚ أ ا

ش ر د سم  2014ب سبﺔ  %42مقارنﺔ ش ر
نوﻓم  2014ليصل نتاج إ  489ألﻒ برميل
ً
يوميا س ب عدم استقرار وﺿاع منيﺔ
والسياسيﺔ ،و و الس ب ذاته الذي أﺣدث تراجعا
ﺣادا

إسعاره السوق العال تحديا إﺿاﻓيا

شدة اﺣتياج ا ﻻرتفاع

ع

سعر الب ول إ  184دوﻻر لل ميل خﻼل عام
 2015ل ي تضمن توازن اﳌ انيﺔ العامﺔ ،ب نما
انت تحتاج إ  317دوﻻر لل ميل عام ،2014
وذلك مقارنﺔ عدد من الدول اﳌصدرة للب ول

معدل نتاج ب سبﺔ  %21سنﺔ 2014

العالم ،وذلك نظرا ﻻنخفاض إنتاج ا ش ل ﺣاد

و سبﺔ  %73عن نتاج سنﺔ .2012

جنبا إ جنب مع ال اجع ا اد أسعار النفط،
عام

مر الذي يؤكد خطورة الوﺿع اﳌا
.2015

أسعار النفط التي تضمن توازن الميزانية العامة في ليبيا مقارنة
بعدد من دول اﻷوبك في عام  2015مقارنة بعام ) 2014بالدوﻻر للبرميل(

و ان من أك تداعيات اﺿطراب إنتاج النفط
وتصديره ختﻼل اﳌاليﺔ العامﺔ اللي يﺔ س ب
تراجع
54 54

60 55

الكويت

قطر

يرادات .باﳌقابل
77 79

اﻻمارات

101111

العراق

317

ﻓقط ش ل ال اجع
151161 145160
131132 131131 127125
107105 103 98 103 99

عمان

السعودية

روسيا
2014

البحرين

ايران

الجزائر

اليمن

فنزويﻼ
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Source: Deutsche Bank and IMF.
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إيرادات النفط اللي ) باﳌليار دينار ( خﻼل الف ة
من 2010 -2015
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اﳌصدر :ديوان ا اسبة اللي .

طرابلس و خرى

نﻼﺣظ من الش ل السابق أن يرادات النفطيﺔ

ﻓتح اﳌوا يء النفطيﺔ إﻻ أن وﺿعيﺔ قطاع النفط

بلغت خﻼل عام  2010نحو  55.7مليار دينار ،
وانخفضت خﻼل عام  2011إ  15.8مليار دينار،
قبل أن ترتفع إ  66.9مليار دينار ،2012
ً
لتنخفض مجددا إ  51.7مليار دينار خﻼل
 ،2013و 19.9مليار دينار خﻼل عام  .2014لكن
أك أزمﺔ ش د ا قطاع النفط اللي و معه انحدر
اقتصاد البﻼد ش ل غ مسبوق ان خﻼل العام
 2015ﺣيﺚ بلغت يرادات  10.6مليار دينار
ﻓقط ﻻ غ ن يجﺔ تد ور أسعار النفط و
انخفاض نتاج اللي إ نحو  390ألﻒ برميل
ً ً
ﻓقط يوميا مر الذي س ب زا كب ا اﳌوازنﺔ
العامﺔ.
ورغم عض اﳌتغ ات يجابيﺔ ع مستوى قطاع
النفط اللي مثل توﺣيد اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط
عد أن انقسمت إ مؤسست ن إﺣدا ما

بنغازي ،ورغم تفاق شأن

و قتصاد اللي ﻻ يزال م ددا ،ﺣيﺚ ما زالت
أسعار النفط انحدار شديد بفعل كث من
سباب أبرز ا ر ب النفط وانخفاض سعره
السوق السوداء بفعل عمليات ال ر ب ال
ينفذ ا تنظيم الدولﺔ ل من سور ا والعراق
وكذلك رﻓع العقو ات عن إيران وز ادة نتاج
و التا ز ادة العرض سبﺔ إ الطلب ﺣيﺚ
اتج ت كث من الدول إ اس بدال مصادر
الطاقﺔ التقليديﺔ بمصادر أخرى مثل الطاقﺔ
الشمسيﺔ وطاقﺔ الراح و الطاقﺔ النوو ﺔ وغ ا،
إﺿاﻓﺔ إ استكشاف كميات كب ة من النفط
ال ري الوﻻيات اﳌتحدة مركيﺔ توازا مع
تطو ر ا للمعدات الﻼزمﺔ ﻻستخراج النفط
ال ري و ت لفﺔ غ مرتفعﺔ ،و ناء ع ذلك
وصلت أسعار النفط إ أد ى مستو ا ا منذ عام
الش ل التا :
 2005كما و مو
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اﳌصدر :منظمة أو ك .

قائمة ال كات التاﺑﻌة
للمؤسسة الوطنية للنفط5
 الشر ات اﳌملوكﺔ :

 شر ات مشاركﺔ

 .1شركﺔ ال يقﺔ ل سو ق النفط

 (1الشركﺔ اللي يﺔ ال و جيﺔ لﻸسمدة

 .2شركﺔ شمال أﻓرقيا لﻼستكشاف
ا يوﻓ يا ي )ناجي و(

 (2الشركﺔ اللي يﺔ ماراتيﺔ للتكرر -ل و
 (3شركﺔ مليتﺔ للنفط والغاز

 .3شركﺔ تقنيﺔ لي يا لﻸعمال ال ندسيﺔ

 (4شركﺔ أ ا وس للعمليات النفطيﺔ

 .4شركـﺔ ا ـوف للتقنيـﺔ النفطيـﺔ

 (5شركﺔ ال روج للعمليات النفطيﺔ
 (6شرك ــﺔ الزو ت نـﺔ للنفـط
 (7شرك ــﺔ الواﺣ ــﺔ للنف ــط

 .5شركﺔ رأس ﻻنوف لتص يع النفط والغاز
 .6شركـﺔ الزاو ـﺔ لتكر ـر النفــط
 .7شركـﺔ سـرت ﻹنتاج وتص يع النفط
والغاز
 .8الشركﺔ الوطنيﺔ

فر وصيانﺔ آبار

النفط
 .9شركﺔ ا ليج العر ى للنفط

 شر ات استكشاف ومقاسمﺔ إنتاج
.I

شركﺔ انديا او ل

.II

شركﺔ إي شمال أﻓر قيا

.III

شركﺔ سوناطراك

.IV

شركﺔ برتامينا لﻼستكشاف و نتاج
شركﺔ ر سول لﻼستكشاف مرزق )ر مسا(
شركﺔ ام ادا س لﻼستكشاف

.V
.VI
.VII

شركﺔ

أن ي

العاﳌيﺔ ا دودة

5

موقع المؤسسة الوطنية للنفط
/http://noc.ly/index.php/ar
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مخزون النفط الليبي الصخري

الدول المستوردة للنفط
الليبي وحصصﻬا
غ ت ي ليﺔ الشر اء التجار ن للي يا خﻼل
ا مس عقود اﳌاﺿيﺔ خاصﺔ ﻓيما يتعلق باست اد
النفط ،ﻓبعد أن انت الوﻻيات اﳌتحدة من ﺿمن
خﻼل

الست نيات

ساسي ن
اﳌستوردين
والسبعي يات من القرن اﳌنصرم تراجعت ﺣص ا
إ أقل من  ،%5ب نما ش لت أورو ا اﳌنتفع ك
من النفط اللي ﺣيﺚ ستأثر بنحو  %80من
ا دول التا
صادرات ا ام اللي  ،و و
التوز ع ا غرا لصادرات النفط اللي .

مصادر متخصصﺔ تؤكد أن اﺣتياطيات النفط
ال ري لي يا واعدة ،ﻓقد كشفت و الﺔ
الطاقﺔ مركيﺔ أن اﺣتياطي النفط اللي ارتفع
من  48مليار برميل إ  74مليار برميل ،و حسب
الو الﺔ ﻓإن لي يا تحتل اﳌركز ا امس عاﳌيا
اﺣتياطيات النفط ال ري عد روسيا و أمر ا و
الص ن و رجنت ن.
تقر ر للو الﺔ ذكر أن ا زون من النفط ال ري
س ﻓع العمر ﻓ ا ﻹنتاج النفط اللي من
 70عاما إ  112عام ،وأكد أن ﺣتياطي اللي
من النفط ا ّزن بال ور والقابل لﻼستخراج
6

الدولة

سب ا من إجما
صادرات النفط اللي ية

ايطاليا

%32

أﳌانيا

%14

الص ن

%10

فر سا

%10

مما ﻻ شك ﻓيه أن توقﻒ إنتاج النفط اللي

أسبانيا

%9

ال از ل

%3

سواق العاﳌيﺔ ان له آثار مباشرة
و يعه
ﺣاﺿرة وأخرى متوقعﺔ اقتصاديا واجتماعيا ،ﻓقد

مجموعة من الدول ور ية
شمل )بر طانيا
ال شيك– ولندا-النمسا-
السو د-ال غال-اليونان(.
دول آسيو ة أخرى

%14

بالتقنيات ا اليﺔ يبلغ  26مليار برميل.

ا ثار الواقﻌة والمتوقﻌة
لتوقف إنتاج وتصدير النفط

بات وا ا قسوة الع ش وتد ى مستوى ا ياة
ب ن اللي ي ن خاصﺔ خﻼل عام  ،2016وس تطرق
بالتفصيل إ

ثار

قتصاديﺔ و جتماعيﺔ

لتوقﻒ إنتاج وتصدير النفط اللي .
%3

اﳌصدر :الو الة الدولية للطاقة .
6

Technically Recoverable Shale Oil and Shale
& Gas Resources, Libya, Independent Statistics
Analysis,
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldsh
alegas/pdf/Libya_2013.pdf
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ثار

أوﻻ:

قتصادية لتوقف تصدير

النفط
سبق التنو ه إ أنه منذ آواخر ش ر يوليو سنﺔ
2013م توقفت أك موا يء تصدير النفط ا ام
الواقعﺔ شرق البﻼد راس ﻻنوف والزو ت نﺔ
وال يقﺔ والسدرة ومر

ا ر قﺔ عن تصدير

ا ام جراء عتصامات اﳌس ﺔ و التا توقفت
ﺣقول نتاج شرق البﻼد ،ال تصدر ما يقارب
مليون برميل من النفط من إجما  1.55مليون
برميل تصدره لي يا يوميا ،ب نما ظل أغلب نتاج
ً
يأ ي من ﺣقول غرب البﻼد ولك ا لم ستمر طو ﻼ
ﺣ انتقلت إل ا عدوى ﺿطرابات و عتصامات
اﳌس ﺔ ﻓتوقﻒ نتاج عض ا قول وموا يء
التصدير ولو لف ات قص ة كميناء الزاو ﺔ
الغرب.
استمر تد ي مستو ات نتاج إ أن وصل إ
مستو ات ﺣرجﺔ يتوقﻒ مع ا

قتصاد اللي

و واجه تحديات اقتصاديات واجتماعيﺔ بالغﺔ
جزاء
ا طورة و ذا ما سن ناوله بالتفصيل
القادمﺔ من التقر ر للوقوف ع خطورة مر وما
يمكن تقديمه لتدارك تلك التحديات.
-1

ز اﳌوازنة العامة للدولة

عتمد لي يا ش ل أسا ع صادرا ا النفطيﺔ
لتمو ل اﳌ انيﺔ العامﺔ للدولﺔ ﺣيﺚ ش ل النفط

و حسب اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ وما جاء ع لسان
رئ س ا السيد مصطفى صنع ﷲ خﻼل ش ر يوليو
من ﻓقدان البﻼد ﻹيرادات تصدير تقارب 100
7
مليار دوﻻر منذ إغﻼق اﳌوا ئ وا قول.
و رغم عدم إﻓصاح اﳌؤسسﺔ الرسميﺔ عن
الدين العام وتراكمات

م

ز اﳌوازنﺔ خﻼل

السنوات الثﻼث اﳌاﺿيﺔ ،إﻻ أن من اﳌتوقع أن
يتخطى ال ز  60مليار دينار لي .
 -2توقف مشروعات التنمية
بلغت سبﺔ مخصصات

نفاق التنموي من

إجما اﳌ انيات اﳌعتمد  %24من موازنﺔ ،2013
و نحو  %13من موازنﺔ  ،2014و %6من موازنﺔ
 ،2015ولم عتمد

ء ﳌوازنﺔ  2016للفشل

اعتماد م انيﺔ عامﺔ.
أيضا ﻓإن تقار ر ديوان ا اسبﺔ تؤكد أن نجاز
لم يبلغ اﳌقرر واﳌعتمد ،مما ع أن لﺔ التنميﺔ
اﳌتعلقﺔ بإ شاء وتحديﺚ اﳌراﻓق العامﺔ للدولﺔ
والب يﺔ التحتيﺔ من طرق ومحطات ك ر اء ومياه
يﺔ و عليميﺔ
وصرف ص ومشروعات
ومشروعات عامﺔ ساعد خلق وظائﻒ جديدة
وتنو ع قتصاد،

لﺔ شبه متوقفﺔ .وﻻ أدل ع

ذلك من خفاق معا ﺔ أزمﺔ انقطاع التيار
الك ر ا ي الذي تجاوز سقفه اﳌعتاد  8ساعات
يوميا ع كث من اﳌدن.

 %95من صادرات البﻼد ،و ستخدم عوائده
لتمو ل نفقات اﳌوازنﺔ العامﺔ واﳌتمثلﺔ أرع
أجزاء رئ سيﺔ  :اﳌرتبات ،النفقات ال شغيليﺔ
ً
للوزارات وا الس البلديﺔ ،دعم السلع ،وأخ ا
تمو ل مشروعات التنميﺔ.

7

http://ara.reuters.com/article/businessNews/i
dARAKCN10524U
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من ناﺣيﺔ أخرى ﺿياع ﻓرص توظيﻒ محتملﺔ ان

 -3س ثمارات جن ية وتأثر ا
يفتقر قتصاد اللي إ تنو ع مصادر الدخل
القومي و عد استقدام س ثمارات جن يﺔ من
إﺣدى وسائل تنو ع الدخل النقدي للبﻼد وخلق
ﻓرص عمل وجلب تكنولوجيا جديدة وسد
وتنو ع التصدير وتنفيذ
اﺣتياجات السوق ا
العديد من مشروعات إعادة التعم واستكمال
بناء مشروعات التنميﺔ ال س دﻓ ا الدولﺔ وال
رصدت ا ومﺔ ل ا م انيﺔ بالفعل ،ولكن تحقيق
ذلك يرتبط بمدى تواﻓر
و م

ستقرار السيا

البلد اﳌضيﻒ لﻼس ثمار جن  ،ولذلك

ﻓقد ا عدمت س ثمارات جن يﺔ بالفعل منذ
 2011عد أن وصلت إ  3.3مليار دوﻻر عام
.2010
ﻓمن اﳌعروف أنه ﺣيثما ُوجد
ومحفظات س ثمار ُوجدت س ثمارات جن يﺔ
من الداخ

والعكس يح ،وإﻻ ﻓكيﻒ ستطم ن الشر ات
ظل
الدوليﺔ ع أموال ا وسﻼمﺔ أﻓراد ا
ديدات بتوقﻒ نتاج باعتصامات مس ﺔ
ً
متكررة ش ل أيضا ديدا لﻼستقرار والسلم
ا تم .

من اﳌمكن توﻓ ا

ﺣالﺔ استكمال الدولﺔ

ﳌشروعات التنميﺔ وإ شاء مصا ع جديدة أو قدوم
اس ثمارات أجن يﺔ داخل البﻼد ،وتوسع القائمﺔ
ً
ﺣاليا اس ثمارا ا خاصﺔ وأن لي يا تتمتع بكث
من اﳌؤ ﻼت ال تجعل ا من ﺿمن الدول ا اذبﺔ
لﻼس ثمار من تواﻓر ثروات طبيعيﺔ وما ي تب عل ا
من صناعات ب وكيماو ﺔ وتحو ليﺔ عديدة ،ﻓضﻼ
عن مقومات جذب سياﺣيﺔ وتار خيﺔ ،ل ا ﻓرص
توظيﻒ ﺿا عﺔ ع الشباب اللي خاصﺔ وأن
آخر معدل معلن للبطالﺔ من قبل توقﻒ التصدير
ان  ) % 15مسؤولون وزارة العمل يتحدثون
عن أن اﳌعدل يصل إ  (%30من إجما القوة
لن

القادرة ع العمل ،وأن عدد العاطل ن اﳌ
لدى وزارة العمل ُيقدر ب  400ألﻒ  8ب سبﺔ 6.1
 %من إجما عدد س ان لي يا ) 6.5مليون( من
بي م  149ألﻒ يحملون ش ادات جامعيﺔ ب سبﺔ
 % 43من إجما العاطل ن عن العمل ،ﺣ ن أن
الباﺣثﯿن عن العمل وغ اﳌؤ ل ن بلغ عدد م
 198583أي بنسبﺔ  % 57من العدد الكلي ،من
بي م ﺣملﺔ ش ادات التعليم اﳌتوسط عدد
 61561و سبﺔ .% 31

 -4ز ادة معدﻻت البطالة

ومع استمرار عطل نتاج و عتصامات اﳌس ﺔ

توقﻒ تصدير النفط ع ازدياد معدﻻت البطالﺔ
ش ل متصاعد جراء توقﻒ إنتاج ﺣقول نفطيﺔ
ً
ت تج ما يقارب  1.4مليون برميل يوميا من النفط

اﳌتكررة ﻓمن اﳌتوقع أن ترتفع سب البطالﺔ
و ضاف إل ا مزد من العاطل ن ا دد.

وما ي بع ذلك من توقﻒ عمل محطات التنقيﺔ
ومصا النفط وموا يء التصدير ،بجانب تأثر
صناعات تحو ليﺔ – إن لم يكن توقف ا – معتمدة
إنتاج ا ع النفط ا ام ذا من ناﺣيﺔ .

8

تقرير وزارة العمل  ،رئاسة مجلس الوزراء ،المركز
الوطني لدعم القرار ،للمزيد:
http://www.npdc.gov.ly/index.php?option=co
m_content&view=article&id=348:-15&catid=10:2012-08-02-22-31-25&Itemid=16
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 -5خﻼل عقود التور د مع الشر ات الدولية
توقﻒ تصدير النفط والعمل بحالﺔ القوة القا رة
ع خﻼل عقود التور د مع الشر ات والدول
اﳌستوردة للنفط اللي دون سابق إنذار
وتكبيد م خسائر ماديﺔ كب ة جراء ذلك التوقﻒ،
وما ي تب ع ذلك من مسئوليات قانونيﺔ من
شروط جزائيﺔ أو عو ضات ماديﺔ عن ا سائر
قت بتلك الشر ات جراء توقﻒ التصدير،
ال
وقد يصل مر م إ ﺣد اﳌطالبﺔ بتدخل قوات
أجن يﺔ
اﳌصا

مايﺔ مصا م لوجود مجموعﺔ من

جن يﺔ مصممﺔ لتﻼئم النفط اللي  9مما

ع اﺣتمال وجود ما دد من القومي اللي
ﺣال استمرار توقﻒ التصدير.
ومن ناﺣيﺔ أخرى ثار السياسيﺔ السلبيﺔ اﳌ تبﺔ
ع إعﻼن اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط ﺣالﺔ القوة
القا رة س ب توقﻒ التصدير واﳌتمثلﺔ إظ ار
ﺿعﻒ الدولﺔ أمام العالم ا ار وﻓقدا ا
ديﺔ التعاقد ،وا اﻓظﺔ ع أمن س ثمارات
جن يﺔ وسﻼمﺔ

ﻓراد العامل ن ا واستمرار

نتاج ،خاصﺔ وأن شر ات النفط العاملﺔ لي يا
من أك وأقوى الشر ات اﳌؤثرة الساﺣﺔ العاﳌيﺔ
ً
وال تمثل أيضا دوﻻ عظ اقتصاديا ومؤثرة
السياسﺔ الدوليﺔ و اﻷخص دول تحاد ورو ي
الشر ك التجاري
ك للي يا ،و خﻼل

أيضا ناك ﺣقوق شر ات نقل النفط ا ام ﻓقد
أﻓادت مصادر شركﺔ ا ليج العر ي للنفط أن
النواقل النفطيﺔ ال ت تظر خارج أرصفﺔ مر
ا رقﺔ النفطي بط ق منذ أسابيع س ب
عتصام ت لﻒ الدولﺔ خسائر تقدر بـ ) (11ألﻒ

دوﻻر عن ل ساعﺔ تأخ .10

 -6فقدان لي يا لعمﻼ ا وسوق ا النفطي
غطي إنتاج البﻼد من النفط  % 1.7من اس ﻼك
ً
العالم للنفط يوميا ،وأو نا سابقا أن اك من
سواق

 %80من صادرات البﻼد النفطيﺔ إ
ورو يﺔ وﺣوا  %13تذ ب إ آسيا%0.5 ،
للوﻻيات اﳌتحدة مركيﺔ ،11و التا ﻓإن توقﻒ
التصدير لتلك الدول الصناعيﺔ الك ى سيؤدى
إ بحﺚ تلك الدول عن بدائل للنفط اللي أك
ً
استقرارا لتلبيﺔ اﺣتياجا م بصفﺔ مستمرة دون
انقطاع متكرر عرﺿ م سائر غ متوقعﺔ
مباشرة وغ مباشرة من توقﻒ مصا ع م وتضرر
أسواق م الداخليﺔ ،و التا ﻓإن ﻓقدان قتصاد
اللي ﻷسواق تصر ﻒ النفط واﺣتﻼل دول أخرى
لتلك سواق وع رأس ا دول ا ليج وخاصﺔ
ً
اﳌملكﺔ السعوديﺔ أك منتج للنفط عاﳌيا والقادرة
ع تلبيﺔ اﺣتياجات السوق ورو يﺔ ش ل أك
ً
ً
استقرارا وثباتا.

بالتعاقدات مع تلك الشر ات سيؤثر سلبا ع
العﻼقات السياسيﺔ و قتصاديﺔ مع تلك الدول
بالتبعيﺔ.

9

بيان لجنة شئون الطاقة بالمؤتمر الوطني ،ليبيان،
 ،2013/9/2للمزيد:
http://libyens.net/news8931.htm

10

وكالة اﻷنباء الليبية 1 :سبتمبر 2013
11
Factbox: Libyan oil production, exports,
customers, Reuters, Read more:

http://www.reuters.com/article/2011/02/2
2/us-libya-oil-factboxidUSTRE71L32J20110222
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وﺣ

عد إعادة ﻓتح اﳌوا ئ وتصدير النفط ﻓإن

ذلك سيلزم لي يا بتقديم إغراءات ومزايا أو تنازﻻت
ﻻستعادة ﺣص ا السوقيﺔ املﺔ مع الدول
اﳌستوردة ،وال قد تتضمن تخفيضات سعر ﺔ أو
قت بأسواق
عو ضات ماديﺔ عن ا سائر ال
تلك الدول من توقﻒ التصدير و ذا ع عدم
اقتصار ا سائر اﳌاديﺔ ال

تواجه

قتصاد

اللي ع ا سائر اليوميﺔ ﳌﻼي ن الدوﻻرات جراء
توقﻒ التصدير ،بل ع اﺣتماليﺔ خسائر ماديﺔ
إﺿاﻓيﺔ ﻻستعادة أسواق ا املﺔ مرة أخرى.
 -7ال ز تلبية حتياجات ا لية من النفط
وما ي تب عليه
ُيقدر س ﻼك ا

اليومي للنفط بحوا

ً
 270,000برميل يوميا 12أو أك ب نما انخفض

ً
ﺣال ا سوءا أك مما انت عليه قبل وقﻒ
التصدير وما لذلك من آثار سلبيﺔ ع

قتصاد

واﳌواطن ع ﺣد سواء.
 -8ا سائر اليومية غ اﳌباشرة
وتتمثل ا سائر غ

اﳌباشرة

مصارﻒ

ال شغيل اليوميﺔ للموا يء وا قول النفطيﺔ من
دون إنتاج ﻓع  ،و موال ال سوف تنفق ع
عمليات عودة نتاج لطبيعته ،إﺿاﻓﺔ إ ثمن
شراء محروقات إﺿاﻓيﺔ غطي ال ز ا ا
اﳌقدر بأك من  % 44من ﺣتياجات اليوميﺔ،
يضاف إ ذلك خسارة ا ات النفطيﺔ الفنيﺔ
والتقنيﺔ سواء جن يﺔ م ا أو ا ليﺔ ال ت ك
ً
البﻼد نظرا لتوقﻒ نتاج والتصدير وعدم
ستقرار م .

نتاج اليومي من النفط إ  150,000برميل
ً
ً
يوميا أد ى مستوى له وﻓقا للتصر حات اﳌعلنﺔ
و أ ي أغلبه من ا قول غرب البﻼد ،مما ع
مواج ﺔ

ز يومي قدره  120,000برميل من

النفط أي وجود ز يومي ب سبﺔ  13%44ع
قل من اﺣتياجات السوق ا .

و تب ع ذا ال ز خسائر ماديﺔ يوميﺔ ائلﺔ
الداخل و عطيل ﺣركﺔ نتاج واﳌصا العامﺔ
وا اصﺔ والتكدس و زدﺣامات ل صول ع
أسعار الوقود

الوقود ،وقد ي تج عنه ارتفاع
وظ ور السوق السوداء لبيعه سعر أع وما ي بع
ذلك من سلسلﺔ من ارتفاعات أسعار وسائل النقل
واﳌواصﻼت والغذاء و عطل اﳌراﻓق العامﺔ مثل
محطات الك ر اء العاملﺔ ع الديزل وازدياد
12

Factbox: Libyan oil production, exports,
customers, previous reference.
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ً
ثانيا :

ثار جتماعية لتوقف تصدير

النفط
ال تتعلق
ثار جتماعيﺔ اﳌقصودة
باﻻتجا ات العامﺔ والسلوكيات ال تتكرس بفعل
توقﻒ إنتاج وتصدير النفط ،وال شمل:
 -1ضياع يبة الدولة الداخل وا ارج
إذ أن توﻓ

من و مسؤوليﺔ الدولﺔ باﻷساس

وغياب من و عطيل اﳌ شآت ا يو ﺔ للدولﺔ
باستخدام القوة اﳌس ﺔ ُ عد تحديا صارخا ل يبﺔ
الدولﺔ

ﻓرض النظام وتوﻓ

من وا مايﺔ

للمواطن وللم شآت ا يو ﺔ ،وكذلك ا ال
بال سبﺔ لرؤ ﺔ ا ارج ﳌدى من و ستقرار
لي يا الذي عطي صورة سلبيﺔ للبﻼد

الداخ
ً
دوليا و عرقل ج ود الدولﺔ لتنو ع مصادر دخل ا

من خﻼل السياﺣﺔ وجذب س ثمارات جن يﺔ،
وإثارة ا اوف ع السﻼمﺔ ال صيﺔ لﻸﻓراد
وأمن اس ثمارا م.
أما بال سبﺔ للمواطن

الداخل ﻓيفقد الثقﺔ

يبﺔ الدولﺔ وقدر ا ع ﻓرض النظام مر الذي
ع ا ارج ن عن القانون ع تنفيذ مز د من
عمال

جراميﺔ أو ديد

خر ن و عطيل

اﳌصا العامﺔ من أجل مطالب خاصﺔ وﻓئو ﺔ.
 -2غياب آليات التحاور السل لنيل ا قوق
وال وء إ العنﻒ بديﻼ عن الوسائل السلميﺔ
للمطالبﺔ بحقوق العامل ن النقابات العماليﺔ
وغ ا ،وذلك مر يحتاج إ تدخل من الدولﺔ
لتنظيم وتفعيل مثل تلك النقابات واﺣتواء

للمطالبﺔ بحقوق م مع ﺿرورة ال ام الشفاﻓيﺔ من
جانب الدولﺔ عرض ا قائق ا اصﺔ باﳌ شآت
ا يو ﺔ وخاصﺔ النفطيﺔ م ا وعرض كشوﻓات
يرادات وكيفيﺔ تحصيل ا وكيفيﺔ
دقيقﺔ تو
التصرف ﻓ ا بما ﻻ يدع مجاﻻ للشك اﺣتماليﺔ
وجود ﻓساد أو ال س عليه.
 -3تكر س عمليات عتصام اﳌس

و عطيل

اﳌ شآت ا يو ة
عدما تمكن عتصام اﳌس من توقيﻒ تصدير
ً
ما يقارب من مليون وأر عمائﺔ ألﻒ برميل يوميا
و عطيل عصب قتصاد اللي ﻓسوف يدﻓع ذا
أ اب اﳌصا الفئو ﺔ لتكرار مثل تلك
عتصامات ﺣالﺔ استمرار الوﺿع كما و عليه
وﻓشل الدولﺔ

ﻓرض سيطر ا منيﺔ وتجرم

محاوﻻت عطيل اﳌ شآت ا يو ﺔ .
ﻓعند مﻼﺣظﺔ وت بع مواقع توقﻒ محطات تصدير
اﳌناطق الشرقيﺔ

النفط البﻼد نجد ا بدأت
واﺣدة تلو خرى ﺣ توقﻒ تصدير النفط من
أغلب موا يء شرق البﻼد ب نما ظل
ً
والتصدير مستمرا موا يء غرب البﻼد ،ولكن
نتاج

وقﻒ التصدير
عد نجاح عتصام اﳌس
الشرق ع ذلك ع تكرار العمليﺔ نفس ا
عض موا يء الغرب كميناء الزاو ﺔ.
و ظل غياب سط الدولﺔ لسيطر ا منيﺔ
ال املﺔ ع اﳌ شآت ا يو ﺔ ﻓس تكرر مثل تلك
عتصامات وقد تصبح وسيلﺔ عض ﻓراد أو
ا ماعات ذوي اﳌصا الفئو ﺔ لتحقيق
مصا

م ع ﺣساب الصا العام.

العامل ن إطار قانو ي منظم للمطالبﺔ بحقوق م
وإﻻ سي ؤون إ العنﻒ ووقﻒ نتاج بالقوة
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قاليم

ﻓت ون الن يجﺔ ا تميﺔ لذلك مر شعور م
بالتمي ﺿد م و التا ال وء إ العنﻒ و عطيل

من الناﺣيﺔ السياسيﺔ والقانونيﺔ ع ّد إغﻼق
اﳌوا يء اﳌوجودة اﳌنطقﺔ الشرقيﺔ تجاوزا كب ا

نتاج و ﺣال استمرار سياسات ال در قد

 -4تكر س فكرة انفصال عض
واستحواذ ا ع منا ع النفط

و عديا خط ا .وأساس ا طأ تب عدد قليل من
أنصار الفيدراليﺔ ذا العمل باسم ل س ان
اﳌناطق الشرقيﺔ ،و خطر شروع م بيع ما تم
سابقﺔ خط ة دد أمن
السيطرة عليه،
واستقرار برقﺔ قبل استقرار لي يا.
باﳌقابل ﻓإن ا

ومﺔ

ي ؤون إ تصعيد مطال م لتصل إ درجﺔ
نفصال عن الدولﺔ و استخدام القوة
الرغبﺔ
اﳌس ﺔ ،مما يؤدي إ

عر ض الدولﺔ

طر

التفكك و نقسامات وال اعات اﳌس ﺔ وخسارة
مصادر التمو ل ساسيﺔ وقوت الشعب اليومي.

زت عن استخدام أد ى

درجات الفعل الرس لوقﻒ ذه اﳌمارسات.
إﺿاﻓﺔ إ ال ز عن تفكيك اﳌركز ﺔ واستمرار
ال در ثروات البﻼد س تحول ذلك إ سﻼح
عبئﺔ مناطق الشرق وا نوب و قود إ خطر
ﺣقيقي قد يواجه الدولﺔ اللي يﺔ إذا لم تحاول ﺿم
ً
أطراﻓ ا واﺣتواء أﻓراد ا جميعا وتوز ع خ ات
ثروا ا ع أقاليم البﻼد ش ل عادل بحيﺚ ﻻ
مناطق
شعر اﳌواطنون وخاصﺔ اﳌقيم ن
ال وات الطبيعيﺔ بأن خ ات مناطق م تذ ب إ
تنميﺔ مناطق أخرى دو م العاصمﺔ أو مناطق
ً
أك تحضرا ،ب نما ؤﻻء اﳌقيمون مناطق
ال وات الطبيعيﺔ قد ﻻ يرون من مظا ر التنميﺔ
ال يحتاجو ا لرﻓع مستوى مع ش م سوى
ً
ً
مشاعل النفط اﳌل بﺔ ليﻼ و ارا دون إﺣداث
تنميﺔ ﺣقيقﺔ

تمعا م من عليم ورعايﺔ

يﺔ

و يﺔ تحتيﺔ ومراﻓق أساسيﺔ ل ياة.
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دمج مؤسستي النفط في كل
من ﺑنغازي وطراﺑلس
البﻼد
ان من أبرز تداعيات نقسام السيا
وجود مؤسست ن للنفط إﺣدا ما طرابلس
و خرى مقر ا بنغازي ،غ أن ا لس الرئا
جعل موﺿوع الدمج ب ن اﳌؤسست ن دﻓا ،وقد
ن بالفعل إ اء نقسام ما ب ن اﳌؤسسﺔ
الوطنيﺔ للنفط ل من طرابلس و نغازي ﺣيﺚ
أعلنت اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ دمج القسم ن و العودة
ﳌا ان عليه الوﺿع قبل أزمﺔ نقسام السيا
الشامل الذي عانيه البﻼد ،ورغم وجود شد
وجذب راﻓق عمليﺔ دماج خاصﺔ عد رﻓض
مجلس النواب لعمليﺔ دمج
نﺔ الطاقﺔ
اﳌؤسست ن إﻻ أن الطرﻓ ن توصﻼ إ ﺣل أخ ا
وأصدرت اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط بيانا ﺣول ذا
اﳌوﺿوع ذكرت خﻼصته ما ي :
ً
ً
ً
نؤكد مجددا أننا اتخذنا خيارا إس اتيجيا
باﻻندماج وتب مبدأ الوﻓاق الذي طالب به رئ س
وأعضاء ا لس الرئا  ،وسبق أن أيده ﻓخامﺔ
رئ س وزراء ا ومﺔ اﳌؤقتﺔ و مباركﺔ من ﻓخامﺔ
رئ س مجلس النواب و ﻼ شك ﻓان ذه اﳌ اسب
الرأي العام ا
ترسل رسائل إ
والدو مفاد ا ي -:
.1أن مؤسسات الدولﺔ عازمﺔ و إصرار ع تحقيق
النجاح ومواصلﺔ دور ا يجا ي ا اﻓظﺔ ع
استقرار البﻼد ذه اﳌرﺣلﺔ ا رجﺔ من التارخ
اﳌعاصر.
 .2ندعو بقيﺔ اﳌؤسسات إ اتخاذ ل ما من
شأنه ا اﻓظﺔ ع مبدأ الوﻓاق وعدم تفو ت
الفرصﺔ ،وع جميع القوى السياسيﺔ البﻼد أن
تقدم مص ﺔ الوطن ﻓوق اﻓﺔ اﳌصا الضيقﺔ.

 .3إن ت اتﻒ ج ود مؤسسات الدولﺔ و الس يل
تأم ن و عز ز روح التواﻓق وخلق مناخات
إيجابيﺔ تدعم و عزز دور اﳌؤسسات الرئ سيﺔ
إرساء الوﻓاق
الدولﺔ ونرى اليوم أو التباش
و ستقرار قطاع النفط بتوﺣيده ولم شمله.
واتخذت اﳌؤسستان سلسلﺔ من جراءات تبعا
ل ذا القرار ان م ا:
 .1ن اء من عمليات اﳌراجعﺔ التامﺔ وال املﺔ
للم انيات اﳌتعلقﺔ باﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط
بمدينﺔ طرابلس واﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط
بمدينﺔ بنغازي تم يد لتوثيق ا الدﻓاتر وﻓق
يح
صول ا اس يﺔ و ما يتما مع
القانون.
 .2أيضا ن اء من تفاق ع خطط ﳌباشرة
ﻓعليﺔ لعمليات الدمج ش ل ﻓوري ومنتظم
ﻷغراض اس يعاب اﻓﺔ اﳌوارد ال شر ﺔ و ما
يتما وإم انيا م وقدرا م الفنيﺔ.
 .3تفاق ع تأ يل الب التحتية لقطاع
النفط وخاصﺔ مدينﺔ بنغازي وذلك ش ل تام
و امل تم يدا ﻻنتقال اﳌؤسسﺔ إ مقر ا ا ديد
ً
وﻓقا لقرار مجلس الوزراء  247للعام 2013
وقرار وز ر النفط والغاز  47لسنﺔ  2014وقراري
مجلس إدارة اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ للنفط 97، 68
لسنﺔ  2014م مع ﺣتميﺔ أن عقد اجتماعات
مجلس دارة بصورة دور ﺔ منتظمﺔ مدينﺔ
بنغازي خﻼل ذه الف ة طاﳌا الظروف منيﺔ
سمح بذلك
ً
 .4و جميع حوال وتنفيذا ﻻتفاق في نا
اﳌؤرخ  15من ش ر مايو  2016و مجرد ن اء
من عمليات الدمج والتوﺣيد عقد مجلس دارة
اجتماعات دور ﺔ و باشر العمل ب نغازي و ما
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يضمن انتظام س أعمال قطاع النفط وﻻ يخرج
عما ورد النقاط أعﻼه.
وﻓيما يتعلق برئاسﺔ اﳌؤسسﺔ الوطنيﺔ ﻓقد اتفق
الطرﻓان ع استمرار رئ س ا ا ا  ،مصطفى

اﳌ انيﺔ العامﺔ ﻓرع مصرف لي يا اﳌركزى
مدينﺔ بنغازي و عي ن نائب من برقﺔ ي ون مقره
بنغازي .غ أن تفاق ﻓشل واستمرت سيطرة
ا ضران ع اﳌوا يء.

صنع ﷲ ،الذي ع ن قبل وجود ﺣ ومت ن
متصارعت ن ب نما س نضم الرئ س السابق
الشرق ،نا اﳌغر ي ،لس
للمؤسسﺔ ،ال
إدارة اﳌؤسسﺔ اﳌوﺣدة.
و مكن أن سا م سلسلﺔ جراءات ال اتخذ ا
اﳌؤسسﺔ عمليﺔ الدمج تحس ن قطاع النفط
إ ﺣد ما لكن قطاع النفط لن عود إ ما ان
عليه إﻻ عد إ اء اﳌشا ل اﳌتعلقﺔ باﳌوا ئ
النفطيﺔ وﺣقول نتاج وتتو جه بحل اﳌش ل
السيا .

مقارﺑات تسوية النزاع وفتح
الحقول والموانيء
تم توقيع أول اتفاق ب ن السلطﺔ التنفيذيﺔ ممثلﺔ
ا ومﺔ وﺣرس اﳌ شآت اﳌنطقﺔ الوسطى
بقيادة إبرا يم جضران أبر ل  ،2014وذلك عد
مرور أقل من عام ع إغﻼق ا قول واﳌوا يء،
ونص تفاق الذي رعته ﺣ ومﺔ السيد ع ز دان
ع أن ُيفتح ميناءا ا ر قﺔ والزو ت نﺔ ،ثم ﻻﺣقا

تفاق الثا ي و الذي أبرمه ا لس الرئا
برعايﺔ مارتن و لر ،اﳌبعوث م  ،و تضمن
الشروط اﳌاليﺔ السابقﺔ اﳌتعلقﺔ بمستحقات
ﺣرس اﳌ شآت واﳌصارﻒ خرى ،دون أن علن
رسميا م اﳌستحقات واﳌصروﻓات ال عتقد
مصادر غ رسميﺔ أ ا تقدر بمئات اﳌﻼي ن من
الدينارات.
وقد سر من الوصول إ اتفاق موقﻒ آمر ﺣرس
اﳌ شآت النفطيﺔ إبرا يم جضران من ال ﳌان ومن
ا ش التا ع له بقيادة خليفﺔ ﺣف  ،ﺣيﺚ يرى
البعض أن موقفه اﳌتصلب من ﺣف جعله سارع
إ

ع اف با لس الرئا  ،وإعﻼنه ا ضوع له

إدار ا.
و واجه تنفيذ تفاق صعو ات م ا رﻓض ال ﳌان
وا ش التا ع له ما تم التوصل إليه ،وتحرش قوة
تا عﺔ للفر ق خليفﺔ ﺣف با قول واﳌوا يء ال
سطر عل ا ا ضران مر الذي عرقل إعادة
تصدير النفط.

ميناءا السدرة وراس ﻻنوف ،وذلك عد تث يت مقر
ج از ا رس ال يقﺔ ،و سو ﺔ مستحقات أﻓراد
ا رس ،ومصروﻓات أخرى لم يحدد تفاق
تفاصيل ا أو قيم ا .وا صول ع ﺣصﺔ محددة
من اﳌ انيﺔ العامﺔ بإيداع مخصصات برقﺔ من
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مقترحات للخروج من ا زمة
ﻻشك أن أي مق ﺣات توﺿع ل روج من زمﺔ

عتصام اﳌس

ً
أوﻻ واستمرار تدﻓق نتاج

ا اليﺔ ال تمر ا الدولﺔ اللي يﺔ ﻓيما يتعلق

والتصدير ،وإطﻼق وتفعيل دور النقابات

بقدرا ا قتصاديﺔ وخاصﺔ قطاع النفط ستلزم
الوصول إ ﺣل لﻸزمﺔ السياسيﺔ ال عصﻒ

تمك م من

بالبﻼد ،نظرا ﻷن عدم ﺣل اﳌش ل السيا
والوصول إ ﺣالﺔ ستقرار سيعيق تنفيذ أي
خطوات

زمﺔ

ل

قتصاديﺔ ال

تمر ا

البﻼد ،ورغم ﻓتح اﳌوا يء النفطيﺔ ﻓإنه ﻻ ﺿمانﺔ
ﻻستمرار الفتح واستقرار وﺿاع ،و زمﺔ يمكن
أن تتكرر أي وقت و التا ﻓإن ناك ﺣاجﺔ
ﺿرور ﺔ ﻻتخاذ تداب تمنع تكرار الس نار و كما
ي :
 إدانﺔ وتجر م إغﻼق اﳌ شآت النفطيﺔ وعزل
من يقومون به اجتماعيا ومواج م شعبيا
و إشراف ا

ومﺔ ومضاعفﺔ العقو ﺔ

ﺣالﺔ

عطيل اﳌ شآت ا يو ﺔ النفطيﺔ وما ان
ﺣكم ا وﺣيو ا.
 تفكيك اﳌركز ﺔ ومجا ﺔ الب وقراطيﺔ والعمل
ع التوز ع العادل والسر ع لل وة ،و تمام
ا اص بمناطق وأقاليم استخراج النفط
وتحس ن مستوى مع شﺔ س ا ا ﺣ

شعروا

بأ ميﺔ تلك ال وات ،و ضرورة ا اﻓظﺔ ع
استمرار وتدﻓق إنتاج ا دون توقﻒ ﺣ ُ ب
ال ساط من تحت أقدام من يحاول توظيﻒ
قضيﺔ م ش اﳌناطق ال توجد ا اﳌ شآت
النفطيﺔ ﻷغراض سياسيﺔ.
 اﺣتواء اﳌعتصم ن من العامل ن وغ م
ومحاولﺔ ﺣل مشا ل م عد التوصل لفض

العماليﺔ والوسائل السلميﺔ ال

اﳌطالبﺔ بحقوق م ش ل قانو ي دون عطيل
نتاج.
 اتباع الشفاﻓيﺔ التامﺔ

عرض ما يتعلق

بأموال النفط من كيفيﺔ تحصيل ا و م
يرادات وكيفيﺔ إنفاق ا وإشراك منظمات
ا تمع اﳌد ي

التوعيﺔ بأ ميﺔ تلك ال وات

بال سبﺔ للبﻼد وما قد ي تب ع توقف ا من شلل
ً
لﻼقتصاد اللي اﳌعتمد عل ا ليا الوقت
الرا ن لل وض والتنميﺔ ،وما يتطلبه ذلك من
وقت اف للتنفيذ ،ومعاونﺔ الشعب لتنفيذ
التنميﺔ ال يتطلع ال ا اﳌواطن .
 توعيﺔ العامﺔ بصفﺔ مستمرة من خﻼل وسائل
عﻼم ا تلفﺔ بما يتم تحقيقه من إنجازات ع
أرض الواقع ،وما و مخطط إنجازه من
مشروعات مدد زمنيﺔ محددة ،وما العائد من
تلك نجازات ﺣال تنفيذ ا من توﻓ سلع أو
خدمات أو وظائﻒ جديدة للمواطن ،وذلك
ﻹشراك عامﺔ الشعب التعلق بخطط التنميﺔ
وﺿرورة استكمال ا وا اﻓظﺔ ع اﳌك سبات
ا اليﺔ ،و التا سيدرك ا ميع أ ميﺔ استمرار
تدﻓق اﳌوارد اﳌاليﺔ الﻼزمﺔ لتحقيق آمال م نحو
مستوى مع شﺔ أﻓضل ل م وﻷبنا م.
• ﺿرورة تنو ع مصادر قتصاد الوط وز ادة
س ثمار و نتاج ا
النفطيﺔ القطاع الصنا

واقع قطاع النفط الليبي واﻵثار اﻻقتصادية واﻻجتماعية لتوقف تصديره
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يرتبط به من صناعات وخاصﺔ لسد ﺣاجﺔ الطلب
ا

وصرف ص

لي يا خاصﺔ وأن البﻼد تمتلك من

لب س ثمارات ا ارجيﺔ وذلك ﺣ
النفط بالنفع ع جيال ا اليﺔ والقادمﺔ ول س

مقومات السياﺣﺔ الكث  ،من سواﺣل ممتدة
وتراث تار وثقا .

كما ﻓعل النظام السابق من إ دار لل وات
ﺣتياطي اللي دون
واس ﻼك أك من ثل

الواعد

وتقليل الواردات منه ،والقطاع السيا

وغ ا والذي سي ون جيدا أيضا
عود

• ﺣسن استغﻼل اﳌوارد النفطيﺔ وعدم
تصدير ا ش ل خامات ﻓقط بل يلزم وﺿع
ً
ً
خطﺔ محددة ﻓنيا وزمنيا لز ادة الصناعات
التحو ليﺔ والب وكيماو ﺔ مقابل تقليل تصدير
ا ام وجلب تكنولوجيا إنتاج ﺣديثﺔ قادرة ع
اﳌناﻓسﺔ بمنتجا ا

ﻓائدة ﺣقيقﺔ عود ع الشعب.
•

س ثمار

مجاﻻت الطاقﺔ اﳌتجددة ال

تزخر ا البﻼد كطاقﺔ الراح والطاقﺔ الشمسيﺔ
ً
ً
ً
ال س ش ل مستقبﻼ نص با اما مصادر
م انيات

الطاقﺔ العاﳌيﺔ و تواﻓر لدي لي يا

سواق الدوليﺔ و

يع

اﳌاديﺔ لﻼس ثمار

مشاركﺔ الشر ات جن يﺔ والقطاع ا اص

ذا

مصادر الطاقﺔ اﳌتجددة من سواﺣل طو لﺔ لتوليد
ً
طاقﺔ الراح ال يزداد الطلب عل ا عاﳌيا خاصﺔ
أورو ا وزاد عتماد عل ا ش ل كب

قتصاديﺔ للنفط والغاز اللي و ز د اﳌوارد
ً
اﳌاليﺔ بدﻻ من تصديره كخام إ دول عيد

خ ة ،ﻓضﻼ عن مصادر الطاقﺔ

ا ال ال ام لﻼقتصاد اللي خاصﺔ مع تواﻓر
الغاز والنفط البﻼد ،مما عظم من الفائدة

تص يعه وتصديره

ش ل منتجات ائيﺔ كما

السنوات

الشمسيﺔ اﳌتواﻓرة طوال العام تقر با
و مكن أن س م تلك الطاقات

تفعل الوﻻيات اﳌتحدة ال تمنع تصدير النفط

ا

ا ام مر ي و سمح بتصديره ش ل منتجات
مصنعﺔ ﻓقط.

وتنو ع الصادرات.

• يجب ا فاظ ع

ذا ا ال ال ام إﺿاﻓﺔ إ

لي يا،

سد ال ز

من الطاقﺔ الك ر ائيﺔ وإم انيﺔ تصدير ا

ﺣقوق جيال القادمﺔ

بحسن استغﻼل اﳌوارد اﳌاليﺔ النفطيﺔ وتوﻓ
ا دمات جتماعيﺔ لل وض بمستوى مع شﺔ
الشعب اللي من توﻓ عليم راق ومدارس جيدة
و تمام بالكيﻒ اﳌقدم للطلبﺔ ول س الكم
والعدد ،وكذلك

مجال ال

ﺔ بتوﻓ

مس شفيات عامﺔ مج زة جيدة ورعايﺔ جيدة
خاصﺔ وأن م الس ان ل س بالقدر الكب جدا
تمام بالب يﺔ
الذي قد يصعب ذلك ،إﺿاﻓﺔ إ
التحتيﺔ اﳌ الكﺔ وخاصﺔ عد الصراعات اﳌس ﺔ
عض اﳌناطق من طرق ومراﻓق ك ر اء ومياه
واقع قطاع النفط الليبي واﻵثار اﻻقتصادية واﻻجتماعية لتوقف تصديره
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ﺧاتمة
رغم نفاد ﺣوا ثل اﺣتياطي النفط اللي إﻻ
أن النفط ان ومازال مصدر التمو ل ول للبﻼد،
ً
ولكن عتماد عليه وﺣده مستقبﻼ قد ش ل
نقمﺔ ول س عمﺔ ع جيال القادمﺔ مع ازدياد
اﳌناﻓسﺔ ا تملﺔ من النفط والغاز ال ري
الذي تقود إنتاجه ﺣاليا و قوة الوﻻيات اﳌتحدة
ً
مر كيﺔ و تطور نتاج يوميا ،وإذا ظل عتماد
شبه ك ع موارد النفط ﻓقد يقع قتصاد
ز للموازنﺔ العامﺔ مع ازدياد نتاج
الوط
ال ري وتطور التكنولوجيا اﳌستخدمﺔ
ً
وانخفاض ت اليﻒ إنتاجه مما يجعله مناﻓسا ع

لكن ذا ﻻ يدعو إ ال شاؤم بل ع العكس
من ذلك يجب أن ين نا إ ﺿرورة وﺿع خطﺔ
محكمﺔ متوسطﺔ وطو لﺔ جل من أجل ﺣسن
استغﻼل وإدارة اﳌوارد النفطيﺔ ا دودة اﳌتبقيﺔ
لدى لي يا مثلما ن ت دول تمتلك اﺣتياطات
نفطيﺔ أقل بكث من لي يا ال و ج

شمال

أورو ا ولك ا بفضل ﺣسن إدارة اﳌوارد النفطيﺔ
القليلﺔ تمكنت من رﻓع مستوى مع شﺔ مواطن ا
ورﻓع تناﻓسيﺔ اقتصاد ا و ذا ما نرجوه من وراء
ً
ذه الدراسﺔ بال سبﺔ لﻼقتصاد اللي مستقبﻼ.

خرطﺔ الطاقﺔ الدوليﺔ وما عنيه ذلك من ز ادة
ً
اﳌعروض وانخفاض سعار عاﳌيا ومناﻓسﺔ
ش ل خاص

سواق س ﻼكيﺔ

النفط اللي
ً
ورو يﺔ نظرا ل شابه اﳌواصفات ب نه و ن النفط
ال ري ا فيﻒ.

واقع قطاع النفط الليبي واﻵثار اﻻقتصادية واﻻجتماعية لتوقف تصديره
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من إصدارات المنظمة
 .1أولو ات ﺣ ومﺔ الوﻓاق الوط .
 .2مسودة تفاق الس سا ،قراءة اﳌضمون.
 .3تقر ر ديوان ا اسيﺔ  2014وترشيد نفاق ا

ومي.

 .4إطار للتحوﻻت الشاملﺔ.
.5

ثار جتماعيﺔ لﻺنقسام السيا

 .6اﳌش د السيا

لي يا.

لي يا ...رؤ ﺔ تحليليﺔ اس شراﻓيﺔ.

و م

.7

ثار قتصاديﺔ لﻺنقسام السيا

.8

ل إﺣﻼل السﻼم ممكن لي يا؟

 .9سياسات الدعم السل

لي يا.

لي يا.

 .10لي يا  :ﺣصاد عام .2015
 .11تقييم داء ا

ومي خﻼل عام .2015

 .12ال يئﺔ التأس سيﺔ لصياغﺔ الدستور اللي ،اﳌسار وا رجات والتعقيبات.
 .13واقع تفاق السيا
 .14تطبيقات ا وكمﺔ

ب ن اﳌأمول و اﳌمكن.
دارة اللي يﺔ.

 .15تفكيك مستو ات الصراع محليا ،ومسارات خيار بناء الدولﺔ لي يا.
 .16ثورة  17ﻓ اير عد خمس سنوات  ..إنجازات و إخفاقات.
 .17قطاع ال

ﺔ لي يا  ..الواقع والتحديات.

 .18أزمﺔ الدينار اللي  -سباب و ثار وا لول.
 .19التعليم العام لي يا  -ا تنقات والتحديات وسبل اﳌعا ﺔ.
 .20العدالﺔ نتقاليﺔ طرق إ اﳌصا ﺔ الوطنيﺔ.
 .21ا رب ع تنظيم الدولﺔ لي يا من بوابﺔ الوﻓاق.
 .22التحول الديمقراطي لي يا :تحديات ومآﻻت وﻓرص.
 .23الفساد اﳌا

قتصاد اللي  .. .قراءة تحليليﺔ لﻸسباب و ثار واستعراض ل لول.

 .24السياسات ا مركيﺔ اللي يﺔ  -وﻓق تقر ر ديوان ا اسبﺔ .2015
 .25السياسات قتصاديﺔ والعامﺔ ومتطلبات النجاح.
 .26ل الديمقراطيﺔ التواﻓقيﺔ س يل للتعا ش السيا

لي يا؟

 .27التقار ر و اﳌؤشرات مف وم ا وأ مي ا صناعﺔ القرارات.
 .28القدرة التناﻓسيﺔ لﻼقتصاد اللي ومتطلبات رتقاء.
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 .29أسباب أزمﺔ السيولﺔ

قتصاد اللي .

 .30دور ا ماعات جتماعيﺔ والدين الصراع ع السلطﺔ لي يا.
 .31داء ا وك اللي ومدى انحراﻓه عن تطبيق ا كم الرشيد.
 .32العﻼقﺔ ب ن ديوان ا اسبﺔ ومصرف لي يا اﳌركزي  -مﻼﺣظات و ردود .
 .33تقييم نظام التوظيﻒ واﳌرتبات الدولﺔ اللي يﺔ.
 .34التنميﺔ دارة......ﻹدارة التنميﺔ اﳌستدامﺔ.
 .35عوامل ا غراﻓيا والديمغراﻓيا الصراع و ا ل لي يا.
 .36العقود و اﳌشروعات الدولﺔ اللي يﺔ.
 .37ا رب ﺿد تنظيم الدولﺔ لي يا ا أين؟
 .38مسارات ا رب بنغازي.
 .39اﺣتماﻻت القضيﺔ اللي يﺔ :التفرد – ا رب – نقسام – التفاوض .
 .40دﻻﻻت تقر ر ديوان ا اسبﺔ اللي لسنﺔ  2015ومؤشرات تقييمه.
 .41النظام الضر اللي  :تحدي الواقع ومتطلبات صﻼح.
 .42دور الدولﺔ ال شاط قتصادي.
 .43تقدير موقﻒ :ا تمع الدو و ل ام باتفاق ال

ات.

 .44واقع النفط اللي خﻼل عام . 2016
 .45تفاق السيا

عد ثمانيﺔ أش ر ع توقيعه.

 .46طرابلس وال ﻼل النفطي  ...مساران محتمﻼن ل رب لي يا.
 .47ا ش اللي  -مأزق اﳌاﺿو ﺔ وتحدي إعادة البناء.
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نبذة عن اﳌنظمة اللي ية للسياسات و س اتيجيات
اﳌنظمﺔ اللي يﺔ للسياسات و س اتيجيات مؤسسﺔ مستقلﺔ ،غ رحيﺔ وغ ﺣ وميﺔ تأسست د سم
 2014طرابلس لي يا ،واﻓتتحت مكتبا تمثيليا ل ا إسطنبول يناير . 2015تجري اﳌنظمﺔ بحاث
والدراسات ال تخص قضايا السياسات و س اتيجيات ا اليﺔ والناشئﺔ من أجل الوصول إ سياسات
ﻓعالﺔ و نا

ﺔ و كذلك من أجل تقديم الدعم لصا

القرار .وتكرس اﳌنظمﺔ ج د ا من أجل تحس ن أداء

اﳌؤسسات اللي يﺔ و عز ز الرﻓا يﺔ قتصاديﺔ و جتماعيﺔ للشعب اللي  .دف اﳌنظمﺔ كذلك إ شر
مفا يم ا ودة وا وكمﺔ والتخطيط س اتي و ثقاﻓﺔ التم من أجل تطو ر أداء اﳌؤسسات اللي يﺔ .كما
ً
دف أيضا إ عز ز و شر اﳌعرﻓﺔ شأن السياسات العامﺔ و س اتيجيات ل ومﺔ من خﻼل شر
ُ
ﺣصاءات والدراسات والتقار ر الدور ﺔ .تجري اﳌنظمﺔ كذلك مؤتمرات وورش عمل و منتديات من أجل
النقاش وتبادل راء و ﻓ ار و شر اﳌعرﻓﺔ.
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